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EXPUNERE DE MOTIVE 

  

Domnilor Deputaţi 

Proiectul de lege ce supunem azi diseuţiunilor  d-voastre 

are de scop unificarea contribuţiunilor directe şi înfiinţarea 

unui impozit pe venitul global. 

Cercetările necesare pentru moditicareă unui sistem fiscal, 

înfăptuirea şi aplicarea reformei concepute ridică, chiar în 

împrejurări normale, dificultăţi ce nw. se pot înlătură. Aceste 
dificultăţi sunt azi mai mari din pricina situaţiunii anormale 

în care ne aflăm, urmare a răsboiului şi a prefacerilor ce a 

suferit ţara noastră. 

Dacă totuşi ne-am hotărât să păşim acum la reforma de 

faţă, e că înfăptuirea ei este cerută de nevoi imperioase, cari 

nu îdgădue aşteptarea unor condițiuni generale mai prielnice. 

z 

“ OAPITOLUL I 

Nevoia reformei 

Cea dintâi e nevoia unificării celor patru regimuri de: ir- 

punere sub cari trăiește poporul român. Această nevoie im- 

primă directivele principale ale reformei .ce propunem,.:căci, 

oricare ar fi importanţa celorlalte consideraţiuni, cari înrâu- 

rese asupra, viitoarei reforme fiscale, trebue să le stăpânească 

pe toate grija de a dă poporului român, azi întrunit, un regina 

unic şi drept de impunere. . pi 

Introducând impozitele pe venituri. şi impozitul progresiv 

pe venitul global partidul care are azi conducerea intereselor
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Statului nu îndeplinește numai o făgădueală din programul 

său, menită să răspundă unei nevoi de dreptate socială şi de 

bună politică financiară; instituind, prin uniticare, egaltatea 

tuturor. cetățenilor acestei ţări în faţa impunerii, el împlineşte 

totdeodată o cerinţă de consolidare naţională. 

Deosebirile ce există azi între sarcinile fiscale ale diferi: 

telor provincii ale României-Mari dau acestei reforme un ca- 

racter de urgenţă, care ne sileşte să atacăm rezolvirea ei orcât 

ar fi de anormale condiţiunile în cari ne găsim şi orcât ar fi de 

grele cercetările ce presupune o reformă atât de importantă. 

Nu se puteă întinde asupra României întregite nici unul 

din sistemele ce funcţionează azi în diferitele ei provincii, fiind 

că, încă dinainte de răsboi, aceste sisteme nu mai corespun- 

deau cu regimul ce se cuvine astăzi Statului român. 

In vechiul Regat, cu toate prefacerile ce au intervenit în 

vieaţa economică şi socială în ultimii 40 de ani, regimul de 

impunere a rămas, în bazele lui principale, aşă cum fusese 

aşezat la începutul acelei perioade. 

In provinciile ce au fost sub dominaţiunea Austriei şi Un- 

gariei puterile stăpânitoare nu introdusese decât puţine schim- 

bări la un sistem tot aşă de învechit ca cel din regat. Organi- 

zarea socială şi economică a acestor state, cu rămăşiţe absolu- 

tiste dacă. nu medievale, influenţase atât regimul fiseal ce 

găsim în provinciile liberate, cât şi încercările: timide de în- 

noire provocate de frământările sociale aduse de răsboi. 

Dacă în provinciile de dincolo de munţi regăsim, aproape 

neschimbat, regimul fiscal din vechea Impărăţie, în Basara- 

bia, regimul revoluţionar, prin care a trecut această provincie 
înainte de alipirea ei la România, a adus câtevă modificări 
făcute în pripă şi fără nici o coordonare. Ele au provocat şi 
mai multă dezordine întrun sistem fiscal care şi fără aceasta 
nu mai corespundeă cu un sistem normal de impunere într'un 
Stat modern. 

Peste aceste dări învechite şi multe nedrepta nevoile răs- 
boiului au adus sporuri şi măsuri excepţionale, cari au mărit 
răul şi nedreptatea ce există. | 

"Dacă înainte de răsboi sistemele de impunere erau în stare 
de înnapoere, ele sunt cu atât mai mult cuvânt azi. Răsboiul a 
accentuat noile concepţiuni asupra politicei fiscale ale Statului



modern şi a întărit consideraţinnile de ordin. social ce trebue 
să înrâurească regimul fiscal. 

Egalitateă tuturor cetăţenilor în faţa nevoilor Statului, 

impunerea fiecăruia după facultăţile sale contributive reale, 

ținându-se seama de natura veniturilor şi întinderea sarcini- 

lor sale, sunt principii ce se găsesc azi la baza tuturor legiui- 

xilor moderne, dar cari nu sunt respectate decât într'o foarte 

mică măsură în sistemele fiscale ale României de azi. Pi 

Fără a negă utilitatea impozitelor indirecte, nu numai din 

punct de vedere al veniturilor însemnate pe cari le aduc Statu- 

lui, dar şi din punct de vedere al rolului ce pot împlini într'o 

legislaţie fiscală cu preocupări sociale, “este neîndoios că impo- 

zitele directe permit singure impunerea fiecăruia potrivit ca- 

pacităţii sale economice. Impozitele indirecte, orcari ar fi ele, 

pe circulaţie sau. pe consum, apasă mai greu asupra claselor 

puţin avute decât asupra celor bogate şi pricinuese astiel o re- 

pârtizare nedreaptă a sarcinilor publice. 
Nu e aci locul să cercetăm mai. departe meritele respective 

ale acestor grupe de impozite, nici proporţia exactă în care ele 

“trebue să contribue la nevoile Statului. ! 

După cum vom vedeă însă, mai departe, în capitolul con- 

-sacrat politicei noastre de impunere, partea impozitelor directe 

în bugetul nostru este mult prea mică, repartizarea sarcine- 

jor fiseale este dar nedreaptă. 

Chiar admițând că structura economică a ţării, nevoile 

desvoltării ei de mâine şi; repartizarea actuală a averilor şi a 

veniturilor consolidate nu permit o impunere directă aşă de 

grea ca aceea a Statelor apusene, partea ce revine contribu- 

iunilor directe în sistemul nostru fiscal în vigoare este, fără 

îndoială, insuficientă. 

Apare astfel o a doua nevoie — în afară de aceea a unifi- 

cării—care impune 0 nouă aşezare a regimului contribuţiuni- 

lor noastre directe: nevoia dreptăţii sociale şi a egălităţii fis- 

cale. Această nevoie este cu atât mai imyperioasă, cu cât sar- 

cinile lăsate de răsboi fiind mari va trebui să impunem con- 

tribuabililor obligaţiuni mai importante. Cu un regim învechit 

şi nedrept sporirea sarcinelor nu poate decât să sporească relele 

şi nedreptatea. ce decurg din acel regim. 

Consideraţiunile de mai sus învederează acum cu prisosinţă 

de ce menţinerea sistemului actual, cu mărirea, cotelor existente,
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nu poate fi o soluţiune a problemelor fiscale de azi. Adoptarea 

unei asemenea soluţiuni ar însemnă păstrarea unui sistem, care 

va fi cu atât mai nedrept cu cât veniturile ce va fi chemat să 

producă vor îi mai mari. 
Dar, în afară chiar de prefacerile naţionale pricinuite de 

alcătuirile politice de după răsboi, în afară de prefacerile so- 

ciale aduse de vremurile nouă, stadiul economic la care a ajuns 

“Statul român după aceşti din urmă 40 de ani de  desvoltare 

cere o nouă aşezare a temeliilor politicei lui fiscale, 

Transformările profunde aduse de reforma agrară în pro- 

prietatea rurală, desvolțarea comercială şi industrială, spori- 

rea continuă, şi în deosebi în timpul din urmă, a averii mobi- 

liare, deci schimbarea puternică a condiţiunilor economice de 

ieri, cer şi ele schimbarea unui regim de impunere întemeiat 

până acum, pentru cea mai mare parte din România-Matre a- 

proape exclusiv pe activitatea agricolă. 

In sfârşit, răsboiul în sine şi condiţiunile economice în. 

cari sa găsit ţara la încheierea armistiţiului au impus ţării 

sacrificii financiare. mari. Nevoile anuale ale Statului în Ro- 

mânia întregită cer şi ele resurse mai importante decât cele 

ce se pot realiză astăzi. Orcât de mare ne-ar îi grija ca o re- 

formă fiscală aşă de importantă ca aceea ce voim să înfăp- 

tuim azi să nu fie înrâurită de nevoi momentane, nu putem 

să nesocotim aceste nevoi şi nu ne este îngăduit a uită că re- 
forma, fiscală trebue să înlesnească, cât de curând, situaţiunea 

financiară a Statului nostru. 

La începutul anului 1922, în ajunul noului buget, două căi 
se deschideau în faţa ministrului de finanţe : să stabilească în 
grabă un buget care să prevadă satisfacerea tuturor nevoilor: 
României-Mari şi să creeze de îndată mijloace de acoperire, de 
orice fel, fie chiar .expediente, pentru a face faţă cheltuelilor, 
sau să reducă cheltuelile la minimum indispensabil, să facă 
faţă nevoilor cu bugetţul 1921-92 uşor sporit, să pună ordine 
în administraţie, să oprească risipa banului public, să asigure 
îneasarea impozitelor existente şi apoi să pregătească cu oare- 
care linişte reforma fiscală, care e chemată să deă ţării mij- 
loacele necesare pentru împlinirea desăvârşită a nevoilor ei. 

Guvernul actual a urmat politica cea din urmă şi roadele ei 
de până acum — fie chiar modeste — îndreptăţese sacrificiile
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pe cari această politică le-a putut impune ţării în anumite 

nrivințe. | 

Bugetul 1922—23 nu poate fi însă decât un buget tranzi- 

toriu. El nu corespunde, decât în parte, nevoilor sporite ale 

României-Mari. Ia ci | 

Prefacerea ce a suferit vieaţa socială şi economică dela 

văsloi încoace, schinibările ce reforma administrativă va a- 

.duce în repartizarea veniturilor şi cheltuelilor Statului, jude- 

telor şi comunelor, condiţiunile speciale ale refacerii noastre 

„economice nu ne îngădue să precizăm întinderea exactă -a ne 

voilor noastre de mâine. Este însă neîndoios că, ţinând seama 

de cifra bugetului vechiului Regat în 1916, de întinderea Ro- 

mâniei-Mari, de deprecierea monezii — în parte cel puţin — 

„cifra, bugeiului definitiv va trebui să întreacă în mod simţitor 

pe aceea a bugetului în curs. i | 

Cea dintâi datorie â noasffră este să asigurăm fruntariile 

de pretutindeni ale țării. Pentru consolidarea ei România are 

nevoie de pace. Până în ziua când condiţiunile internaţionale 

vor fi altele decât cele de azi, însăşi această nevoie de pace 

o sileşte să păstreze o armată în stare să-i garanteze, în mod. 

necondiţionat, integritatea teritoriului şi independenţa sa poli- 

tică şi economică. ” 

Reforma agrară, sufragiul universal cheamă la o nouă 

vieaţă întreg poporul român. TFăranii în deosebi iau azi în 

vieaţa economică a ţării locul pe care l-au avut până ieri ma- 

rii proprietari. Din ce în ce mai mult elementele destoinice din 

păturile mari ale ţării vor fi chemate la vieaţa publică. Tre- 

“bae ca aceste noi elemente să fie la înălţimea menirii econo- 

mice şi politice ce le aşteaptă. Instrucţiunea şi educaţia lor 

trebuie să fie grija noastră cea dintâiu. Şcoala noastră de 

“toate gradele are azi nevoi mari ; aceste nevoi trebue satis- 

făcute atât în vechiul Regat, cât mai cu seamă în provinciile 

alipite, unde, pe lângă rolvi amintit mai sus, şcoala trebuie 

încă să ajute consolidarea desăvârzită a unităţii noastre na- 

ionale, ca să putem recâştigă ! astfel timpul pierdut de nea- 

mul nostru în robie şi întuneric. . - 

Vin apoi jmreocupările de asistenţă şi de prevedere socială 

-— spitale, clinici, asigurări muncitoreşti, ete.—cari sunt de- 

maste de a răspunde nevcilor de azi, deşi satisfacerea lor cons&- 

. 
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tituie una din încatoririle de cipetenic ale unei democraţii a- 
devărate. 

Mai amintim, în fin6, nevoile bisericii, justiţiei şi ad- 

miinistraţiei noastre în generul, de a căror împlinire depinde: 

bunul mers al intrezului nostru orgurism social şi economic.. 

Chestiunea reducerii datoriei nvasire publice trebuie să 

intre şi ea în cadrul preocupărilor noastre. Intreaga noastră 

politică economică trebue să tindă spre îmbunătăţirea situa- 

țiunii noastre monetare, spre ridicarea schimbului nostru, spre 

scăderea generală a preţurilor. O asemenea politică, care ur- 
măreşte restabiirea condiţiunilor romnale, are ca rezultat scă- 
derea corespunzătoare a veniturilor particulare, a volumului 
afacerilor de tot felul, întrun cuvânt a materiei impozabile, 
deci și a veniturilor Satului. Saţeina datoriei publice exteme 
va, fi, de sigur, uşurată prin umciivrarea situaţiunii noastre 
monetare, cea a daioriei jublice inierne — partea cea mai in- 
semnată — va fi, din contră, cu atâl mai grea, cu cât moneda 
noastră se va apropiă de puterea ei normală de cumpărare. A- 
ceastă constatare ns duce la concluzia că trebuie să ne gândim 
la amortizarea unei părţi cel puţin a datoriei noastre întrun 
termen mult mai scurt decât acela al amortizărilor prevăzute: 
în bugetul actual. Reducerea datoriei publice va rămâne, fi- 
reşte, pentru moment, în urma, altor nevoi mai imperioase, ere- 
dem însă că nu ne-este îngăduit să trecem cu vederea această 
nevoe în momentul când încercăm să, punem bazele unei po-: 

"litiei financiare cu vederi mai depărtate. 
In sfârşit, la toate nevoile arătate mai Sus se adaugă refa- 

cerea mijloacelor de comunicaţie în general : căi ferate în pri-: 
mul rând, şosele, poduri, rețea telegrafică, ete., refacerea ŞI ex- 
tinderea porturilor, docurilor noastre, ete., pentru a le pune în 
măsură să facă faţă, cum se cuvine, nevoilor sporite ale Româ- 
niei-Mari. 

Sar cuveni să adăugăm şi despăgubirile de răsboi ce da. torează Statul, chestiunea însă se leagă de aceea a creanţelor 
României asupra duşmanilor ei de ieri ; ele nu se pot discută 
decâţ, împreună. 

. „ Vom vedeă. mai departe, examinând politica financiară a Statului român, cu ce mijloace se va 'puteă face faţă acestor: nevoi. Dacă întreprinderile cu caracter industrial trebue să ajungă cel puţin să acopere cheltuelile lor, dacă pentru redu--
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"cerea datoriei publice ne putem bizui, în parte, şi pe alte ve- 

_nituri decât cele provenite din impozite, cheltuelile însă ce ne 

impun apărarea naţională, şcoala, asistenţa, prevederea, socială, 

justiţia, siguranţa, adufinistraţia generală trebue asigurate 

printw'o politică de impunere apropiată. Dat fiind că reducerea 

cheltuielilor Statului este mai anevoioasă decât sporirea lor, 

prudenţa ne impune pe de o paste să nu aşezăm cheltuelile 

“Statului pe baza posibilităţilor financiare de azi, relativ mărite 

din cauza. deprecierii monetare, pe de alta să urmărim treptat, 

âneetul cu încetul, satisfacerea nevoilor noastre de tot felul. 

Este totuş neîndoios că îmbunătăţirea, reală a serviciilor 

pubJice nu se poate realiză decât cu mijloace mai însemnate ca 

cele de uzi, şi dacă voim sincer această îmbunătățire, zrebue 

neapărat, să facem sacrifeiile necesare pentru înfăptuirea ei. 

In starea de fapt în care se va, face această reformă — me- 

mită să deă ţării un sistem fiscal unitar, echitabil, adaptat noi- 

1or condițiuni economice şi în stare să aducă Statului venitu- 

rile de cari are nevoie — greutăţile realizării şi aplicării ei 

sunt sporite prin neputinţa de a găsi soluţia care să ţină seama 

«de toate obiceiurile, de toate condiţiunile locale şi de cerinţele 

sociale. In mod firesc, dar, noul sistem va aduce, faţă de cele 

in fiinţă, degrevări pentru unii, sarcini mai mari pentru al- 

ţii. Grija noastră trebue să fie reducerea acestor schimbări la 

minimum, printr'o soluţie mijlocie, care, ținând seama de sco- 

pul final al reformei, să înlesnească înfăptuirea, lui încetul cu 

încetul. 

O altă piedecă în cercetarea vezultatelor. reformei isvorăşte 

din faptul că au rămas cu totul înapoiate constațările, chiar 

asupra impozitelor existente, din cauza evenimentelor în cari 

orientul Europei se sbate de mai bine de zece ani. Oglinda e- 

xactă a materiei impuse sub regimul actual nu poate îi, ast- : 

fel, pusă în lumină. 

Orce reformă mare ca aceasta ar trebui să fie bazată pe 

cercetări statistice mai îndelungate. Infăptuirea României- 

Mari a schimbat într'atât hotarele Statului român: şi ale ţări- 

lor stăpânitoarei de ieri, încât datele vechi, acolo unde se gă- 

sese, au pot sluji decât cu foarte mare aproximaţie, iar culege 

rea. celor noi ar cere un timp îndelungat, pe care din nevoia 

«de unificare. fiscală nu-l putem aşteptă. 

Aceste consideraţiuni, pe lângă marile sarcini financiare
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lăsate de răsboi, impun prudenţă în înfăptuirea reformei, ex” 

să nu sporim necunoscutul datorit cauzelor de mai sus şi ca. 

din unificare să nu iasă o zdruncinare a situaţiei bugetare a 

Statului. | 

Unificarea, urgentă după cum am spus mai sus, trebue fă- 

cută în aşă fel încât să asigure cel puţin pentru primii ei ani 

de aplicare mijloacele necesare serviciilor publice. 

O altă greutate, de care se cuvine să ţinem seama şi care: 

cere o chibzuinţă şi mai mare, izvorăşte din. condițiunile mo- 

netare anormaie în cari se impune facerea unei atare reforme, 

din 'inflaţiunea monetară, care a desechilibrat atât de puter- 

nic valoarea relativă a diferitelor materii impozabile. Iu ve- 

derea îndrumării treptate către starea nomală, trebue ca re- 

gimul cel nou să fie destul de elastic ca, pe măsură ce bunu- 

rile ver căpătă valoarea lor normală, el să poată fi adaptat 

noii situaţiuni în neccntenită prefacere. 

CAPITOLUL II 

Politica financiară a Statului nostru 

Odată stabilită nevoia reformei impozitelor directe, pen: 
tru a determină condițiunile realizării ei, se cuvine să cerce- 
tăm mai întâi care trebue să fie politica financiară a Statului 
nostru în condiţiunile economice şi sociale de azi şi care este 
rolul politicei de impunere — adică a politicei fiscale—în ca- 
drul acestei politici financiare. Vom avea apoi de examinat 
locul ce trebue să ocupe contribuţiunile directe în politica 
noastră de impunere. | 

Concepţia asupra. rolului Statului modern a suferit e mare 
pretacere în timpul ultimelor decenii. 

În vieaţa din ce în ce mai intensă şi mai complexă a po- 
poarelor civilizate Staiul nu are azi numai un rol politie — 
sarcina administraţiei şi siguranţei dinăuntru şi din afară — 
el trebue să poarte şi grija, intereselor culturale, sociale şi eco- 
nonmice ale coleetivităţii. Această nouă îndrumar 
datorii nOui, a căror împlinire cere prefacerea politicei de chel- 
tueli a Statului si o altă asezare a politicei sale financiare. 

Întinderea rolului Statului a adus, fireşte o creştere a ne- 
voilor sale, însă îndeplinirea unor atribuţiuni de ordin eco-- 

4 

e îi impune:
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nomic, cari în parte cel puţin erau lăsate până aci în grija 

iniţiativelor private teăi ferute, monopoluri industriale, pune- 

vea în valoare a unor hopăţii ale subslului, etc.), aduce Statu- . 

lui un izvor nou de venituri, care înrâureşte politica sa finan- 

riară şi nevoile sale fiscale. 

In aceste condițiuni cercetarea politicei de impunere a u- 

nui Stat modern nu se mai poate face decât la lumina progra- 

mului ce trebuie să călăuzească acel Stat în împlinirea menirii 

sale economice şi sociale şi ținând seamă de rolul ce-i aparţine 

pentru punerea în valoare a bogățiilor ţării şi păstrarea mari- 

lor ei instrumente de produeţiune. 

De aceea credem că nu e de prisos, ca la această mare 

colitură a vieţii noastre naţionale, în mijlocul greutăților îi- 

nanciare prin cari trecem, în clipa când prin unificarea 1Mpo- 

zitelor directe şi introducerea impozitului progresiv pe venitul 

global se pun temeliile unei noi politiei de impunere, să îns- 

cvim această reformă în cadrul politicei financiare generale a! 

Statului, 

Coudiţiunile ceonomice prielnice ale României întregite pun 

Statul nostru într'o siinaţiunce favorabilă, în care puţine State 

se găsesc azi. Implinindu- -şi din ce în ce mai mult rolul activ 

ce i se impune. Ș datul român îşi va putea accentuă în viitor 

politica lui de până acum; el va găsi mijloacele de acoperire 

ale nevoilor sale bugetare, nu sporind necontenit cotele de im- 

punere, ci urmărind cu chibzuinţă creşterea belşugului şi noile 

“venituri. 

Garanţia acestei politici sănătoase o. găsim şi în trecutul 

apropiat al vechiului Regat, în cei. 50 de ani din urmă, anii 

închegării şi desvoltării Statului români. 

Redus la o treime a teritoriului său naţional, cu toate pie- 

.dicile politice şi economce ce puternicii săi vecini ridicau în 

calea propăşirii sale, Statul nostru a făcut, faţă nevoilor prin 

propriile sale mijloace, izvorite în mare parte din punerea în 

valoare a bhogăiii publice.: Dela, 100 milioane, cât eră la 1866, 

bugetul vechiului Regat : ajunsese la peste 600 milioane lei în 

ajunul răsboiului. In acest interval sistemul fiscal a rămas a- 

-celaş, cu sporiri de cote fără preă mare importanţă. Datoria, pu- 

blică a. crescut, fireşte, dela 1866 la 1916, dar această creştere | 

-se datoreşte, în mare parte, investiţiunilor cu caracter produe- 

iv făcute de Stat — căi ferate, porturi, docuri, ete. Organizarea -
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administrativă, poşta şi telegraful, drumurile, şcoala de toate 

gradele, armata, mereu sporită pentru a face faţă într'o zi 

nevoilor desrobirii naţionale, cu un cuvânt, întreaga alcătuire 

de Stat a vechiului Regat s'a făcut aproape exclusiv cu sis- 

temul de impunere dela 1876 ale cărui rezultate au fost: din ce 
în ce mai importante, pe măsură ce se puneau în valoare şi 

se desvoltau bogăţiile noastre. Deschiderea Gurilor Dunărei, 

după 1860, construcţia căilor ferate, au adus, după 1577, creş- 

terea continuă a activităţii generale şi prin aceasta sporirea 

veniturilor bugetare. 

Cifrele comerţului exterior al României dela 1879 la 1914 

întinderea continuă a activităţii 

economice a ţării. 

    
  

  
  

  

  

          

| | IMPORT EXPORT | 
ANII Cantități Valori Cantități , Valori 

| Tone Lei Tone Lei Ii 
i 

1819. . — 254.482.630 — : 1238.650.007 
1889. . 485.439 | 367.944.099 2.236.913 | 274.167,146 
1899, . 189.189 | 333.267.938 1.300.864 | 149.119.657 

1909. . 716.020 | 368.300.099 3.297.254 | 465.056.619 
1912. . 1.213.957 | 63'7.905.560 4.326.735 |. 6492.103.783 
1913. 1.374.116 | 590.012.640 4.569.076 | 6'70.705.335 | 1914. .] 1.145.298 | 504.240522 | 3.127.449 | 451.890.823 | 
  

  

Veniturile de tot; felul ale Statului aw crescut şi ele odată 

cu creşterea propăşirii generale. 

Bugetele dela 1879_—1914 

  
  

| 
  

  

  

      

| ANII Evaluări Credite '| încasări Plăţi Excedent Deficit 

| Lei  |B| Lei. iB| Lei 8] Lei |B| Lei |B| Lei |. 

1879/1880[109.164.691|35[108.464.69136|114.228.041|22[114.292.949/3; — _|—| 64908111 
1889/1890Ț159.628.000.00[161.929.586|56|159.849.207|437158.770.924/43| 1.078.283|-— ÎL anala 1899/ 1900Ț228.805.000|00j227.518.881|56|193.957.867|'78(229.362.117|30)  — . |-—[85.404.909152] 
1909/1910[436,685.322|011425 805.440/294458.886.904|63(417.966.069/82140.920.834l81|  — ai3/1an4 536.307.072|000532.442.526|31|608.502.889 53|512.253.722|48(96.249.167|05| O — - |— [1914/1916 5600.232.900 00697.224.340|74661.198.014|80ţ589.108.264/79)28.094.160|01]|. —  |- 

      

  

              

T
i
a
 

i 
ae
 
T
z
i
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Veniturile domeniilor Statului 

  

  

  

  

      

| ! E 
AND Evaluări Incasări 

Lei |B. Lei 

| 1879/80. .| 14.806.000 | — 16.585.406 
1889/90. .| 22 950.500 | —| 22.562.417 

| 1899/900. .| 25.148.000.| -| 21.907.130 
1909 10. .| 29.029.000 | —| 29.631.643 

| 1915/16. .| 33.8u6.000 | —], 32.605.525 

  

    
  

        

     
  

   
po 7 

BXERCIȚII Evaluări Incasări 

Lei B. Lei  |B. 

| 1879/80 . . 4.000.000 | —|  3432.049| 36 

1 1889/90 . 5.100 000 | — 5.333.854 | 61 

1 1899/900. . 9 890.000 | — 9279.247.| 52 

1909/10 . 14 400.000 ! —| 14.609172 |! 44 

|I9Ieli6 20.637.000 | —| 19, 863. 194 + | 8 85 j        
  

Veniturile Căilor Ferate 

    
  

"ANII Venitul brut 
Cheltueli ai || 

de exploatare | 

  

|izooe1.. 
1894/95 . 
1899/900 
1902/3 . 
1906/7 . 
1910/11.. 

1913/14 .     
40.135.171 | 78 
47.013.267 | 58 
48.539.359 | — 
57.490.492 | 65 
78.566.579 | 12 
97.345.821 | 12 

115.046.192 | 54 

  

  

| 
26.062.186 | 02 
34.650.717 | 9 
40.066.199 | 87 
33.981.895 | 67 
44.823.209 | 62 
60.732.174 | 73 
82.616.301 | 21 

  

  

    

1) Incasări dela 1 Ianuarie 1879-30 Iunie 1880.
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Veniturile contribuţiunilor directe 

  

          

        
  

  

                
      
  

          

  

  

        
  

  

  

      
  

| Impozit Tana pe hoclar || 
a | Poarta ersonal | Taxa pe] Capital | şi 35 Bani e 

| ANII Fonceră | Patentă Căi deco: | salarii | mobiliar | decalltru de | 

|- municaţie! țuleă 

| Lei Lei Lei Lei Lei Lei 

1879/80 . . | 4972.626] 1.432.016] 9.026.271 | 1.191.291 — — 
1889/90 . . 10.982.122]: 2.604.454 4.915.997 | 2.366.321 — — 
1899/00 . . [15.770.152] 3.461.029] 5.689.750 — — o 

! 1999710. . [17.871.163] 5.809.282] 4.245.439 |. 2.905.866] 1.448.049! 1.460.953 
| 1914/15.. „ [19.582.664] 8.750 819] 5.054.692 | 4.761.545] 2.165.119] 543.513 

Veniturile din timbru şi taxe de înregistrare 

Vânzare Vize Taxe | „Taxe ge 
| Anul de pentru de înre- Duce Amenzi TOTAL 
Financiar timbre 1) timbru .|  gistrare aonațiuniz) 

Lei |B| Lei |8| Lei |B| Lei |B| Lei |B| Lei [B. 

1881/82 „| 6.757.519]28 — — — = — |—] 95.801157 6.853.380 (80 : 
1889/90 . 4.167.374|70|  '786.882|37| 2.498.049/18 — :-|—1 96.258185] 8.148.565110 
1899/8900. . | 7.797.414110| 1.186.912|82] 4.101.793/45 — 1—0110.612[11[13.796.13248 
1901/02 . 9.189.109150[. 1.519.211]25] :3.651.390/78] 1.898.956/80] 173.052|13| 16.431. rii 46] 
1909/10 . . [13.023.584175| 2.476.222142| 8.080 221106] 4.411.892|89] 249.022|93| 28.240.944/0; 

|easafea „ 117.615 37140] 2.800.634 93] 12.967.802|63] 6.028.283|43| 233.734141 39.645.826 53 
al 

Veniturile vămilor 

D= ANII Veniturile “ANII Veniturile | 

| Lei __|B. ___Lei ÎB. 
1 

182,88 16.899. actor -1909/910 . .| 48.679.869 16 
1889/90 ...|  23.161.41636| 1912/9183. .|  66.337.282105 
1899/900 . 22.364.941106 1913/914 . . 67.301.024145 

| EN | Nu | 

  

        
  

  

      
      

  

    

1) Această cifră conţine toate taxele de timbru și înregistrare. 
3) Separaţiunea taxelor de înregistrare la suocesiuni şi donaţiuni a înce- 

put în anul 1901.
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A Veniturile din taxele de consumație pe spirt, A 

bere, rachiu, vin, zahăr şi petrol o 

ÎI | 
| ANII Lei ANII Lei H 

| 1879/80 . . 90.116. 1909710 . .| 25.693.700 o) 
1889790 .. 6.497.523! 191213 . 36.859, 142) 

1899/900 . .| 17.664.327] 1918/14 ...| 45.035. ss   

  

    
  

pai 

Veniturile din taxele de. consumație pe. spirt şi 'bere 3) 

    

  

  

  

| 

  

  

ANUI Spirt Bere ANII „ Spirt Bere 

« Lei ÎB. ei IE. Lei _lB. iei 5 

1879/80 . . — nl 1909/10 . . [11.066.400/20| 2.793.413/88 

1889/00 |. : | 6.806.919]78 690.604105| 1912/13 - - [16.771.211458| 4.711.089|83 

j 1899/900 . - [13.825.974[22 1.201. sa 1913/14 . . |21.551444142| 5.365.841J4£ 
|   

  

  
  

Veniturile din taxele de consumaţie pe zahăr şi petrol 

            

    

  

    
                

  

  

| 

  

  

  

        
    

  

          

ANII Zahăr Petrol AN IL Zahăr Petrol | 

lei |p.| Lei |B. Lei |B| Lei |B- 

|1899/%00.. 3.136.406| 55 — —]1912/13.... [10.676.984 67| 4.576.694|2 

! 1909/910Q.. 8.385.101] 57 3.316.708 63| 1913/14... 1. 640.577] 31| 4.464.152] 58 

_] | DĂ 

Veniturile fondului comunal 

| Incasări Incasări | 

ANII. ANII | 

Lci B. > Lei  |B. 

1903/904.....+. 31.328.969 sa 1912/913...... 33.282.050) 62 

1909/910...... | 30.250.089! 13| 1913/914...... 34.015.870] 31| 

Pt ll   

  

  

  

3) Aceste cifre conţin şi taxele pe decalitru cari au înlocuit vechile licenţe. 

7 
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Veniturile Regiei monovolurilor 

  
  

  

  

  

                  
    

| i = E | 
i : Hârtie sp iq ni | Cărţi de | Explozi- . 
| ANII Tutunuri | de țigarete Chibrituri joo Bile Sare TOTAL 

Lei |B| Lei |B| Lei |B| Lei |B| Lei |B| Lei |Bj Lei |B 

1819/s0 20.957.053;12 — — . —]| —  |—] — [—15.036.067130 „5 ses.andl 
1889/90 [31.093.822|61 — —[2.276.270|10]290.215|—[  — |—]6.875.337|21140,535. 644, 5 
1899/900|37.104.553|56 — —2.671.362/701407.134|—664.791]45]7.373.395|92148.221. sar 
1909/10 [50.038.130'14(5.641.164|55]3.1'73 078|47[6'72.863 40|583.545|5418.91'7.166/94(69.025. Salca | 
perne 15.'154.440|26[8.015.366|6514.804.6141041946.126|03|592.450/56|9.713.210, —]99.826. a 54 

  

Avem convingerea. că şi în viitor Statul român, punând în. 

valoare bogăţiile naturale ale ţării şi folosindu-se cu chibzuinţă 

de condiţiunile ei excepţionale, va puteă face, din ce în ce mai 

mult, o politică financiară bazată pe creşterea avuţiei naţionale, 

iar „nu 0 politică pur fiscală întemeiată numai pe istovirea 

ţii rodnice şi a belşugului tuturor. . 

Ne vom puteă astfel apropiă de țelul către care tind toţi, 

ca sporirea mijloacelor Statului să fie uvmarea firească a pro- 

păşirii gencrale, care va îngădui întărirea culturală, socială 

și economică a țării şi va consolidă situaţiunea ei politică şi 

naţională, hi - 

Pe ce întemeiăm, în România-Mare, această credinţă ? 

Pe condiţiunile- ei naturale. România-Mare nu este decât 

în parte pusă în. valoare ; bogăţiile ei de tot felul, deşi bine 

cuncscule, nu sunt decât în parte folosite. 

Puţine State europene realizează în cadrul hotarelor lor 

condițiuni de propăşire economică aşă de favorabile ca acele în 

cari se găseşte România nouă, Ea este înzestrată, deopotrivă, 

„eu materii prime şi factori de energie (petrol, cărbuni, gaz me- 
tan, căderi de apă), cari vor puteă fi puşi în valoare de des- 
toinicia. poporului său. doritor de- muncă şi de propăşire. Ne lip- 
sosc produsele coloniale, dar Gurile Dunărei şi portul Cons- 
tanţa ne deschid drumul către Asia Mică, marea Egee şi ca- 
nalul de Suez. Noile provincii nu, îmbunătăţese numai situaţiu- 
nea noastră din punct de vedere minier, forestier, ele măresc 
si importanţa factorilor noştri de energie, iar aşezările indus- 
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“iale ale acestor provincii constitue o temelie serioasă pe care , 

putem sprijini desvoltarea noastră viitoare. e 

Fără a ne opri la cercetarea situaţiei noastre economice de 

azi, câteva cifre pot da o idee asupra condiţiunilor noastre de 

propăşire viitoare. , 

Domeniul forestier: 2.497.632 Ha, în Vechiul Regat este azi 

"1.80S.68$ Ha, repartizat astfel : 

Va vechiul Regat În provinciile alizite Total 
Ha. Ha. Ha. 

:Păduri aparţinână Statului şi comunelor. . 1.242.323 2.467.563 3.109.886 

“Păduri aparţinând particularilor „a 1.255,809 2.343.493 3.598 802 

2497,632 4.311.056 7.308.683 

Pescăriile Statuiui aveau o producţiune de 12.703.900 kg. / 

în vechiul Regat şi 16.173.100 kgr. azi. 

Producţiunea minieră e în continuă sporire : 

Petrol 1899 222012 1910 1.325.743 1918 968.611 

(Tone) 1900 247.184 1912 1.898.545 1920 1.092.140 

i 1906 O 681.49 1916 898 994 1921 1.168.414 
1922 (9 luni) 1.004.692 

„Cărbuni 1905 144.823 - 1910. 131 278 Rezai 267.860 

1906 128.413 în vechiul Rega . 

19u7 160.783 1920 | în noile Provincii 1.312.380 ! 1.580.240 

Gaz metan 1920: 61.000.000m: în vechiul legat 1.600.090.090m% în noile Provincii. 

  

  

  

    

      
     

    

   

Fier Nimic în vechiul Regat. 19.930 tone în provinciile alipite. 

In vechiul Regat: 1862 64.490 1910 148.910 

Sare pe s 1880 174.410 1920 (în vechiul Regat 94.950) oes 180 

1900 106,3u0 = Min no'le Provincii 170.230 * 

Numărul fabricilor 1866. . . - „39 1906. . 510 | 

1887... . .212 _ In vechiul Regat 1.114 

1919 . 9,147 

1893. ...2% In unele provincii alipite 1.633 

:Fortă motrice 1908 . 49.766HP In vechiul” Regat 189.776 

Mai: 99... | 481.155 

-1910 . 173.919. In noile provincii alip. 291.379 

BIBLIOTECA 
crezi n 
„i E = 

2 

NIVERSĂTARĂ * CAROL!" 
URI CUREȘTI
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Punerea în valoare a materiilor prime, izvorite fie din eul- 
tura pământului nostru bogat, fie din industria minieră şi fo- 
restieră, şi utilizarea numeroaselor noastre surse de energie 
deschid un orizont nou pentru economia naţională. Materiile 
prime ne vor permite, pe de o parte, să satisfacem cât mai 
multe din: nevoile noastre proprii, pe de alta, ele vor formă 
— ca produse brute, semi-fabricate, mai târziu chiar fabricate 
— obiectul unui export însemnat, care va face cu putinţă în- 
zestrarea ţării cu bunurile din afară de cari ar aveă nevoie 

"- Condiţiunile generale ale acestei desvoltări sau schimbat 
și ele odată cu cele politice şi România găseşte, din ce în 
ce mai mult, cu Siatele vecine de azi, posibilitatea unor rela- 
țiuni economice intense, stânjenite până ieri de marile Imperii 
ce ne înconjurau. România nu mai este azi închisă pe uscat 
şi pe Dunăre în sus, cum a fost înainte de răsboi ; regimul de 
libertate al acestui fluviu şi desrobirea popoarelor învecinate 
sunt chemate să aducă, în basinul dunărean, o. propăşire ne- 
cunoscută încă, de care ţara noastră se va folosi cea dintâi. 

Dar odată cu infăptvirea României-Mari şi a prefacerii 
condiţiunilor politice din alară, două mari transformări din- 
năuntru vin şi cle — dacă vor fi bine îndrumate — să ajute 
această propăşire, 

Una este reforma agrară, care aduce o schimbare com- 
plectă în regimul vroprietăţii, şi deci şi în cultura pământu- 
lui. In toate Statele trecerea stăpânirii pământului în mâinile 
celor ce-l muncese a adus cu sine o sporire a activităţii agri- 
cole şi a roadelor ei. In Ardeal şi Bucovina cultura mică este- 
aproape intensivă -ca şi aceea a proprietăţii mari; în vechiul 
Regat şi în Basarabia, cultura mare, preă întinsă, nu s'a deo- 
sebit mult de aceea a micului cultivator. Reforma agrară nu va 
aduce, cum se temeau unii, o zdruncinare a producţiunii ; din- 
potrivă, ea a fost un mijloe peniru reluarea mai repede a cul- 
turei stânjenite de condiţiunile grele pricinuite de răsboi. Pro- - 
ducţiunea, agricolă a suferit, fireşte, din această, cauză, o criză ; 

ea este însă înlăturată azi. In 1919, 346.000 ha din pământul 
necultivat rămăsese nearat ; această cifră s'a scoborit la 235. 
mii, în 1920, şi la 139.006, în 1921, Condiţiunile agriculturii de 
azi sunt ecmplect schimbate. Preţul urcat al vitelor încurajează 
creșterea lor; vavietaiea semănăturilor, întroducerea culturii 
legumelor şi plantelor industriale vor aduce din ce în ce mai 

_
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mult a cultură intensivă, care cere o participare de capital 
necunoscută încă până acum. Cu o bună îndrumare trebue să 
ne aşteptăm — cel puţin pe două treimi din teritoriul agricol 
al României Nouă -- la 6 sporire a, producţiunii, datorită pe 
de o parte unei exploatări intensive, pe care singura cultură 
mică cu vitele o poate aduce, pe de alta râvnei ce pune noul 
proprietar intrat abiă azi în stăpânirea pământului dorit de 
atâta vrenmie. - 

In afară de această transformare a regimului agricol se - 
produce şi o nouă îndrumare industrială deodată cu sporirea 
activităţii comerciale. Capitalul şi energiile ce rămân libere 
prin vxeforma agrară vor trebui călăuzite către altă folosire 
rodnică ; se cuvine să zivtăm această nouă îndrumare. 

Viitoarea politică financiară a României-Mari trehuie 
deci aşezată pe următoarele trei baze : , 

a) Pe condiţiunile externe ale României de azi, cari o Li- 
berează pe uscat şi pe apă de împiedecările ce până. ieri stă- 
teau în calea propăşirii ei normale ; * 

b) Pe o cultură mai intensivă a întinderii agricole expro- 
priale ; 

„€) Pe desvoltarea industrială şi comereială ivorită din bo- 

gățiile naturale ale ţării şi din noua orientare de capital şi 

energie ce va aduce reforma agrară. 

Aceşti trei factori sunt dobândiţi ; ei îşi vor dă roadele, 

oreari ar fi greutăţile cu cari am aveă de luptat pentru folo- 

sirea lor. 

In asemenea condițiuni politica financiară a Statului ro- 

mân trebue să urmărească şi să ajute politica. economică, pen- 

tru a nu stânjeni propăşirea generală şi pentru ca roadele ce 

vor izvori din punerea în valoare a bogățiilor naturale, prin 

munca destoinică a poporului, să rămână cât mai mult în 

hotarele ţării, apre folosul cetăţenilor ei. 

In cadrul unei asemenea politici Statul îşi poate creă ve- 

nituri din propria sa gospodărie economică : . 

a) Punând în valoare bogăţiile ce sunt azi în stăpânirea 

lui : domeniul forestier, domeniul minier, mărit prin minele 

din 'Pransilvania, pescăriile Statului, sporite azi prin cele- din 

Basarabia, terenurile inundabile ale Dunărei, etc. ; 

b) Luând asupra-şi sau participând la bogăţiile cari prin
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"caracterul lor special cer o intervenţie; mai mult sau mai pu- 

țin directă, a Statului, care să îndrumeze exploatarea lor în 

folosul obștese şi potrivit intereselor generale. | 

In sfârşit, Statul mai are sarcina ca, pe de o parte, să a- 
pere independenţa economiei sale naţionale, pe de alta, să fie 
pionierul propăşirii ei, nevoie imperioasă înt'o ţară în plină 

transformare, cum e ţara noastră. 

După cum a procedat în politica de căi ferate, la finele 
veacului trecut, asigurând nu numai apărarea independenţei 

noastre politice şi economice, dar şi un instrument puternice 
peniru desvoliarea ţării, tot astfel va trebui să procedeze şi 
azi, când e vorba de punerea în valoare şi organizarea noilor: 
factori de producţiune ai ţării, de împlinirea rolului nostru la 
Gurile Dunărei, de punerea în valoare a Dunărei române, a 
fantorilor de energie, întrepozitarea produselor noastre, cu de- 

- osebire agricole, organizarea, creditului industrial, etc. In a- 
ceastă direcţie se găseşte un câmp de activitate economică a 
Statului şi a administraţiilor locale pe cari se poate aşeză 
şi desvoltă politica financiară a unui Stat cu multe resurse 
naturale. | 

Condiţiunile arătațe mai sus sunt prielnice unei politice 
financiare întemeiate pe propăşirea economică a României- 
Mari ; dar nevoile imediate lăsate de răsboi ne îngăduie ele să 
urmăm această politică şi să aşteptăm roadele normale ale Dro-- 
păşirii noastre economice, sau ne impun ele alte soluţiuni, cari 
ar puteă stânjeni înfăptuirea acestei politici? Cu alte cuvinte. 
deslegarea dificultăţilor lăsate de răsboi trebue găsită în ex- 
pediente momentane, în sacrificii excepţionale, în înstrăinarea 
bogățiilor existente, renunțând la politica noastră economică na-- 
țională şi ştirbind independenţa noastră, politică, sau ne pu- 
tem bizui pe puterea de refacere a organismului nostru plin 
de vieaţă, refacere care va îi cu atât mai vepede cu cât vom 
puteă păşi la ea cu toate puterile noastre economice neştirbite. 

Ni se pare neîndoios că drumul din urmă este singurul care: 
duce în mod sigur la consolidarea financiară şi la propăşirea 
economică a țării. Nu este îngăduit unui Stat să înstrăineze 
„mijloacele de producţiune, forţele vii ale ţării sale, orcât ar fi: 
mari avantajele momentane — adese ori mai mult aparente: 
decât reale — ee i sar puiteă oferi. Ştirbirea independenţei
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noastre, prin înstrăinarea bogățiilor naţionale, chiar dacă ar 

procură mijloace imediate — în ce proporţie faţă de valoarea, 

reală a bunurilor cedate în condiţiile de diseredit de azi ? — 
ar stingheri, pentru mult timp, propăşirea la care putem nă- 

dăijdui. Să nu uităm că aşezarea financiară temeinică a Sta- 

tului român după răsboi cere mai mult sacrificiu înăuntru de 

cât în atară, din cauză că datoria noastră externă este relativ: 

mică faţă de sarcinile de tot felul ce avem înăuntrul hotare- 

lor. Încercările făcute în anii din urmă pentru a rezolvi ches- 

iiunea financiară fără a luă ca temei principal propria noas- 

tră sforţare, au arătat cât de greşită, primejdioasă şi netolo- 

sitoare eră o asemenea cale. 

Din cele arătate până acum rezultă, că în politica îinan- 

ciară a Statului român politica de impunere nu este singurul 

mijloc pentru satisfacerea nevoilor din ce în ce mai mari ale 

României-Nouă: Implinindu-şi chemarea sa economică! Sta- 

tul va puteă să-şi asigure venituri importante, cari vor reduce 

partea ce revine impozitelor în acoperirea cheltuielilor publice. 

Contribuind, printr”o politică chibzuită, la propăşirea economiei 

naţionale, el va spori materia impozabilă, capacitatea contribu- 

tivă şi belşugul fiecăruia şi va fărmuri | sacrificiul cerut con- 

tribuabilului. 

Am determinat, astfel, locul pe care a ocupă politica de: 

impunere în politica financiară generală, să încercăm să defi- 

nim acum politica de impunere şi rolul ce trebu&să împlinească 

diferitele feluri de impozite. ” 

CAPITOLUL III 

Politica de impunere a Statului nostru 

Infăptuirea unei reforme fiscale nu este determinată nu- 

mai de nevoile pe cari vreă să le împlinească şi de țelul eco- 

nomie şi social către care tinde, ci şi de condiţiunile fiscale 

ale ţării în momentul reformei. Cunoaşterea acestor condițiuni. 

coste dar necesară în clipa în care păşim la o nouă alcătuire a 

dărilor noastre. .; 

Care este regimul fiscal azi? 

Venitusile Statului în bugetul actual se urcă la cifra de
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10.498 milioane, cari, ţinând seama de diviziunile bugetare, se 
<lescompun astfel: 

Impozite directe. . cc. 650,0 milioane lei Impozite indirecte. ........_ . .. 3,310,0 » » Taxe de timbru şi înregistrare. ......... Bill > ă Monopolurile Statului a. 1.626,5 » . Serviciile industriale (C. F. poștă, ete) .. .... 3.068,2 » » Domeniile Statului. . ,..... e. 186,1 » » Venituri diferite 1), . cc. Lc. . 706,1 » » Venituri extraordinare 2). ..... a 380,0 » » 
Total. .. 10.498,0 » > 

Din aceste venituri au caracterul de impozite numai pri- 
mele patru posturi a căror cifră globală atinge 6.1576 mi- 
lioane lei. 

| 
_. Cum însă în această cifră intră şi monopolurile Statului, 

„se cuvine să scădem din aceste venituri valoarea comercială 
ă, produselor „Regiei oferite consumatorilor. Operând această 
scădere obţinem cifra de 5.552,2 milioane, care reprezintă tota- 
lul impozitelor percepute de Stat, după evaluările bugetare pe 
1922/93. | 

| Clasarea: impozitelor făcută de buget nu ne poate lămuri 
cum se cuvine asupra caracterului impozitelor noastre, dat 
fiind că diviziunea, impozitelor în buget este inspirată, nu de 
caracterul economie şi social al impozitului,. ci de cel technic. 
Lăsând la o parte această clasare, vom împărţi impozitele, in- 
dependent de caracterul lor teehnie, în două grupe: impozite 
directe, toate impozitele pe venit, pe produs şi pe avere, de o 
parte, impozitele indirecte, pe circulaţie şi consum, de alta... 

Făcând aecastă diviziune obținem tabloul următor: 

  

Milioane lei %/ 
I. Impozitele pe venit, pe. produs și pe avere: 
F'oncieră, patente, impozit persoanal, impozit pă salariu, pe venitul mobiliar. . ... ARE 635 , Taxa, pe brevetele de băuturi. ...... 15 Taxele pe successiuni și donaţiuni. ....,.. 65 Partea ce revine averei şi venitului consolidat în Ă totalul taxelor de timbru și înzepgistrare. , ,., 150 865 15,58 

Pa | De reporțat. ,. 865 . 15,58 

  

:) Venituri diverse încasate de diferiţe ministere. 1) 200 milioane, evaluarea mărfurilor aflate în depozit, precum şi a sumelor ce sunt de încasat dela diferiţi debitori ai fostului subsecretariat ae ca al geracerii și a ovizionării, 180 milioane contravaloarea, în lei, a iSponibilităților în monedă străină (Ha unerea de motive: la b $ 1922/23, pag. 28). (Ep m a bugetul
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p Repot. .. . | 866 15,58 
Il. Impozite pe consumaţie şi pe circulaţie: 

Impozite indirecte (după buget) 
Vămile . cc... ..... 1.660 
Taxa pe spirt .. ...... 125 

» » ţuică şi rachiu. . ... 15 
» » bere şivin., . .. . . .. 214 
. » zahăr şi glucoză .'.. . - 10 

„> > produsele petrolifere . . - 15 
» » iluminatul electric și cu gaz 15 
» » alte articole de consumaţie. 26 

Impozitul pe lux și pe cilra de afaceri. 450 3.310 
Monopoluri!). e | 1.021 : 

Taxe de timbru și înregistrare . . . 356 4.687 8442 

Total. .. 5.552 100,00 

Acest tablou arată că din 5.552 milioane produsul impozi- 

telor potrivit prevederilor bugetare pe 1922/93, cel mult 865 .- 

milioane adică 15,58% provin din contribuţiunile directe, res- 

tul de 4.687 milioane, adică 84,42%, provin din impozitele indi- 

recte. In sistemul nostru actual de impunere, mai mult de cinci 

şesimi din cifra totală a impozitelor reprezintă impozite pe” ” 

consum şi pe circulaţie, cari scumpesc traiul şi apasă mai mult 

asupra celor nevoiaşi şi mai puţin de o şesime sunt impozite a- 

şezate pe venit, pe produs sau pe. avere. | 

Se cuvine fireşte să ţinem seama de faptul că sarcina, -in- 

pozitelor directe se măreşte prin zecimile. ce se percep. azi Îi 

folosul judeţelor şi comunelor. Se mai cuvine încă să nu uităm 

că din cele 3.310 milioane 'impozite indirecte, 1 miliard provine 

din taxele pe alcool şi că din 1.021. milioane, venitul net al mo- 

nopolursilor, partea cea mai însemnată provine din tutunuri ș 

în ambele cazuri, dar, impozitul apasă pe arţicole ce nu sunt 

de prima. necesitate. Pe de altă. parte, printre impozitele indi- 

recte figurează şi 1.660 milioane taxe vamale, înstituite cu 

preocupări mai multe economice decât, fiscale. _ 

Este neîndoios însă că. în: sistemul nostru fiscal de azi, irm- 

pozitele directe au un rol foarte redus în acoperirea nevoilor 

Statului. Sarea şi chibriturile aduc singure 300 milioane lei”, 

adică jumătate din cifra prevăzută de buget la rubrica con- 

tribuţiunilor directe. O asemenea situaţiune. nu trebue -să mat 

dăinuiască. - 

  

„1) Scăzând va'oarea produselor oferite consumatorilor: 

2) In care intră, e drept, şi valoarea produsului.
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Alcătuirea, sistemului fiscal de azi se datoreşte împreju- 
ării că nu s'a păşit mai de mult la o reformă care să pună 
sistemul nostru fiscal pe o bază msi dreaptă, dar şi faptului 
«că averea şi veniturile sunt la noi mai puţin consolidate ca în 
ţările înaintate. 

Dacă România, pregătind viitorul ei, trebue şi poate să nă- 
zuiască ea impozitele directe să ia din ce în ce mai mult locul 
care li se cuvine în împlinirea nevoilor Statului, în momente 
“financiare grele, ca cele de azi, pentru a nu ne pierde in ne- 
cunoscut, este nevoe ca trecerea dela un sistem de impunere 
la altul să se facă treptat, ca: să nu se reducă mijloacele noastre 
bugetare. 

Dar chiar când vom atinge țelul nostru de a spori impu- 

“nerile directe, asigurând, astfel, pe de o parte, stabilitatea in- 
„casărilor Statului, pe de alta, o mai dreaptă împărţire a sar- 
cinilor fiseale, impozitele indirecte vor rămâne încă în fiinţă. 

Vor rămâne mai întâiu acelea a căror aşezare este pornită 
din alte consideraţiuni decât cele fiscale, cum sunt azi taxele 
vamale. Pentru a pune în valoare bogăţiile sale atât de variate— 
„energie şi materie primă, muncă, situaţie geografică _Româ- 
nia trebuie să-şi desvolte industria. Această desvoltare nu e 
«eu putinţă fără o ocrotire vamală, care să o pună la adăpostul 
“concurenţei ce întâmpină din partea, Statelor cu aşezări indus- 
triale mai vechi. Pe măsură ce vom reveni la o situaţiune ge- 
mnerală normală, regimul vamâl va fi din ce în ce mai mult 
înrâurit de necesităţile economice ale proteguirii industriei 
moastre şi cât mai puţin de preocupări fiscale. Vor dispare, fi- 
veşte, taxele de export, îndată ce condiţiunile monetare cari au 
împus înfiinţarea lor se vor fi schimbat, taxele vamale de im- 
port,-însă, vor alimentă încă multă vreme bugetul Statului. 

In al doilea rând, vor mai rămâne impozitele indirecte cari 
„mu apasă asupra. produselor de prima necesitate: impozitele 

pe spirtoase, a căror impunere va, trebui să fie stăpânită. de un 
gând de higienă şi de ocrotire socială, apoi monopolul tutunu- 
Îmi, cărților de joc, ete. Din regimul de impunere vor trebui 
să dispară sau să fie reduse, cu timpul, tâxele pe sare, chibri- 
tuxi, petrol lampant, uleiuri, zahăr şi pe alte produse de prima 
necesitate, în sfârşit impozitul pe cifra de afaceri, care apasă, 
cu deosebire, asupra claselor puţin avute. 

Politica de impunere a Statului nostru trebue dar să aibă



5 

ca ţel desvoltarea impozitelor. directe treptat cu consolidarea: 

averilor şi reducerea corespunzătoare a impozitelor pe a:tico- 

lele de prima necesitate. 

Se înţelege dela sine că Statul nu va, puteă şi nici nu trebue 

să renunţe la toate impozitele indirecte. Ele îi aduc azi venituri 

de cari nu se poate lipsi şi constitue, totdeodată, o completare: 

necesară a oricărui sistem de contribuţiuni directe. | 

In afară de consideraţiunile de mai sus, reforma impozi- 

telor directe trebue să fie înrâurită şi de alte preocupări. Să 

nu uităm că aplicarea ei se face întrun moment în care massa.. 

cea mare a neamului nostru e pentru întâia dată liberă pe pro- 

pria ei soartă şi că în acest moment ea nu trebuie stânjenită în 

avântul ei pentru a-şi câştigă locul social şi economic ce i se 

cuvine. Reforma trebue dar aşă întocmită încât să ţie seamă. 

de caracterul democratie ce voim să păstrăm Statului nostru. 

și de țelul către care tindem. | 
Un Stat nu poate fi în realitate democratie dacă toate ra- 

murile lui de activitate nu au acest caracter. El nu va îi de-- 

mocratie dacă, din punct de vedere economic, păstrează regi-- 

mul exclusiv al marei proprietăţi rurale, cum nu poate fi de- 

mocratic dacă în clipa când dispare această mare proprietate” 

îngăduim concentrarea averilor, isvorite din activitatea comer- 

cială şi industrială, în mâinile câtorvă şi lăsăm massa în si-- 

" tuaţia clăcaşului de ieri, care nu se puteă împărtăși din fo- 

loasele propăşirii generale. | 

Azi, când urnim tot viitorul Statului român întregit, tre-- 

bue să fim bine lămuriţi asupra țelului ce urmărim. În con-- 

" cepţia noastră întărirea acestui Stat se va asigură nu prin 

aciivitatea şi bună stare numai a câtorvă, ci prin activitatea 

tuturor şi bună stare a celor mulţi. Dela unireă din 1859 parti-- 

dul naţional-liberal a aplicat în mod continuu acest program 

până la ultima expropriere, dând o bază democratică vieţii e-- 

conomice a Statului agricol de ieri, şi aşezând astfel pe ume- 

vii întregului său popor activitatea şi propăşirea de cari se: 

bucurau până eri numai câţiva mari proprietari. Acelaş pro- 

gram trebue să ne călăuzească şi azi când se manifestă alte» 

ramuri de activitate, cum e cea comercială şi industrială. Prin 

organizarea acestei activităţi eeonomce şi prin regimul de im-- 

punere trebue să o îndrumăm astfel încât să înlesnim partici- 

parea, la ea a celor mulţi, să stânjenim aglomerarea averilor
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mumai în mâna câtorvă. Partidul 'ce are azi conducerea ţării 
pune la baza organizării economice proprietatea individuală în 

«oncepţiă ei modernă; noi nu vrem, de sigur, să mergem la al- 

«<ătuirea comunistă, care a dus Rusia la pieire, dar nici la 

acea plutocratică, a concentrării de capitaluri în mâini res- 

"A1rânse, concentrare care începe. să îngrijească marea Republică 

americană. 

O politică de impunere înţeleaptă trebue deci să ocolească 

primejdiile acestor două tendințe:-pe de o parte, ea va aveă 

grijă să nu stânjenească foloasele activităţii şi priceperii in- 

dividuale, pe de alta—prin o dreaptă aşezare a contribuţiuni- 

lor directe, prin progresiunea impozitului pe venit, prin im- 

pozitele pe succesiuni şi pe supra-valoare, prin încurajarea, so- 

cietăţilor cooperative, a băncilor populare, prin buna îndru- 

mare a micilor economii—va trebui să aşeze sarcinile Statului 

potrivit belşugului fiecăruia şi să ajute democratizarea capi- 

talului. 
CAPITOLUL IV 

Politica. de impunere şi nevoile administraţiilor locale 

Am arătat până acum cari sunt directivele politicei de im- 

punere pentru satisfacerea nevoilor Statului. In afară de Stat 

însă mai sunt colectivităţi publice, judeţele şi comunele, cari 

au şi ele nevoi de a căror acoperire trebue să îngrijim. De 

aceea odată cu noua întocmire a impozitelor directe se pune şi 

problema repartizării acestor impozite, sau a produsului lor, 

între diferitele colectivităţi publice. Preocuparea aceasta; este 

uzi cu atât mai mare cu cât descentralizarea ce va efectuă re- 

forma administrativă, schimbând atribuţiunile respective ale 

Statului, judeţului şi comunei, ne sileşte să revedem şi veni- 

urile acestor colectivităţi, pentru a le pune în acord cu sar- 

cinile lor de azi. 

In alcătuirea Statului modern bazat pe votul obştesc şi pe 
regimul parlamentar cerința libertăţii de acţiune a adminis- 
traţiilor locale nu mai izvorăşte din nevoia de a luptă cu Sta- 
tul asupritor; Statul însuş găseşte în descentralizare diviziu- 
nea, muncii, necesară pentru a intensifică activitatea generală, 
pentru a acceleră satisfacerea nevoilor publice şi a înlesni con- 
+rolul celor interesaţi. Comuna şi judeţul devin astfel celule 
cu o vieaţă proprie, activitatea lor însă este strâns legată de
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aceea u întregului organism al Statului. Cu acest gând trebue 

să se studieze descentralizarea administraţiilo» locale şi să li se 

asigure mijloacele de trai, pentru a le dă putinţa unei aetivi- 

tăți sporite de sine stătătoare. 

Până la regularea definitivă a situaţiunii financiare a ad- 

ministraţiilor locale Statul va trebui să treacă asupra lor ve- 

niturile ce alimentau cheltuelile pe cari noua organizare le 

pune în sarcina Judeţului şi a comunei, mai pe urmă însă, 

pentu a le asigură mijloace proprii, va trebui să le lase unele 

din impozitele sale de azi şi anume pe acela care se leagă, cu 

deosebire, de vieaţa locală. | 

Judeţul şi comuna, însă, fiind prin esenţa lor organe de 

xospodărie locală, politica lor financiară şi înlesnirea ţraiului 

comunităţii vor trebui să se întemeeze mai mult decât la Stat, 

_pe desvoltarea, serviciilor gospodăreşti. In servicii edilitare de 

toi felul, în uşurarea aprovizionării şi a transporturilor, intr'e 

adevărată gospodărie de interes general, comuna şi judeţul tre- 

bue să găsească mijlocul de a acoperi nevoile lor. Municipali- 

zarea, serviciilor publice şi regia cointeresată sunt azi princi- 

pii de bună administraţie în deobşte admise. Numai pentru 

nevoile ce nu se pot împlini printr”o asemenea politică, co- 

muna, şi judeţul trebue să caute izvoare de venituri în impu- 

nerea; obişnuită, iar âjutorul: financiar acordat de Stat admi- 

nistraţiilor locale trebue să fie aşă întoemit încât să nu le 

îngădue să lase uitării organizarea, acelor servicii de folos ge- 

neral, cari ar puteă să aducă, deodată, înlesniri reale de trai, 

cetăţenilor şi mijloace financiare importante, autorităţilor 

locale. | 

Impozitele cu caracter general nu trebue să fie obligatorii 

pentru administraţiile locale; acestea nu vor recurge la ele de; 

cât dacă vor avea nevoie. Vom avea astfel putinţa, unei pre- 

siuni continue a cetăţenilor asupra conducătorilor administra- 

ției locale, pe de o parte ca -să li se înlesnească nevoile şi pe 

de alta ca să se facă apel cât mai puţin, la impuneri şi cât mai 

mult la taxe pentru servicii aduse. Inegalitatea mijloacelor şi 

desvoltarea deosebită a diferitelor administrații locale ne obligă 

însă să lăsăm mai multă elasticitate organizărei resurselor a- 

cestor administrații pentru ca, cel puţin la început, unele din 

ele să poată urni din loc investiţiuni pe cari încă nu le pot: 

face fără impozite. Când roadele acestor investiţiumi vor “fi 

culese, politica de impunere va putea trece pe planul al doilea.
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Dacă avem azi comune, chiar rurale, cu avere proprie care le 

îngădue să dea şi venituri cetăţenilor şi le permite să nu re- 

<urgă la impozite, să nu uităm că sunt altele lipsite de orice 

alt mijloe propriu pentru alimentarea bugetelor lor, afară de 

impozite. Politica de impunere trebuie să ţie șeama de această 

situațiune. II 

Orcare ar. fi însă partea impozitelor în alimentarea buge- 

telor locale, este nevoe ca această impunere să fie coordonată 

cu aceea a Statului. Purtând adesea-ori asupra aceleeaş materii 

impozabile, dări către Stat, judeţ şi comună se suprapun azi 

fără nici o legătură între ele. Situaţia de acum a judeţelor din 

Basarabia şi a unor oraşe din Ardeal este caracteristică din 

acest punet de vedere. In prima din aceste provincii, pe când 

impozitul pe pământ al Statului este de 25 bani de Ha., cel al 

zemstvelor şi al volostelor ajunge adesea la peste 30 de lei. In 

Ardeal lipsa de coordonare între politica de impunere a Statu- 

lui şi a celorlalte administrații publice locale a adus o astfel de 

anărehie în impunere, încât sunt orase, cari impun cu 700% 

peste impozitele de bază ale Statului şi iau taxe de înregistrare 

şi de timbru, adică impozite cu caracter general, cari nicăieri 

nu sunt percepute în folosul administraţiilor locale. 

Una. din lipsurile mari ale reformei fiscale votate de Par- 

lamentul trecut a fost tocmai faptul că ea nu s'a preocupat de a- 

ceastă coordonare, stabilind impozitele directe numai pentru 

Stat. Adăugarea unui alt regim de impunere pentru comună și 

judeţ puteă aduce sarcini nedrepte şi de nesuportat pentru con- 

tribuabil, iar suprimarea izvoarelor actuale de venituri puteă 

să lase aceste administrații fără mijloacele necesare pentru 

împlinirea atribuţiilor lor. O reformă a impozitelor nu se poate 

dar face fără a coordonă impunerea Statului cu aceea a celor- 

lalte administrații publice; reforma, impozitelor directe, cu deo- 

sebire, trebue să fixeze şi mai precis această. politică de coor- 

donare. 

In regulă generală Statul trebue să-şi păstreze toate impu- 

nerile cari au un câracter de ordin general, sau urmărese un 

„seop de acelaş fel. Impozitele indirecte, monopolurile, taxele pe 
spirtoase, vămile, taxele de înregistrare şi timbru, fie că au un 
„scop fiscal, fie că au unul economie sau social, trebue să cadă, 
în special, în atribuţiile Statului. Cu cât impozitele asupra con- 

sumaţiei vor fi ridicate la producţia în mare (zahăr, petrol, etc.) 

y
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deci vor îinteresă un teritoriu mai mare, cu atât ele trebue să 

revie Statului. Ne îndepărtăm astfel de regimul vămilor interne, 

al accizelor locale, cari stânjeneau producţia şi apăsau greu a- 

supra tuturor articolelor de prima necesitate. Din ce în ce mai 

mult contribuţiile indirecte trebue să treacă asupra Statului; 

cele directe având un caracter local, dimpotrivă, vor trebui să 

ireacă asupra administraţiei locale. Astfel este drept ca auto- 

vităţile comunale să ia o parte din ce în ce mai mare din impo- 

zitele pe proprietăţile clădite, ca judeţele să ia o parte din 

impozitul pământului aflat în raza şi/teritoriul lor. Este drept 

încă să li se acorde şi o participare la roadele impozitelor di- 

recte asupra instituţiunilor comerciale şi industriale locale, 

precum şi o parte din produsul impunerii supravaloarei bunu- 

vilor de tot felul, pentro a se dâ şi acestor administrații sta- 

“tornieie în încasările lor. | 

Sarcinile pe cari le are azi Statul nu-i îngădue să renunţe 

deodată la actualele impozite cu caracter local, el trebue însă, 

treptat cu desvoltarea vieţii locale şi consolidarea financiară, 

să cedeze autorităţilor locale o parte din ele. Când se va face 

conşolidarea averilor, deci şi a veniturilor de tot felul, când 

descentralizarea administrativă va reduce sarcinile Statului, 

impozitele pe diferitele venituri vor puteă trece asupra. adminis- 

traţiilor locale, iar impozitul pe venitul global va luă, din ee 

în ce mai mult, un rol precumpănitor în politica de impunere 

a Statului. . 

Atribuirea produsului unor anumite impozite administraţii- 

lor locale este — în principiu—singura afectare a veniturilor 

Statului pe care o poate îngădui o politică bugetară şi fiscală 

chibzuită. | 

Un impozit trebue deosebit de taxe. Pe când taxele suni 

plătite în schimbul unui serviciu adus individului, impozitele 

au drept contra-valoare numai'un. beneficiu indirect, care re- 

zultă din avantajele ce fiecare contribuabil poate găsi în func- 

ționarea normală a serviciilor publice. In ceeace priveşte afec- 

tarea taxelor şi impozitelor, produsul taxelor trebuie în mod 

firesc să meargă la activul serviciului cu ocazia căruia “a per- 

ceput acea taxă, produsul impozitelor însă este supis azi prin- 

cipiului, pretutindeni admis, al neafectării veniturilor. Nu ne 

putem opri aci asupra motivelor puternice pe cari se sprijină 

acest principiu, putem spune însă că o politică fiscală bine chib-
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zuită nu trebuie să îngădue afectarea, specială a unui impozit. 
cu caracter general 1). Unitatea impunerii, echilibrul bugetar şi 
controlul cheltuelilor cer ca toate veniturile Statului să fie puse. 
laolaltă pentru alimentarea nevoilor generale. , 

_ Dacă Statul socoteşte necesar să ajute în mod deosebit in- 
stituţiuni speciale, el poate să o facă pe cale de subvenție. In 
mod excepţional se poate acordă unor instituţiuni publice, cum 
sunt Camerele de comerţ şi industrie, o cotă asupra impozitului 
aşezat pe comerţ şi industrie ale căror interese le serveşte, sau 
unor instituţiuni, cari pentru îndeplinirea rolului lor au nevoie 
de mai multă libertate, cum sunt universităţile, dreptul de a-şi 
însuşi taxele universitare, cu garanţiile necesare pentru buna 
lor folosire. Nu se poate admite însă sistemul adoptat în ultimul 
timp de anumite legi speciale, cari au dat unor administrații 
publice, şi chiar unor instituţiuni cu interese private, impozite 
cu caracter general şi au distrus astfel unitatea impunerii. Nu 
se poate îngădui întrun Stat bine organizat şi cu o politică de. 
impunere unitară ca impozite speciale să fie aşezate asupra unui 
serviciu public pentru a îmbunătăţi soarta personalului acelui 
serviciu. In serviciile publice cu caracter comercial se pot dă, 
fireşte, personalului prime sau participare la beneficiile între- 
prinderii, dar aceasta este cu totul altcevă decât taxarea bile- 
telor de călătorie, sau un adaus la costul tutunului, pentru îm- 
bunătăţirea soartei sluibaşiior administraţiilor respective, Ase- 
menea. procedee trebue considerate ca măsuri extraordinare, 
datorite unei situaţiuni anormale trecătoare, şi menite să dis- 
pară, când bugetul Statului se va aşeză în mod statornic. 

_ CAPITOLUL V 

Principiile cari călăuzese reforma, 

Reforma, impozitelor directe, pusă pe bazele de mai sus, 
este determinată de caracierul vieţei noastre economice, de or- 
ganizarea noastră, administrativă, de nevoile noastie bugetare, 
în fine de cerinţele unităţii noastre naţionale. Ţinând seama, de 
toate aceste cerinţe, noile coritribuţiuni directe vor impune toate- 

  

, 1. Se exceptează dela această, regulă impozitele cu caracter excep- țional, cum e, de pildă, impozitul pe capital, care din pricina caracterului său extraordinar, nu poate fi admis decât cu o afectare specială corespun- zătoare. De exemplu : stingerea datoriei,
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ramurile de activitate. Ele vor fi aşezate pe următoarele cate- 

gorii de venituri: | 

a) Venitul din cultura pământului ; 

b) Venitul din folosirea clădirilor ; 

c) Venitul din averea mobiliară ; 

d) Venitul din comerţ şi industrie ; 

e) Venitul din muncă (salarii) ; 

7) Venitul din profesiunile libere. 

Am văzut mai sus că politica, de impunere trebue să fie 

astfel aşezată încât belşugul Statului să iasă din cel obstesc; 

ca trebue să ţie seama de condiţiunile speciale în cari se gă- 

seşte fiecare din ramurile noastre de activitate. Diferitele. ve- 

pituri nu pot fi deci supuse unui regim uniform. 

Impozitul se aplică, în principiu, venitului net, adică veni- 

tul obţinut după scâderea datoriilor şi altor sarcini ce apasă a- 

supra lui. Scăderea se face chiar la impozitul pe proprietăţile 

clădite şi neclădite, când e vorba de datorii hipotecare ; pen- 

tru comerţ şi industrie ele se aleg din bilanţ; în principiu ele 

se scad din venitul supus impozitului global. Va trebui dela în- 

ceput să ne lămuriin, în stadiul actual al evoluţiei noastre eco- 

nomice, ce trebuie să înţelegem prin venit impozabil şi dacă 

pentru toate ramurile de producţiune această evoluţie ne în- 

gădue să alegem venitul net sau trebuie să ne mulţumim, pen- 

1ru unele, încă cu venitul aparent, alegerea venitului net ră- 

mânând ţinta finală a preocupărilor noastre. Negreşit, cu cât 

averea se consolidează, cu cât exploatările de tot felul reiau o 

formă, technică mai desăvârşită, eu atât va fi mai uşor să aşe- 

zăm impozitul pe venitul real al contribuabilului ; până atunei . 

însă va trebui să ne mulţumim, în anumite cazuri — destul de 

numeroase pentru moment — cu estimaţiuni mai mult sau mai 

puţin apropiate de venitul real. 

Acesta a fost cazul, cu deosebire, pentru venitul provenit 

din cultura pământului. Am arătat mai sus ce mare prefacere 

a adus reforma, agrară în această ramură de activitate şi ce roade 

putem aşteptă dela dânsa. Negreşit, că această transformare bi- 

nefăcătoare va fi mai mult sau mai puţin repede, după cum îi 

va, veni îndemnul de sus. Reforma fiscală nu-şi va dă roadele 

ei desăvârşite decât după consolidarea acestei stări prin orga- 

nizarea| cooperativelor de producţie şi desfacere şi întreaga al- 

eătuire economică ce comportă noua situaţie agrară. a ţării.



Plecând dela ideea că o politică de impunere cuminte, în- 

ir'o ţară în plină. transformare economică ea România de azi, 

ivebue să urmărească creşterea veniturilor, iar nu să le stân- 

jenească în primele lor manifestări, am crezut că se cuvine să 

înlăturăm, cu deosebire la proprietatea agricolă, tot ce puteă 

îi considerat ea o stânjenire a dorinţei de propăşire a propric- 

tarilor fonciari de azi. 

: Ai înlăturat, pentru aceasta, impunerea suplimentară pe 

venitul exploatărilor agricole. Sa arătat mai sus dificultatea 

alegerii venitului net în proprietăţile agricole şi se înţelege de 

la, sine că e încă mai greu să desparţi din acest venit renta pă- 

mântului şi beneficiul exploatatorului, așă cum a încercat să 
facă, legiuitorul din 1921. In starea de fapt de azi a exploatări- 
lor noastre agricole acest mod de impunere duce de fapt la o 
sporire a cotei ce apasă asupra venitului proprietăţilor neclă- 
dite. Impunerea. suplimentară a veniturilor exploatărilor agri- 
cole înseamnă o sarcină asupra veniturilor, izvorite de cele mai 
znulte ori din ameliorarea şi intensificarea culturii, şi aceasta, 
tocmai în clipa când toată politica noastră trebuie să tindă că- 
tre ameliorarea şi mărirea produeţiunii agricole. In ziua când 
agricultura, noastră va, fi. păşit dincolo de stadiul de pretacere 
în care e azi, când va fi consolidat noua ei situaţiune, vom pu- 
teă păşi şi noi spre o metodă fiscală mai precisă, de sigur, vom 
alege şi vom impune şi aceste venituri, 

In ceeace priveşte impunerea venitului din clădiri ea nu 
prezintă în acest moment un caracter special. Scumpetea chi- 
riilor a îndemnat la construire cu toate preţurile urcate ale 
construcţiei şi a ușurat într'o oarecare măsură problema, încu- 
rajării construcţiunilor, dacă avântul luat în anul acesta se 
menţine şi de aci înnainte. Incurajarea clădirilor pentru locuinţe 
eltine, pentru cei mulţi şi slabi economiceşte, trebue însă să 
continue a fi obiecţul preoeupărilor noastre. 

Câştigurile extraordinare ce rezultă din supra-valoarea do- 
bândită de unele imobile şi cari nu izvorăse decâţ din cauzele 
anormale de azi sau din speculă, cer însă un corectiv. Chiar în 
acest proiect de lege am căutat să ţinem seama de aceste consi- derațiuni. Ele vor ocupă locul de frunte într'o lege chemată 
să impue îmbogăţiţii din răsboi. . 

Impunerea caselor dela, sate, care până azi nu s6 făceă de 
cât în parte în vechiul Regat, există în Ardea] şi Bucovina. Ți- |
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vând seama de condiţiile speciale în cari se gășeşte casa sătea- 

nului, am căutat să îndulcim regimul actual în acele provincii 

şi să impunem numai locuinţele mai mari şi cele închiriate sau 

afectate comerţului. Când locuinţa săteanului se. va îmbună- 

ăţi, atunci şi impunerea o va puteă urmări în desvoltarea ei. 

Prefacerea ce a suferit în ultimii ani vieaţa, noastră econo- 

mică a făcut să se nască şi să desvolte, alături de activitatea 

agricolă — din care se alimentau cu deosebire impozitele di- 

vecte de odinioară --- şi alte activităţi : cea comercială şi în- 

dustrială, de cari se leagă formarea şi creşterea averii mobili- 

are, | 

Averea mobiliară a luat. un avânt puternic în altirnul timp. 

Ea este chemată — prin consolidarea monetară şi reforma a- 

grară, care va mobiliză o valoare de peste.10 miliarde lei — să 

joace un rol din ce în ce mai însemnat în înzestrarea economiei 

r.oaştre naţionale. Organizarea creditului, desvoltarea indus- 

tviei şi comerlului, desvoltarea, societăţilor anonime şi coope- 

rativelor, intensificarea agriculturii și a muncii de tot felul. 

propăşirea economiilor la sate, întrun cuvânt sporirea activ ită- 

ii generale şi a voadelor ei, sunt toate chemate să deă, înti”o 

țară cu bogății naturale şi un popor destoinie, o desvoltare din 

ce în ce mai mare capitalului mobiliar. Este drept, în această : 

situaţiune, ca de acâ înnainte venitul acestui capital să parti- 

cipe şi el — din celîn ce mai mult şi treptat cu consolidarea 

averii din care izvorăşte — la acoperirea nevoilor obşteşti. 

Impunerea valorilor mobiliare. trebue să fie condusă de 

două preocupări cari par că se contrazic : pe de o parte se cu- 

vine să impunem mai greu veniturile agonisite fără muncă ale 

rentierului, decât veniturile izvorite numai din muncă sau d: 

odată din muncă şi capital, pe de alta, însă, trebue să căutăm 

a încurajă constituirea noilor capitaluri şi. îndrumarea lor că- 

tre una din ramurile de producţie ale ţării. În actuala organi- 

zare şi în perioada de puternică transiormare prin care tre- 

cem, capitalul bine folosit şi cât mai adâne împărţit în stratu- 

vile sociale este un factor util în propăşirea noastră. 

'Trebue creat şi întărit creditul în povinciile desrobite, car: 

depind încă de centrele ţărilor stăpânitoare de ieri. Trebue să 

adaptăm creditul comercial nevoilor de azi, în fine, să creăn: 

creditul industrial şi să întindem creditul - popular şi pe cel 

ipotecar. |
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Dacă, prin urmare, venitul capitalului mobiliar trebue, din 
motive de dreptate socială, să fie impus ceva mai mult decât 
alte venituri, această sarcină nu trebue să fie aşă de grea în 
cât să stânjenească constituirea însăș a capitalului mobiliar. 

Desvoltarea luată de industrie şi comerţ dau impunerii lor 
o importanţă deosebită. Prin natura lui venitul din activita- 
tea industrială este diferit de acela din activitatea comercială, 
din punct de vedere însă al impunerii ambele pot fi supuse a- 
celuiaş impozit elementar. Unificarea nu va puteă fi făcută, 
iireşte, pe baza regimului din vechiul Regat, care eră aşezat 
pe semne exterioare. Socotim că regimul din Ardeal, revăzut şi 
completat, este cel care asigură mai multă dreptate şi pentru 
fise şi pentru contribuabil, el nu aplică aceeaş măsură comer- 
ciantului şi industriaşului cari pot ţine registre şi încheiă bi- 
lanţul, deci alege venitul net, şi celor ce nu au cunoştinţa unei 
contabilităţi regulate şi nici putinţa de a încheiâ un bilanţ. Im- 
punerea acestor din urmă se face prin comisiuni, unde sunt re- 
prezentanţi profesionali, şi pe baza comparaţiei cu venituri a- 
naloage ; numai pentru întreprinderile mai mari taxarea se 
face pe baza beneficiului net real, 

Întocmirea bilanţului are, din punct de vedere fiscal, un 
rol împortanț, de care noul cod de comerţ va trebui să îngri- 
jească pentru ca prin reguli generale impunerea să iasă în mod 
cât mai automat din însăş vieaţa, instituţiei respective şi să se 

_veducă la minimum amestecul fiseului în constatare. Aceasta 
ar permite simplificarea constatărilor anuale pe cari suntem 
siliți să ie facem azi. 

In noul sistem de impunere trebue să se ţină seamă de ro- 
lul ce au pentru desvoltarea economică a ţării societăţile ano- 
nime şi cooperative. Nu ne e îngăduit să uităm că aceste forme 
de întreprinderi sporese producţiunea şi uşurează punerea în 
valoare a bogățiilor ţării, înlesnind micilor economii şi iniţia- 
tivelor slabe pulinţa de a participă la întreprinderile cele mai 

„IDarI, 

Ia organizarea impunerii întreprinderilor comerciale şi in- 
dustriale am crezut drept să instituim, pe lângă cota obişnuită, 
o suprataxă care să ţină seamă nu de cifra venitului, ci de ren- 
tabilitatea întreprinderii, adică de raportul între beneficiul net Şi capitalul căruia îi revine acest benefeiu. Această măsură : este dreaptă, căci impune fiecare întreprindere după mărimea
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foloaselor ce aduce ; ea este necesară pentru a redă folosului 

obştese o parte cel puţin din beneficiile exagerate ale unor a- 

numite întreprinderi cari trăiesc la adăpostul unui monopol 

de drept sau de fapt. 

Suprataxa în chestiune este, fireşte, mai mare la socia- 

"tăţi decât la persoanele fizice, fiindcă cele dintâi, din motive 

ce vom vedeă, nu sunt supuse, ca cele din urmă, impozitului 

progresiv pe venitul global. 

Prin noua reformă se suprimă scutirile şi impozitele spe- 

ciale de cari se bucură industria prin legea ei de încurajare. 

“Am socotit că o ramură de producţie aşă de însemnată nu mai - 

poate fi lăsată în afară de regimul general de impurere și că 

industria trebue să găsească ocrotirea ei în regimul general 

vamal, în înlesnirea transporturilor pentru consumul intern 

sau pentru export şi în alte măsuri de aceeaş natură, necum în 

scutiri fiscale, cari ar permite unei ramuri importante din ac- 

tivitatea ţării să nu ia partea ce i se cuvine din, sarcinile Sta- 

tului,, 

O diferenţiere în cota de impunere şi oarecari degrevări 

se pot face, fireşte, în folosul întreprinderilor comerciale și in- 

dustriale, în primii ani de instalare, aşă cum se dau și altor 

izvoare de venituri în primul timp al creării lor : case, vii, ete. 

Cât priveşte pe micii industriaşi sau comercianţi, 'ei vor 

găsi în dispoziţiunile speciale ce-i privese la impozițul elemen- 

tar şi în scutirile de cari se bucură la impozitul pe venitui 

global o oarecare uşusrare a sarcinei lor fiscale, , 

In sfârşit, impozitul pe salarii şi cel pe venitul profesiuni- 

tor libere, după natura economică g venitului, puteă îi unic ; 

ele. au fost totuş despărțite din pricina modului diferit de per- 

cepere, asupra căruia vom reveni. 

Impozitul asupra salariului este azi în vigoare ; sistemul 

nostru păstrează forma actuală, instituind însă o degrevare le 

salariile mai mici şi o cotă puţin mai ridicată ca cea, de azi 

la salariile mai importante. * 

Pe veniturile din diferitele izvoare înşiruite mai sus se a- 

şează, asupra, persoanei beneficiarului acelor venituri, un im- 

pozit progresiv pe venitul global, întregire firească a sistemu 

lui adoptat de proectul de faţă. | 

Acest. impozit are de scop să ducă treptat la impozitul ge- 

neral şi. unice pe venituri ; impozitele elementare nu vor fi su-
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primate, ele vor servi la stabilirea celui global și oarecum ate- 

nuate vor fi trecute în parte administraţiilor locale. 

EI trebue să iasă în mod firesc din impozitele elementare, 

pentru a nu duce la inichiziţie fiscală, inutilă după părere 

noastră, atunci când impozitele elementare vor fi bine aşezate. 

- In acest scop legislaţia economică trebue să ajute pe cea 

fiscală pentru ca întinderea materiei impozabile să rezulte în 

mod firesc din însăş aşezarea legală a diferitelor întreprinderi. 

Impozitul pe venitul global trebue să fie în realitate aşe- 

zat pe belşug, deci să înceapă cu cote ridicate numai acolo unde 

acest belşug există în realitate și să prevadă degrevări pentru 

sarcini de familie. Este nevoie totuş ca el să urmărească cu 

cote mici şi chiar statistice averea în formaţie, pentru ca o- 

dată cu desvoltarea averii impunerea să se poată face în mod 

automat şi pentru a obişnui pe contribuabil cu acest impozit 

nou, Ă ” | 

După desechilibrul valorilor în urma răsboiului, impozi- 

iul progresiv pe venitul global are şi un rol de dreptate so- 

cială. In afară de lesea specială ce sar face pentru cei îmbogă- 

țiţi dir. răsboi, sporirea veniturilor s'a făcut -şi la persoane cari 

au rămas cu aceleaşi bunuri, cum a scăzut la alţii. Progresivi- 
taiea impozitului pe venitul global şi impozitul pe supravaloare 
sunt chemate să ţie seama de aceste câştiguri extraordinare 
datorite condiţiunilor speciale ale răsboiului. 

Cât priveşte cotele impozitului progresiv pe venitul global, 
ele sunt strâns legate de ale impozitelor elementare, cercetarea 
lor nu se poate face decât laolaltă, 

In stârşit, acest impozit, aplicat pentru întâiaş dată pe ma- 
joritatea teritoriului, la un contribuabil puţin pregătit şi cu un 

„aparat fiscal în formaţie, trebue să tie simplu. Pentru ea așe- 
zarea. lui să nu întâmpine rezistenţă preă mare el va trebui să 
apară în mod firesc şi aproape fără altă declaraţie din partea 
contribuabilului, decât aceia asupra originei veniturilor lui, 
sarcinilor, situaţii familiare şi locului unde au fost impuse ve- 
niturile elementare. Comisiunilor de constatare şi fiseului le 
revine rolul de a adună aceste date, de a le totaliză, pentru 
a le impune apoi în mod mecanie după cota respectivă. 

O impunere dreaptă cere ca fiecare să contribue la sarci- 
nele Statului potrivit cu mijloacele sale. Intr'un atare regim 
scutirile totale trebue să fie cât mai reduse; ele nu sunt jus-
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“ificate decât în cazul când e vorba, de venituri aşă de mici: în 

„cât cheltuelile de aşezare şi percepere ar fi în nepotrivire vă- 

dită cu cifra preă modestă a impozitului, sau în cazul când 

contribuabilul este în sarcină asistenţei publice. Cât priveşte 

impozitul pe venitul global, dat fiind că el se aşează într'o 

oarecare măsură asupra belşugului, nu se va percepe decât a- 

supra unui anumit venit, care ar reprezentă un minimum de 

existenţă. De fapt însă, cum la noi averile mari sunt mai pu- 

țin numeroase ca aiurea, veniturile de cari fiscul are nevoe 

trebue să provină din impunerea moderată a celor mulţi, aşă 

“că minimul de existenţă nu poate îi preă mare. ” 

Dacă însă scutirile totale nu se justifică decât în mod ex- 

cepţional, principiul impunerii potrivit capacităţii feontribu- 

live a fiecăruia duce la acordarea de uşurări pentru sarcini 

de familie. In general aceste degrevări trebue acordate la im- 

pozitul pe venit global, fiindeă numai cu ocaziunea stabilirii. 

venitului global, adică al sumei tuturor veniturilor, se poate 

vedeă în mod desăvârşit care este puterea economică a contri- 

buabilului. Când însă, din cauza modicităţii venitului său, con- 

iribuabilul nu este supus impozitului pe venitul global scăde- 

rile se vor operă la impozitele elementare. 

In ceeace priveşte cotele, fixarea lor nu se poate face 

pentru ficare impozit în parte fără a ţine seama de impozitul 

pe venitul global, de caracterul lui progresiv și de degrevările 

admise. In principiu progresivitatea, trebue să se producă la 

impozitul pe venitul global, adică, cu cât venitul este mai mare 

.cu atât şi sarcina se cuvine să crească. In mod excepţional am 

admis cote progresive la impozitul pe salariu, la unele be- 

neficii pentru întreprinderi comerciale şi industriale mari. 

Sistemul impozitelor directe formând un tot, şi ţinând sea- 

ma de consideraţiunile arătate la impozitul pe venitul global, 

idealul către care trebue să tindem ar fi ca veniturile elemen- 

iare izvorite din producţie să fie impuse la cote relativ uşoare, 

iar progresivitatea impozitului global să permită o taxare mai 

aspră a veniturilor mari. In situaţia actuală însă prudenţa ne 

impune ea. diferitele cote pe veniturile actualmente impuse să 

asigure nevoile actuale ale Statului, numai după ce impozitul 

pe venitul global va fi temeinic aşezat, se vor puteă degrevă 

celelalte venituri. Această îndrumare treptată, ne va îngădui 

pe.de o parte, să ne obişnuim cu un impozit nou ca cel pe ve-
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nitul global, pe de alta, ne va dă indieaţiuni mai precise ca cele: 

ce putem aveă azi asupra roadelor posibile ale veformei propusze.. 

Importanţa. relațivă a cotelor impozitelor cedulare ar tre- 

bui să fie bazată pe următoarele norme : 

Cotele pentru veniturile mai consolidate (venitul agricol 

“şi din imobile) tr&bue să fie cele ce am puteă zice normale 

“pentru a asigură veniturile actuale ale Statului, ele se vor 

stabili, în medie, în jurul 'cotelor actualmente aplicate acestor 

venituri. 

Averile mobiliare sunt, de fapt, economii trealizate din: 

muncă şi pricepere în trecut, dar venitul lor actual nu mai este 

îsvorit din o nouă muncă. Rentierul poate să-şi taie cuponul! 

fără nici o grije, bazat pe munca şi sârguinţa altora. De aceca 

ar fi drept ca această avere să suporte o cotă mai ridicată, la 

impozitul elementar. să fie supusă la o cotă fisă, iar la impo- 

zitul pe venit global la o impunere mai ridicată, venitul in-- 

trând în socoteală cu un coeficient de amplificare, pentru ca 

folosul dobândit fără muncă să fie impus mai puternice. Acolo 

irebuie să tindem. In orce caz însă cota venitului elementar a) 

averii mobiliare trebuie să fie cel puţin egală cu aceea a ce-- 

lorlalte venituri izvorâte din capital şi muncă. 

In dorinţa de a încurajă munca unită cu capitalul se pro- 

pune o cotă mai mare pentru cel ce exploatează singur moşia 

decât pentru cel ce o arendează. De asemenea din moţive eco-. 

nomice se impun diferit cei ce stau în ţară şi cei ce locuese 
în străinătate ; din motive sociale se acordă un regim de fa- 
voare celor ee stau în propria lor locuinţă. În cadrul preocu- 
părilor economice şi sociale întră, în fine, şi uşurările acordate. 
societăţilor “cooperative si micilor econornii. 

Fixarea, cotelor pentru impozitele pe veniturile provenite - 
din comerţ şi industrie a fost inspirată de aceeaş tendinţă de 
a încurajă munea unită cu capitalul. Cotele sunt dar inferi-. 
oare cotelor stabilite pentru veniturile mobiliare sau imobiliare. . 
A trebuit să ţinem seama şi de dificultăţile pe cari le are in- 

'dustria, cu deosebire la pornire, şi de încurajarea ce se cuvine: 
iniţiativei naţionale în această ramură de activitate nouă Şi 
iolositoare. N 

Mai este oare.nevoie să arătăm de ce cotele pentru profe- 
siile libere şi salarii trebuie să fie inferioare celorlalte și care- 
e partea, aleatorie î în obţinerea acestor venituri?
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Fixarea cotelor 'la impozitele “slâmentare nu se poate însă 

face fără a cercetă și limitele în cari: administraţiile locale sunt 
autorizate şi ele să impună aceeaş: măterie impozabilă. Tre- 

bue, pe de o parte, să asigurăm Statului veniturile lui actuale 

si să dăm acestor administrații putinţa de a'şi îndeplini sar- 

-cinile ce le revin şi, pe de altă parte, să nu putem pe contri- 

buabil în neputinţa de a luă şi el o -parte din roadele muncei 

şi sârguinței sale, prin suprapunerea mai multor impozite asu- 

pra aceluiaş venit, 

Trebue să ne îngrijim încă ca prin aceste impuneri adi- 

tionale să nu se producă un desechilibru în situaţiunea vela- 

“ivă ce impunerea Statului creează diferitelor venituri. 'Tre: 

bue deci ca asupra tuturor impozitelor elementare să apese 

proporţional, aceleaşi impuneri accesorii, | 

De aceea am căutat să dăm, pentru această echilibrare, 

putinţa de a se aşeză impuneri accesorii şi asupra veniturilor 

-cari prin caracterul lor nu se cuvin administraţiilor locale. 

S'a admis o impunere accesorie pentru asistenţa publică şi 

cultura naţională. Sar păreă că suntem în contrazicere cu prin: 

-ipiul neafectării şi unităţii de impunere şi de cari am vorbit 

mai sus. Aceste venituri nu sunt destinate unei anume: admi- 

nistraţii de Stat, ci tot acestuia, care însă nu le va putea da 

decât întrebuinţarea prevăzută. Este un mijloc de -alimentare 

«extraordinar, care nu va distruge unitatea impunerii, dar! 

care, pe de o parte, va egaliză cotele impunerii pentru impo- 

zitele elementare asupra cărora administraţiile locale şi spe- 

ciale nu au drept de impunere accesorie, cum este venitul a- 

verii mobiliare, pe de alta va asigură un fond special pentru 

unele mari nevoi naţionale. 

Constatarea şi impunerea se întemeiază pe investigaţiunile 

fiseului şi declaraţiunea contribuabilului. Pentru a fi cât mai 

Jesnicioase, ele cer, pe de o parte, un aparat fiscal cu atât mai 

perfecţionat cu cât regimul de impunere este mai complicat, 

pe de alta, educaţia contribuabilului, consolidarea. averilor şi | 

cunoaşterea cât mai complectă a veniturilor lui, Negreşit că, lă- 

:sând la o parte sdruneinarea adusă de răsboi, pe zi -ce trece 

“au făcut şi se vor face din ce în ce mai multe progrese în 

toate aceste direcţiuni. Pentru organizarea constatării trebue 

însă să ţinem seamă de stadiul de evoluţie la care au ajuns 

“toţi factorii cari concură la stabilirea impozitelor şi în peri:
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cada de transformare în care ne: găsim, trebue ca reforma ce: 

propunem să fie prin ea însă destul de simplă pentru ca să. 

reducă la minimum conflictul între fisc şi cetăţean. Procedura 

trebue astfel organizată în cât fiecare cetăţean, hotărât să-şi 

plătească în mod cinstit dările, să dobândească credinţa că 

poate să capete dreptate. [Este cu atât mai necesar să ţinem 

seama, de aceste consideraţiuni cu cât nu trebue să uităm că 

în România Mare mai mult de jumătate din cetăţenii ei cunose 

azi pentru întâia oară Statul român. Nevoia consolidării na- 
ționale cere ca această, conştiinţă a dreptăţii să nu fie slăbită. 

Tată de ce azi, mai mult ca oreând, în noua reformă orga- 
nizarea constatării trebue să deâ contribuabilului, în marginile: 
legii, toate garanţiile de dreptate. De aceea constatarea şi im- 
punerea. trebue să fie făcute de un organ care să prezinte cât 
mai multe garanţii de imparţialitate. In faţa unui magistrat, 
care asigură această imparţialitate, vor veni să-şi. apere in- 
teresele atât contribuabilul ' cât şi fiscul. Am căutat să reve-. 
nim la principiile, cari existau altă dată în legislaţia vechiu: 
lui Regat şi de cari ne-am cam depărtat în cursul timpului, 
care nu dau fiscului un rol preponderent; constatarea, şi îm- 
punerea se fac de comisiuni cât mai imparţiale, cu reprezen- - 
tanţi protesionali ai celor interesaţi. 

In afară de greşelile de evaluare: de cari se pot plângea. 
ambele părţi, trebue să se prevadă garanţii pentru călcările 
de lege şi abuzul de putere. Aci intră în Joe justiţia, care în 
sistemul nostru constituţional are singură cădere să se pro- 
nunţe. | - 

Prezenţa însă a magistratului—cu rolul pe care l-am indi- 
cat mai sus — în comisiile fiscale, caracterul centralizator pe: 
care l-a luat contenciosul administrativ prin concentrarea lui 
la Casaţie, au adus o confuzie în atribuţiile justiţiei, pe care: 
trebiiie să o. limpezim în momentul când gtabilim un nou 
regim, 

Este nevoe să alegem atribuţiile pur fiscale ale adminis- 
traţiei de acelea ale justiţiei, care nu are să se ocupe decât 
de călcările de lege şi de abuzul de putere, lăsând evaluările: 
celei dintâi. De aceea, în noua organizare a constatării şi im- 
punerii am căutat să despărţim cu totul aceste două atribu- 
țiuni. Am lăsat comisiilor de constatare şi celor de apel sar- - 
cina evaluării şi aplicării legii pentru fiecare contribuabili 
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dând putinţa acestuia, ca şi fiscului, să restabilească drep- 
tatea; iar prin înfiinţarea unei comisii centrale fiscale am cău- 
tat să coordonăm activităţile izolate ale acestor comisiuni şi să 
obținem, cu mai multă garanţie decât azi, normele de îndru- 
mare pentru evaluări şi pentru aplicarea legii. La această co- 
„Misie centrală nu vor veni plângerile individuale, ci ale gru- 
păzilor profepionale reprezentând interese cu caracteir “mai 
general. : 

“Am crezut că nu este nici bine, nici drept să lăsăm exclusiv 
ministerului de finanţe această interpretare şi coordonare; un 
organ “central imparţial şi cu caracter permanent, unde vor 
apare toate interesele, va aveă să stabilească normele generale 
de îndrumare şi aplicare a legii. Această măsură va fi cu deo- 
:sebire_ necesară în prima perioadă de funcţionare a unei re- 
forme atât de importante ca. acea pe care o propunem. 

Lăsăm deci celor interesaţi dreptul să facă apel. la ius- 
tiţie pentru călcare de lege şi abuz de putere ; nădăjduim însă 
că buna orânduială a organelor de mai sus şi aplicarea obiec- 
tivă a legii, vor reduce cazurile în cari contribuabilul sau 
fiscul. vor aveă să se plângă de impunerea stabilită. 

Dreptul de apel la justiţie trebue însă organizat şi înles- 
nit şi pentru cei mai slabi şi mai depărtaţi. In rezolvirea con- 
lictelor între organele Statului şi interesele private, cetă- 
teanul trebue să găsească cât mai aproape de el putinţa de 
a'şi căpătă dreptate. Concentrarea acestor instanţe superi- 
care exclusiv în Capitala ţării face iluzoriu, pentru cei mai 
slabi şi mai depărtaţi, dreptul de a se apără. Iată de ce idea- 

lul ar fi ca, aşă cum e în Anglia, cetăţeanul să găsească în 

apropierea lui organul justiţiei, care să deslege definitiv a- 

ceste conflicte. Odată cu  diescentralizarea 'administrativă, 

„acea a justiţiei este şi mai necesară. 

Negreşit că preocuparea unităţii jurisprudenţei limpune 

rezolvarea conflictelor, ce ar ridică aplicarea legii, de o sin- 

gură instanţă centrală ; dar trebue să se ţie cumpăna dreaptă 

între nevoia pentru cetăţean de a căpătă dreptatea cu înles- 

mire, şi dorinţa, foarte lăudabilă dar cam teoretică, a unită- 

ţii jurisprudenţei. Am căutat să împlinim aceste două cerinţe 

printro soluție mijlocie: lăsăm tribunalelor, ordinare, ea pen- 

“tru unele cauze civile, recursurile impunerilor mai mici, cele



mari vor veni însă în Casaţie ; se va pteă astfel stabili şi o» 

jurisprudenţă unitară în cazurile importante. 
Roadele reformei şi buna voinţă cu care va fi primită de: 

contribuabil vor depinde, negreșşit, şi de modul cum aparatul! 

fiscal va. funcţionă şi cum îşi va înţelege menirea. Pe măsură: 

ce aplicarea reformei va merge în adâncime acest aparat va 

trebui format, completat şi perfecţionat. De aceea, za o con- 

secinţă directă a legii ce propunem, izvorăşte nevoia reorgu- 

nizării ministerului de finanţe. Aşteptând înfăptuirea acestei 

poi organizări, vom luă de pe acum anumite măsuri pentru. 

pregătirea personalului pentru a înlesni prima aplicare a legii. 

"- Pormarea personalului. fiscal trebue să meargă paralel cu 

educaţia ireptată a contribuabilului. După cum arătăm mai 

sus, această educaţie va eşi nu numai din buna întocmire a 

legii, dar şi din unele măsuri accesorii, care urmăresc ca ce- 

tăţeanul dela “sine, şi cât mai puţin prin intervenţia fiscului, 

să-şi îndeplinească . datoria. faţă de Stat. Dispoziţiile rete- 
ritoare la carnetul contribuabilului, existent în Ardeal şi 

Bucovina, perceperea de dobânzi în caz de întârziere a plăţii 

impozitelor, ete., vor putea contribui la această educaţie. 

Acestea sunt ideile generale, economice sociale şi fiscale, 
cari ne-au călăuzit în. întocmirea proiectului 'de faţă, ne ră- 
mâne de arătat acum în ce mod am înţeles înfăptuirea acesr 
tor idei,



LAMURIRI ASUPRA IMPOZITELOR PROPUSE 

Nu am puteă intră“ în analiza proiectului de reformă ge- 

nerală a impozitelor fără a aruncă o privire în trecut pentru 

a face istoricul şi descrirea vechilor noastre impozite, cari se 

-vor aduce în discuţiune în cursul desbaterilor, cum şi fără a 

privi în jurul nostru ca să vedem ce s'a făcut în alte ţări. 

Impozitele din vechiul regat şi din noile teritorii, cum şi 

reformele propuse atât de d. Costinescu în anul 1910, cât şi alte 

diferite propuneri făcute până la legea din 1921, toate au fost 

-schiţate în expunerea făcută de d. Titulescu la reforma din 

1921. 5 o 
Cum în cursul azlesbaterilor ce vor urmă ne vom referi a- 

desea la această reformă, care sa şi aplicat în parte, şi la a: 

-cărei sehimbare tindem prin prezentul proiect, natural că toţi 

cei chemaţi a-l studiă vor trebui în acelaș timp să studieze și 

reforma din 1921. Am socotit dar inutil să reluăm aci detaliile 

date prin expunerea de motive a acelei reforme asupra vechi- 

“lor impozite şi a legislaţiei moderne comparate. - ' 

Nevoia progresului cere ca, profitând de toate experien.-. 

“tele făcute, să mergem mai departe, alegând dintre căile ce 

ne stau deschise pe aceea -care o credem mâi bună: De accea 

în analiza ce urmează ne vom mărpini a face pentru fiecare 

impozit comparaţia între vechile impozite existente în toate 

teritoriile şi cele înfiinţate la 1921 pentru a desprinde din a- 

-ceastă comparaţie motivele cari ne-au condus la: soiuţiunile a- 

“doptate de reforma ce propunem. ' 

"TITLUL I 

Clasificarea impozitelor 

In proiectul ce prezintăm impozitele sunt împărţite, după 

um. am mai arătat, în două categorii principale :
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I. Impozitele elementare, cari au ca obiect ca materie im- 

pozabilă diferitele venituri după isvorul și felul în care sunt 

obţinute ; 

2. Impozitul pe venitul global, care loveşte totalitatea ve- 

niturilor unei persoane, indiferent de izvorul din care ele pro- 

vin, cum am arătat pe larg la consideraţiunile generale. 

Principial, impozitele elementare ar trebui să. lovească ve- 

niturile fără consideraţiuni în ce priveşte persoanele cărora 

se cuvin. De aceea sa căutat ca toate scăzămintele legate de 

consideraţiuni personale să treacă la impozitul pe venitul glo- 

hal, sau să se opereze odată cu acest impozit asupra impozite- 

lor elementare, după ce acestea au fost stabilite, fără ţinerea 

în seamă a acestor condițiuni personale. 

Cum însă nu este posibil a 'se -realiză pe această cale toate 

cerinţele moderne de dreptate şi a se satisface toate _ne- 

„voile economice în care ne aflăm, cum ar fi încurajarea cultu- 
rii pământului sau protejarea muncii celor nevoiaşi, vom fi 

nevoiţi a nu obsevă cu stricteţe distineţiunea de mai sus, si 
a face oarecari excepţiuni în interesul unei cât mai drepie a- 
plicări a impozitelor. Astfel impozitele elementare împrumută 
de multe ori, în mod excepţional, un caracter personal, Îie că 
în stabilirea cotei se are în vedere acte personale, cum ar fi îap- 
iul că cineva are locuinţă în altă țară, sau că exploatează ori 
locueşte singur un imobil, fie că se are în vedere împrejură- 
rile în cari: se află persoana în obţinerea venitului, atunci când 
se ţine seamă. de totalitatea veniturilor spre a se stabili cota 
sau drepturile la scăderi. 

La impozitele elementare se adaugă îimpunerile adiționale: 
pentru judeţ, comună. şi alte instituţiuni publice. Acestea îm- 
prumută acelaş caracter de obiectivitate ca şi cele elementare, 
întrucât ele sunt aşezate împreună, ambele cote unifieându-se: 
şi caleulându-se laolaltă. 

De ce s'au numit impozite elementare 2 Denumirea de im-: 
pozite cedulare din reforma, anului 1921 este o  expresiune 
străină, care ar fi putut foate bine să fie adoptată, ea expri- 
mând dela origina ei intabularea veniturilor î in anumite cate- 
gorii, după felul lor şi tratamentul care li se aplică. Dar noi 
avem în ţară impozite vechi, unele cu acelaş caracter de im- 
pozite- pe venit, altele ca.-impozite stabilite după. :semne exte-
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rioare, şi de cari trebuie să ţinem seamă atuncea când facem 

tranziţiunea. la. noul sistem. i 

Neavând pretenţia să schimbăm totul, ne vom sprijini pe 

ele ca să păşim mai departe în transformarea tuturor acestor 

impozite, făcându-le să apară ca impozite pe venitul real. A- 

ceasta pe cât posibil, fiindcă: de multe ori în condiţiunile ac- 

tuale, nefiind posibil a determină venitul real, ne vom bază 

tot. pe alte elemente de apreciere spre a-l stabili. 

Aceste impozite transformate vor formă elementele pen- 

tru stabilirea adevăratului impozit pe venit, şi de aceea cel 

mai nemerit nume ce li se poate da credem că este acela de 

impozite elemeniare. Dar şi în viitor, când impozitul pe ve- 

mitul global va rămâne poate singurul impozit pentru Stat, 

cele mai multe din impozitele asupra veniturilor speciale, cari” 

au un. earacter local, trecând asupra instituţiunilor locale, tot 

acestea vor servi de bază la. aşezarea impozitelor pentru Stat, 

deci tot ele vor fi eiementele pe cari se vor bază impozitele 

Statului. 

Contribuabilii. — Caracterul principal al impozitelor ele- 

-mentare fiind obiectivitatea, ele sunt legate de locul din care 

provin. Prin, urmare aceste impozite sunt datorate pentru ori 

ce venit tras din ţară, oricine ar fi persoana care îl realizează, 

şi ori unde ar locui, afară de scutirile speciale prevăzute de lege. 

Dar şi la acest principiu vom aveă unele excepţiuni intro: 

duse în proiect. Aceasta spre satisfacerea nevoilor economiei 

noastre naţionale care ne impune ca unele venituri din alte 

țări, legate preă mult de acte persoanele, să fie taxate, cum 

este cazul când un locuitor de aci îşi plasează capitalul în a- 

fară; sau pune munca sa rodnică în serviciul altei tări. 

Invers, impozitul pe venitul global loveşte în principiu 

orice venit tras de locuitorii ţării de ori unde şi în orice con- 

dițiuni chiar dacă aceste venituri Sar bucură de scăderi la 

impozitele elementare, neconsiderându-se la aşezarea lui decât 

venitul total sau starea personală a contribuabilului.
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TITLUL II 

Impozitele elementare 

CAPITOLUL 1 

Impozitul pe venitul proprietăţilor agricole 

Acest impozit a existat în toate teritoriile ţării noastre, 

şi anume : pe venitul constatat la interval de cinci ani în ve- 
chiul regat şi pe venitul cadastral în celelalte teritorii, afară 

de Basarabia, unde se prezintă sub vechea formă a impozitului 

pe întinderea de pământ. 

Ca mijloace de constatare a venitului impozabil se pre- 
zintă în vechiul regat sub forma cea mai dreaptă, fiindcă ve- 
nitul este constatat, „cât mai aproape de cel real, la intervale 
periodice. 

Ca mijloace tehnice de constatare se prezintă mai bine în 
teritoriile unde! avem cadastru, unde proprietatea este bine 
definită şi clasificată. In acest sistem însă defectul este că se 
ține preă mult seama de afectările terenului din momentul 
eiectuării cadastrului și că determinarea venitului prin miy: 
loace teehnice pe un interval preă mare de timp suferă de o 
preă mare fixitate, neputându-se adaptă împrejurărilor din fie- 
care epocă. 

De aceea, apropiind ambele sisteme, am căutat să extra- 
gem din ele părţile bune, făcând o evaluare pe 5 ani a veni- 
vurilor, şi anume : | Ă 

Î. Peatru terenuri în genere, pe categorii, după afectăsile 
lor cu caraeter permanent, cum ar fi: pământ arabil, păşuus, 
fânețe, etc., iar înăuntrul fiecărei categorii pe clase după fez- 
tiliiatea fiecărei parcele ; 

2. Pentru altfel de proprietăţi eari se exploatează în parte, 
cum sunt pădurile, bălțile, evaluările se fac pentru fiecare pro- 
Drietate, exploatarea lor având un caracter unitar pentru în- 
teeaga proprietate. 

In reforma din 1921 cam aceeaş cale eră admisă, însă fără 
distineţiunea de mai sus, ceeace constitue o greutate în apii- 
care, căci nu se poate stabili acelaş mod de clasificare pentru 
aceste două fe:uri de proprietăţi. 

Obiectul impozabil este venitul proprietăţilor agricole, a- 
dică acele venituri pe cari le trage proprietarul sau titularul
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oricărui drept real de folosinţă asupra proprietăţilor, din ex- 

ploatarea ler agricolă sau în legătură cu agricultura. 

In legea din 1921 se impuneă aci toate proprietăţile ne- 

clădite, fără dinstincţiune dacă venitul provenea din exploa- 
tarea. lor agricolă sau fără asemenea, exploatare. Astfel se im- 

puneă aci veniturile locurilor virane din oraşe, al terenurilor 

întrebuințate pentru publicitate, locuri de depozite şi alteie. 
Credem că periru ţura noastră, în care agricultura, este 

principala sursă economică. de venituri, este nevoie să se facă 

an impozit aparte numai pentru veniturile proprietăţilor a- 

gricole, ca să putem aveă mijlocul, de a le aplică tratamen- 

tul cel mai potrivit nevoilor speciale ale acestei importante 

ramuri de aciivitate. ” 
Pentru acelaş motiv este în interesul general economie să 

se cuprindă în această impunere toate ramurile de activitate 

în legătură cu ugricultu:a, cari trebuesc încurajate, şi deci 

toate veniturile proprietăţii din transformarea produselor a- 

gricole ale unei proprietăţi. | 

In acest scop sa introdus în art. 3, ultimul aliniat, dis 

poziţiunea că toate veniturile proprietăţii, realizate. din. orice 

ramură de producţiune agricolă de pe proprietate sau din tranis- 

formarea produselor lor, să fie supuse acestui impozit împre- 

ună cu venitul proprietăţii. Astfel ar fi venitul din transtor- 

marea fructelor de pe proprietate cu mijloace ce nu consti- 

tuese o industrie de sine stătătoare, cum sunt producţiunea 

şi cultivarea vinului şi ţuicei cu mijloace proprii micilor pFo- 

Gucători, transformarea produselor animalelor. proprii, extra- 

gerea uleiurilor din seminţe cu mijloace manuale, deci orice 

transformare în afară de producţiunile făcute cu instalaţiuni 

cari ar aveă caracter de fabrică de sine stătătoare. 

Evaluarea, venitului se face pentru. proprietăţile prevă- 

zute la punctul 1 de mai sus, şi anume pentru terenuri în ge- 

nere, prin stabilirea valorii mijlocii, la intervalul sus arătat, 

după contractele din ultimii trei ani, său în lipsă de contracte, 

după valoarea producţiunii medii, scăzându-se 'cheltuelile de. 

producţiune. Pentru a aveă un criteriu mai sigur asupra a- 

cestei valori s'a prevăzut că acest din urmă mod de evaluare: 

nu poate stabili o evaluare mai mică decât dobânda de 6% la: 

preţul mediu de vânzare al proprietăţilor în ultimii trei ani. 

Pentru altfel de proprietăţi, prevăzute la punctul 2, eva- 

7
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luarea se face după contractele în vigoare, pe fiecare proprie- 

tate în total, iar în lipsă de contracte prin apreciere în com- 

- paraţie cu alte proprietăţi similare arendate. 

În ambele cazuri, pentru localităţile unde se află cadas- 

tru, noile evaluări se vor face în. raport cu cele vechi, prin 

înmulţirea, cu coeficienţii fixaţi ca norme generale de comisiu- 

nea centrală, păstrându-se proporţiile între diferitele catego- 

rii şi clase, astfel cum sunt stabilite prin cadastru, de oarece 

considerăm că aceste proporţii nu au fost schimbate între timp 

în ce priveşte raporturile între ele. 

Este de dorit ea în viitor să avem întocmit cadastrul pen- 

tru întreaga țară, dar chiar când îl vom aveă, pentru stabili- 

rea impozitului va fi necesar ca evaluarea veniturilor să se 

facă din timp în timp, la intervale de 5 ani, aşă încât aceste 

evaluări să corespunză cu cele reale, după schimbările înter- 

venite între timp. 

De oarece ne găsim în împrejurări excepţionale, este pro- 
babil că evaluările vor trebui să fie schimbate întrun inter- 

val de timp mai mie decât perioada de 5 ani prevăzută în pro- 
„sect. Pentru acest motiv s'a prevăzut la dispoziţiuni transito- 

tii că âceastă perioadă poate fi scurtată cu doi ani, prin le- 
gea bugetară, în cazul când din cauza, variaţiunii schimbului 
aceste valori vor fi modificate cu mai mult de 1/3. din va- 
loarea actuală. _ 

„ Constatarea. — In primul rând întinderea, proprietăţilor 
şi constatarea veniturilor, cum şi toate elementele necesare im- 
punerii, se stabilesc pe baza declaraţiunilor. ce contribuabilii 
sunt obligaţi a da. - 

Declaraţiunile se fac de persoanele Neărora se cuvin veni- 
turile pe baza unui drept real de folosinţă asupra proprietă- 

" ţilor. Ei sunt obligaţi de a declară nu numai întinderile, cum 
se prevedeă în legea. din 1921, dar şi toate împrejurările nece- 
sare stabilirii impunerii. 

Pentru uşurarea acestor: declaraţiuni, ele vor puteă fi fă- 
cute priii intermediul primăriei, în mod colectiv de toţi locui- 
iorii unei comune, sat ori cătun, pe formularele ce se vor în- 
toemi de ministerul finanțelor. Acolo unde «e cadastru, ne- 
»reşit se vor face declaraţiuni numai pentru elementele: im- 
punerii necuprinse în cadastru, 

Deşi prin proiectul ce prezintăm procedura în constata-
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rea impozitelor formează un titlu special general pentru toate 

impozitele, este însă nevoie să se prevadă la impozitul pe ve- 

niturile proprietăţilor agricole o procedură specială pentrucă 

şi modul de constatare diferă de acela a celorlalte impozite. 

Atât stabilirea venitului, cât şi aşezarea impozitului se. 

face de către comisiunile de recensământ. In această privinţă 

proiectul ce vrezintăm diferă în totul de legea din 1921. 

In adevăr, după această lege impunerile se făceau din ofi- 

ciu de către agenţii fiscului, după ce evaluările proprietăților 

rămâneau definitive. Motivele pentru cari se făceau aceste 

două lucrări deosebite şi pe cari am căutat să le-unificăm sunt: 

1. Pentru că comisiunile nu aveau putinţa a stabili toate 

împrejurările cerute de acea lege pentru stabilirea impunerii, 

ci numai întinderile şi categoriile proprietăţilor, cum şi veni- 

turile întrucât pentru stabilirea impunerii trebuiă să se cu- 

noască şi să se centralizeze venitul total din toate proprietăţile 

spre a se puteă face scăderile de bază a veniturilor mai mici 

-de 6.000 lei în total; 
2. Spre a se cunoaşte sarcinile ipotecare şi cele familiare 

ce serveau de bază la scăderile respective din venituri ; 

3. In vedere că sar fi putut schimbă evaluările pe hectar, 

“şi deci să se modifice impunerea. 

Aceste motive au condus pe legiuitorul din 1921 să stabi- 

leasecă o îndoită jurisdicţiune, una. pentru stabilirea venitu- 

vilor şi alta pentru aşezarea impunerilor, ceeace complică con- 

siderabil sistemul, având a trece înaintea comisiunilor de două 

ari aceleaşi afaceri. Aşă dar şi contribuabilii vor îi străgăniţi, 

şi fiscul va aşteptă preă mult şi va aveă preă multe cheltueli 

pentru stabilirea drepturilor sale. 

Am căutat să înlăturăm acest incovenient prin dispoziţiu- 

nea ca contribuabilii să declare toate împrejurările necesare 

efectuării impunerii, iar pe de altă parte toate scăderile de 

bază şi cele fentru sarcini familiare şi ipotecare să se facă a- 

nual odată cu constatările pentru impunerea. venitului global, 

şi eum atunci impunerile elementare vor fi dejă stabilite, scă- 

dexile cuvenite se vor transpune efectuându-se asupra impo- 

-zitelor dejă stabilite prin roluri. 

De altfel nici nu eră posibil ca în momentul recensămân- 

ului, care se face obişnuit înainte de a începe anul de impu-
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nere, să se poată stabili sareinile ipotecare sau familiare pen- 

tru acel an. | 
Cu atât mai mult se impuneă această soluţiune cu cât 

prin noul sistem ce propunem sa luat cu totul din mâna a- 

genţilor fiscali stabilirea impunerilor dându-se în atribuţiunile: 

comisiunilor a apreciă direct, nu numai veniturile, ci şi toate 

elementele: necesare impunerii, cari în cele mai multe împre- 

jurări au o importanţă covârşitoare. 

„Nici nu eră bine ca impunerea să se facă de către ugeuţi 
la localurile percepţiilor, ci numai de comisiuni îi localitate, 

în asistenţa locuitorilor, unde toate elementele pot fi contro- 

late şi unde contribuabilii au putinţa a-şi arătă mai cu îu- 

“lesnire păsurile lor. _ | 

In ce priveşte cel de al treilea motiv, cred că dacă se: 

schimbă evaluarea pe hectar, odată cu introducerea acestei 

modificări se poate introduce şi :modificarea impunerilor. 

Căile de atac. — In afară de dreptul de apel, care uu- 

mează calea normală stabilită prin lege, dispoziţiunea care 

figură şi în legea din 1921 numai pentru acest impozit, şi nu- 

mai în parte, introdusă în noul proiect pentru toate impozitele: 

cum am arătat, şi anume ca contribuabilii să aibă dreptul de: 
a cere pe cale generală stabilirea unor norme de către comisiu- 
nea centrală, îşi are aplicarea pentru acest impozit, nu nu- 
mai în ce priveşte modalităţile stabilirii veniturilor, ci şi în: 
ce priveşte. stabilirea evaluărilor generale pe hectar. 

„Prin urmare, în cazurile când comisiunea centrală pre-: 
văzută de art. 84 stabileşte numai norme generale relative la 
impuneri, dacă comisiunea de impunere are a judecă ulterior: 
acestei deciziuni, ea trebuie să se conformeze acelor norme.. 
iar dacă a judecat mai înainte, rămâne a se îndreptă impune”: 
rea in apel, în cazul când contribuabilul ori fiscul va. fi făcut 
ape; iar pentru acest, iripozit. prin excepţiune, evaluările me- 
dii pe heciar, ce vor fi stabilite pe cale generală de către a- 
ceastă comisiune, vor avea puterea executivă direct, ele ur- 
mănd a îi introduse pentru toate impunerile proprietăţilor. de 
aceeaş calegorie şi clasă dintr'o comună. Acasta în vedere: 
că stabilirea vaiorii locative medii p:: hectar este. de 'interes 
genera], şi deci nu mai este nevoie ca, contribuabilul sau fis- 
cul să mai îi făcut apel parţial pentru a se aplică măsura: 
luată pe această cale.
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Aceeaş .dispoziţiune se aplică şi în cazul când evaluările 

“ne hectar vor fi modificate de către comisiunea de apel în urma 

apelurilor. introduse individual de către unul sau mai mulţi 

contribuabili pentru proprietăţi de aceeaş categorie  dintr'o 

“comună. - 

Pe calea recursului nu pot îi atacate impunerile decât in- 

dividual şi nuinai pentru chestiuni de drept, în ce priveşte sta- 

bilirea impozitului, evaluările rămânând definitive. | 

Impunerea venitului din păduri.— Pentru impunerea aces- 

tor venituri este nevoie să se stabilească un regim cu totul spe- 

-cial, în vedere că pădurile aduc unele venituri cu caracter per- 

-manent, altele -intermitent. Și anume: 

1. Veniturile cari sunt Wroduse de păduri în alt mod decâţ, 

exploatarea lor prin tăere, eum ar fi. din dreptul de păşunaţ, din 

"exploatarea locurilor libere, din darea în tăere a crăcilor, din 

“ghindă, ete., se impun ca şi celelalte venituri agricole, stabilin- 

:du-se de către comisiunea, de vecensământ general valoarea me- 

-die locativă pe hectar. 

'2. Pentru pădurile cari nu produc asemenea venituri per- 

“-manente, impunerea se face numai când ele sunt puse în ex- 

ploatare şi anume: dacă exploatarea se face de proprietar, a- 

„cesta va fi impus din momentul când începe tăerea şi pe veni- 

“tul evaluat pe fiecare an proporţional cu cătimea tăiată; iar 

-dacă pădurea este dată în exploatare, proprietarul va avea să 

plătească impozitul de faţă la venitul ce i se cuvine în baza 

contractului sau învoclii de dare în exploatare, fie că acest 

"venit este încasat în prealabil dintr'o dată, fie că î se cuvine 

treptat cu: exploatarea. 

In ambele cazuri venitul rezultat din exploatarea făcută, fie 

-de proprietar, fie de exploatator,-este supus deosebit la impo- 

'zitul asupra exploatărilor industriale prevăzute la cap. IV de 

“sub. titlul II din lege. - 

Venitul subsolului nu. poate întră în cadrul acestui impo- 

zit; cum se prevede în legea din 1921, care euprindeă la acest 

impozit veniturile tuturor proprietăților neclădite, EI 

De altfel nici nu se poate trată venitul subsolului la fel 

cu cele din proprietăţi agricole, şi pentru acest motiv aceste 

-*enituri urmează a fi impuse, pentru propriețtar sau concesio- 

mar, la un loc cu veniturile capitalului mobiliar, iar pentru
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exploatator, oricare ar fi el, la un loc cu veniturile din exploa- 
“tarea industrială. / 

Cota imwozitului. — Nu se poate vorbi de cota impozitului 

fără a aminti şi chestiunea impunerii venitului provenit din 
exploatarea agricolă, care după legea din 1921 formă impune- 

rea separată Ja cedula C, lovind astfel venitul proprietarului 

cu două cote, 

„Când explotarea se face de către un arendaș, sau de către 

oricare altul decât proprietarul sau titularul unui drept real de 
folosinţă al proprietăţilor, fără discuţiune că venitul acestora 

este cu totul distinct de acela al proprietarului, şi deci urmează 

a îi supus impozitului respectiv. In condiţiunile actuale ale cul- 

turii pământului la noi pentru proprietari separaţiunea acestor 
„două venituri, cel din renta solului şi din exploatarea lui, de- 
vine o ficţiune, căci în practică ambele se confundă întrunul 
singur atunci când ele încap în aceeaş mână, și atunci impu- 
nerea, lor în două părţi ne duce la aplicarea a două cote diferite 
asupra aceluiaş venit. 

Prin urmare, în genere, cota după legea din 1921 pentru 
venitul proprietarului eră la un loc de 27% pentru cazul când 
exploatează singur şi de 18% dacă arendează. 

Cota propusă prin proiect este de 12% în general pentru 
toate proprietăţile exploatate de către proprietar şi de 14% pen- 
tru cele arendate. | | 

Pentru păduri cota este redusă la 10% în vedere că ventru 
obţinerea venitului proprietarul are de aşteptat un număr 
mare de ani, în timpul cărora are numai cheltueli. Dacă îusă. 
exploatarea se face numai pentru defrişare, această reducere | 
de cotă nu se mai face şi atunci rămâne a se impune cu cota 
de 12%. Spre a împinge şi mai mult la înpădurire, se face o re- 
ducere în cazurile de nouj împăduriri dela punerea în aplicare a 
legii, venitul rezultat din prima tăere fiind: impus pe jumătate. 

Comparate cu cotele după vechile legi, noua impunere se 
prezintă cu o scădere simţitoare. In adevăr, pentru vechiul re- 
gat cota actuală este de 14% î impreună cu zecimile de percepere 
ale Statului, pentru Ardeal de. 47%. împreună cu accesoriile, iar 
pentru Bucovina de 54%, de asemenea împreună cu accesoriile. 

Scutiri şi reduceri.—Scutirile acordate prin art. 3 se referă 
la .propriețăţile publice şi imobilele apartinând Statului, iaral- 
tele, acordate în mod vremelnic pentru terenuri sterpe puse în:
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stare a fi cultivate, cum şi cele plantate cu vii şi livezi, sate 

acelea cari sunt redate culturii după ce au: fost devastate în 

timpul răsboiului. 

Reducerile pentru "veniturile mai mici de 2.000 lei sunt 

transpuse asupra impozitului, cum am arătat, ele operându-s2 

anual după aşezarea impozitului odată cu impozitul pe venitul 

global şi numai dacă contribuabilul nu are alte venituri cari să 

treacă de limitele prevăzute de acel impozit pentru impunere. 

Credem că în starea actuală, când micii proprietari sunt pe 

cale de-a se organiză, este nevoie să li se acorde o încurajare 

«pre a putea face faţă nevoilor lor de propăşire, rămânând sar- 

cina legiuitorului de mai târziu, când toţi aceşti mici proprie- 

tari: vor fi înstăriți, să facă aşezarea impozitului după starea 

lor de atunci. 

In ce priveşte comparaţia acestor reduceri cu cele după le- 

gea din 1921, nu se poate face decât având în vedere toate cele- 

lalte reduceri, chestiune care o vom trată la capitolul scăză- 

mintelor din inipozite. ” 

CAPITOLUL IL 

Impozitul pe veniturile proprietăţii clădite 

In starea actuală a legislaţiei noastre proprietatea clădită 

suportă impozite cu totul deosebite în diferitele ţinuturi ale 

ţării. In vechiul regat ea este supusă la un loc cu proprietatea 

neclădită la impozitul aşezat, pe venitul funciar, stabilit prin 

constatare sau apreciere. In Ardeal şi Bucovina formează 2 

impozite deosebite şi anume: unul pe casele închiriate şi altul 

pe cele locuite de proprietari; totuşi în comunele unde majo- 

ritatea, caselor sunt închiriate, toate casele sunt impuse după. 

venițul constatat sau apreciat. In Basarabia impozitul este a- 

şezat mai de curând şi numai în oraşe. 

Credem că nu încape nici o discuţiune că venitul clădirii 

nu poate fi considerat decât acelaş, fie că clădirea este locuită 

de proprietar, fie că este închiriată. De aceea impozitul nu 

poate fi decât unitar, acordându-se totuş avantaje. celor ce lo- 

cuese în casele lor. 

Ca. şi la .proprietatea agricolă, modul de stabilire: a--veni- 

tului impozabil prin constatarea directă la intervale de 5 ani,



găsim că este cel mai drept şi mai nemerit pentru a fi adaptat 
împrejurărilor timpului. De aceea prin proiectul ce prezintăm 
am. adoptat acest fel de stabilire a impozitului. 

Obiectul impozabil este“ venitul produs de proprietate şi 
anume: 

” 
„___a) Venitul elădirilor de orice fel, cum şi al instalaţiunilor 

«avi devin imobile prin destinaţiune. | 
Se consideră ca instalaţiuni imobiliare toate acelea ce fac 

parte din imobil în sensul prevăzut în codul civil. Prin urmare 
toate dispoziţunile în materie aplicate textului respectiv de 
lege vor fi aplicate şi aci. 

.b) Venitul proprietăţilor asimilate clădirilor numai din 
punetul de vedere al impunerii, cari sunt arătate în art. 13 
«lin lege. “ | 

In ce priveşte terenurile virane din oraşe ele sunt asimilate 
«lădirilor, atât întrucât sunt proprii construcţiunilor: şi întru- 
<ât nu au pe ele clădiri în proporţie cu întinderea lor, după 
situaţiunea şi oraşul în care ele se găsesc. Astfel, un teren aflat 
«ătre periferia unui oraş de mică importanţă, care se găseşte 
cultivat pentru nevoile proprietarului său, nu poate fi privit 
ca teren viran şi asimilaţ clădirii, pe câtă vreme acelaș teren a- 
sezat întrun oraş cu o populaţiune deasă va fi asimilat şi im- 
pus ea şi clădirile. 

“Rămâne ca în această privinţă să se stabilească norme. 
precise prin comisiunea centraiă, întrucât legea nu poate îm- 
brăţişă toate cazurile ce se prezintă. | 

Valoarea terenurilor afectâte întreprinderilor, ca şantiere, 
depozite, locuri de petrecere, va fi stabilită după contracte. Dacă 
însă aceste terenuri pot ti cuprinse între cele virane din oraşe, 
în eondiţiunile alineatului precedent, această valoare locativă 
nu va fi mai mică decât acea, stabilită prin lege pentru tere- nurile virane. asimilate clădirilor, eare este de 5%. din valoarea 
<a eare Sar puteă viride. | i Dacă clădirea se închiriază, cu mobile, se face separaţiune 
între venitul rezultat din clădire, care este supus acestui impo- 
zit, şi acela din mobile, care face obiectul impozitului pe xeni- 
tarile din ocupaţiuni necomerciale. , , 

Fac excepţiune veniturile acelor clădiri cari sunt sirâns 
legate de exploatări industriale aparținând proprietarului elă- 
dirilor şi cari nu. ar mai. există în cazul când exploatările in- 

i 
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dustriale ar încetă, In adevăr, afară de cazul când proprie- 

tarul imobilului este altul, venitul unei fabrici industriale nu 

poate fi evaluat separat, întrucât fabrica nu poate servi decât 

pentru exploatarea în scopul căreia este construită şi pentru 
care anume s'au făcut instalaţiunile, cu atât mai mult în cazul. 

când acel venit ar încetă cu totul dacă exploatarea nu mai 

are loc. | 

Venitul impozabil se stabileşte pe baza venitului real după- 
contracte, sau prin apreciere pentru casele neinchiriate. 

Totuşi, dat fiind situaţiunea excepţională în care ne găsiur 

“pentru primul recensământ s'a prevăzut o modalitate cu totul. 

particulară pentru stabilirea venitului clădirilor locuite de pro- 

prietarii lor. Aşa prin art. 120, s'a dispus ea, pentru aceste clă- 

diri la primul recensământ să se ia de bază la impunere îndoi-- 

tal venitului stabilit la recensământul din 1910, dacă venitul! 

clădirei a fost atunci sub 1000 lei, de două ori şi jumătate dacă 

venitul a fost între 1.000 şi 2.000 lei şi de trei ori în caz când a 

fost mai mare. Pentru teritoriile unde nu s'a făcut recensământ: 

în 1910 se vor aplică aceleaşi norme pentru venitul din ace- 

laş timp. Această măsură o credem justificată prin faptul că 

pius valuta actuală a imobilelor nu se datorește atât unei reale 

schimbări de valori, cât unui desechilibru în valoarea schim- 

bului monetar, care ar fi nedrept să cadă asupra proprietari- 

lor cari nu explâatează. imobilele lor, ci le locuese ei înşişi: 

Bine “înţeles, că dispozițiunea rămâne a se aplică numai pen- 

tru cazurile când proprietarul a locuit şi înainte şi locueşte și 

acum în imobil, prin urmare numai pentru acel caz când nt 

a exploadat imobilul pe altă cale. 

| O deosebire importantă în ce priveşte stabilirea venitului 

- pentru îmobilele închiriate faţă de legea din 1921, atât pentru 

cele clădite, cât şi pentru cele neelădite, este că, afară de cazul. 

arătat în art. 15, alin. III, pentru terenurile virane, contractul 

de închiriere stabileşte în mod obligator valoarea locativă, et. 

neputând fi înlăturat decât în condiţiunile prevăzute de art. 

92, şi anume motivat când se găseşte că este economicos sau că. 

constitue o binefacere, fie către o'rudă sau altă persoană, fie 

către o instituțiune. 

Numai în lipsă de contract, evaluarea se 2 poate face direct 

în eomparaţie cu imobilele similare, sau dacă imobilul a fost 

cumpărat recent de contribuabil pe baza pretului de cumpă-



  

wave în modul arătat prin lege. Nu se face distineţiune între 
aceste două feluri de evaluări, dar de sigur se va recurge la 
cel din urmă ori de câteori va fi cazul, mai ales când lipsese 
elemente apropiate de comparaţie. 

In tot cazul, din venitul brut stabilit de comisiune se scad 
20% drept cheltueli de gestiune, asigurări contra riscurilor, în- 
tveţinerea şi amortizarea imobilelor. ” 

Acest drept de scăzământ îl considerăm îndestulător, cu 
atât mai mult că se prevede prin proiect şi scăderea impoziţu: 
lui în proporţie cu sarcinile ipotecare, cum şi scăderi pentru 
sareini familiare şi alte reduceri pentru veniturile mici. 

Consiatarea venitului şi aşezarea impozitului. Ca şi la 
proprietăţile agricole venitul va fi stabilit de către comisiune 
pe un număr de 5 ani, aceasta 'spre a înlătură perturbaţiunile 
ce sar iace cu stabilirea acestor venituri în fiecare an. 

Negvreşit că în Ardea] şi în celelalte teritorii, unde se ţine 
intabularea cadastrală a clădirilor şi unde pentru casele în- 
chiriate se dau declaraţiuni: intabulate de către proprietari şi 
chiriaşi sub răspunderea lor, se va ține seamă de aceste decla- 
raţiuni la facerea recensământului. Totuşi declaraţiuni de im- 
punerea imobilelor trebuiesc date la recensământ conform pre- 
vederilor din proiect, fiindcă este nevoie să avem în momentul 
impunerii toate elementele necesare pentru aceasta, cum şi par- 

„iciparea reală a contribuabilului la stabilirea acestei impuneri. 
Pentru aceleaşi motive cari an fost arătate la proprietă- 

ţile agricole, se prevede prin proiectul ce prezintăm ca impu- ucrile să se aşeze de odată cu stabilirea venitului de către co- 
misiunile de recensământ, iar nu de agenţii fiscului. Prin a- 
ceasta se evită o dublă jurisdicţiune şi în acelaş timp greu- 
tatea şi întârzierea ce se întâmpină în aşezarea îimpunerilor. 
Aşă dar, şi pentru acest impozit, scăderile sarcinilor ipotecare 
şi degrevările pentru cele familiare, cum şi scăderile pentru ve- niturile mici, au fost transpuse asupra impozitului dejă stabili urmând a se efectuă de odată cu impunerea la venitul global. 

Pentru acelaş motiv ca la proprietăţile agricole termenul 
primului recensămânţi poate fi scurtat prin legea bugetară cu cel mult doi ani, atunci când veniturile se vor schimbă 'din 
cauza variaţiunii schimbului eu mai mult de o treime, 
„Această dispoziţiune va puteă fi aplicată pentru ambele im- 

pozite sau numai pentru unul, după împrejurări, i o: 
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Scutiri. — — Scutirile ce se acordă prin proiect sunt de dofâCA HI 
feluri: Z 

a) Unele cu caracter permanent cari se referă la clădiri Ea Şi 
publice sau de utilitate. publică, cele aparţinând culturilor re- 

ligioase, legaţiunilor străine şi pentru clădirile rurale ce ser- 

vese de locuinţă agricultorilor. Pentru acestea din urmă am. 

legitimat scutirea la consideraţiunile generale. In ce priveşte: 

aşezămintele de utilitate publică, acestea sunt toate acele insti-- 

tuţiuni particulare sau societăţi cu scop cultural cari dau 

concurs Statului în toate nevoile publice de cultură şi de asis-. 

tenţă socială; 

b) Scutiri vremelnice, dintre cari unele sunt. privitoare la 

construcţiunile noui cari trebuiese încurajate, şi cari şi până 

acum sau bucurat de scutire pentru termene cari variază. în. 

“diferite regiuni. Toate celelalte scutiri prevăzuţe la articolul 

17 nu sunt decât consacrarea prin viitoarea lege.a unor diep- 

turi câştigate pe bază de legi anterioare pentru încurajarea. 

unor construcţiuni. | 

Afară de aceasta, la dispoziţiuni tranzitorii sa prevăzut. 

prin articolul 121, scutiri pe un termen mai îndelungat, de. 10: 

ani, pentru clădirile construite în anii 1921-—1925, aceasta pen- 

tru a păstră drepturile câştigate pentru construcţiunile noui,. 

începute sau angajate a fi construite pe baza legii de încura-- 

jare a construcţiunilor din 1921. 

Cota impozitului. — Cota imvozitului propus prin proiect: 

este de 12% în genere, iar în -cazurile când proprietarul sau 

beneficiarul cu drept real al imobilului locueşte în străinătate. 

cota este de 20%. Această cotă este inferioară celei prevăzute- 

în legea din 1921, care este de 15% fără zecimi, cum şi celei 

actuale, care pentru Stât este de 13%, plus 61% zecimi de per-- 

cepere, adică în total 182% pentru Stat numai. 

Cât despre cotele adiţionale în compataţie cu zecimile ac-- 

tuale şi cu acele ce ax fi urmat legii din 1921, vom trată la ar-. 

ticolul respectiv. 

Ta comparaţie cu cotele din celelalte teritorii, dacă ţinem 

seamă de adausele accesorii pentru Stat, de asemenea, ele sunt 

mai: mici, căci în Ardeal cota este de 32; în Bucovina 23%, iar: 

în Basarabia nu se poate face comparaţie, de oarece aci, ca. şi 

la impozitul pe pământ, partea. ceâ mai mare a impozitului că-
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tre Stat intră în impozitul pe venitul total, despre care voiu 

rată mai târziu. 

Neapărat că nu ne putem gândi la o scădere a impozi-- 

talui în împrejurările în cari ne găsim. Cum însă nouile eva- 

luări ale veniturilor vor da un spor peste cel din trecut, vom 

aveă cu cotele ce propun cel puţin veniturile de până acum, 

um voiu arătă la capitolul evaluărilor. 

CAPITOLUL III 

Impozitul asupra veniturilor valorilor mobiliare 

Acest impozit este astăzi unificat pentru toată ţara prin 
Jegea, din 1921, care s'a aplicat în privinţa lui pe ziua de 1 
Aprilie 1921, prin decretul-lege No. 1.516 din 1921, ratifieat 

„Brin aceeaş lege. | 

„Avem dar în fața noastră un impozit aplicat, care faţă eu 
ele similare anterioare din toată ţara, neapărat că se prezintă 
mult mai înaintat, şi mai ales pentru vechiul regat unde numi: 
„puţine din valorile mobiliare erau impuse. De aceea modifică- 
rile ce propun a se face acestui impozit tind mai mult a lă- 
muri unele chestiuni, iar altele a-i aduce câteva îndreptări ne- 
cesare, fără să ne putem gândi la o schimbare radicală pentru 
an impozit abia aplicat. 

Ne vom mărgini dar a arătă numai modificările esenţiale 
ce „propunem, îără a ne mai preocupă de ceeace a fost îna: 
întea lui, 

Veniturile impozabile rămân acelea vizate prin legea apli: 
eată, cu modificările ce urmează, | i 

După legea din 1921, se impuneau ventturiie luate din altă 
ţară numai la dividende şi produsele din acţiuni, obligaţiuni şi 
orice alte asemenea titluri cum şi din cupoanele la rentele 
străine. După proiectul ce prezintăm se impun toate veniturile 
valorilor mobiliare trase din altă țară de către locuitori ai ţării. 

Am motivat la începutul acestei analize a proiectului că 
este în interesul economiei generale ca aceste venituri să fie 
impuse în cazurile când locuitori ai țării plasează eapitalurile 
lor în străinătate sau în titluri străine. 

Dividendele la băncile populare şi cooperative, cum şi fe- 
deralele lor, enumărate la art. 34 din proiect, nu se vor im-
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pune la acest impozit, ci la impozitul pe beneficiile comerciale. 
Aceasta pentru a încurajă cooperațiunea la ţară şi chiar ia 
oraşe, în vedere că. dividendul în cooperative are alt caracter 
decât Ja o societate cu capital fix şi cine îşi plasează micul 
său capital în asemenea întreprinderi are aceeaş situaţiuna ca 

şi acela care pune capitalul într”o întreprindere personală. 

Rentele viagere vor fi supuse acestui impozit numai dacă 

trece de 25.000 lei anual, pe când cele mai mici rămân supuse 

la impozitul pe salarii, unde după legea din 1921 se impunea 

fără limită. | - 

Se precizează că pentru toate creanţele ipotecare, privile- 

giate şi chirografare, dacă în aceste creanţe nu se prevede nici 

o dobândă, impozitul se calculează asupra unei dobânzi de 6/4 

pentru creanţele -comerciale şi de 5% pentru cele civile. Bine 

înţeles însă că, dacă se dovedeşte că dobânda este mai mare 

şi actul economicos în ce priveşte această dobândă, această dis- 

poziţiune nu exclude dreptul Statului de a percepe impozitul 

la dobânda reală şi a aplică în acelaş timp sancţiuni pentru 

sustragerea dela impozit. | 

Se precizează de asemenea că numai dobânzile încasate de 

comercianţi şi industriaşi Ia creanţele comerciale, cari au de 

obiect o vânzare sau alte afaceri de comerţ, sunt scutite de acest: 

impozit, şi aceasta în vedere că pentru aceleaşi venituri aceşti 

contribuabili sunt supuşi impozitului pe beneficiile comerciale 

$i. industriale. | 

Redevenţele primite “la concesiunile miniere, nu numai de 

concesionar, dar şi de proprietar, întră în impunerea de faţă, 

ca şi veniturile din cesiunile de drepturi încorporale sau de 

exerciţiul unor drepturi, cum ar fi arendările de întreprinderi 

comerciale, industriale şi altele. 

Cu ocaziunea expunerii făcute la impozitul pe veniturile 

proprietăţilor agricole, am arătat în privinţa acestei modificări 

a legii din 1921 motivarea pentru care redevenţele primite de 

proprietari trebuiesc supuse la acest impozit. 

Scutiri. — Spre a încurajă depunerea numerarului de că- 

ve locuitorii săteni, am prevăzut în acest proiect scutirea de 

impozit a micilor economii până la 10.000 fei de pevsoană, în- 

serise pe carnete de economie la băncile populare ce funeţio- 

mează pe bază de. lege, acordându-se aceeaş seutire şi econo- 

miilor făcute. la Casele de credit ale instituţiunilor publice cari.
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în. genere aparțin micilor funcţionari. Pentru economiile la 

băneile populare între 10.000_—20.000 lei impozitul va fi perce- 

pui pe Jumătate. 

Credem că oricine va fi de acord că, spre a puteă scoate la 

iveală numerariul tezaurizat de populaţiunea dela ţară, şi a 

puteă pune banul în circulaţiune, este nevoie a se acordă. ase- 

muenea scuțiri. - 

Am mai prevăzut regulamentarea unor scutiri pentru su- 

mele depuse în ţară d& personalul diplomatie străin, sub con- 

dițiunea reciprocităţii, în vedere că asemena scutiri, deşi ne- 

prevăzute în legea din 1921, au trebuit să fie acordate pe baza 

unor asemenea reciprocităţi. 

O modificare esenţială relativ la scutiri este înlăturarea 

fostului art. 51 al legii din 1921, care prevedeă scăderea im- 

pozitului la titlurile sau efectele publice gajate la împrumuturi 

pe gaj. 
Această înlăturare e întemeiată, căci împrumuturile pe 

gai nu pot fi tratate ca şi cele ipotecare. La împrumuturile pe 

„ipoteci proprietarul imobilului se lipseşte pe baza unor cate 

autentice de o parte din venitul imobilului, în vedere că nu are 

alt mijloc pentru satisfacerea unor interese, pe câtă vreme la 
împrumuturile pe gaj, cari de cele mai multe ori sunt făcute 
în scop de speculă, nu sunt aceleaşi condițiuni, fiindcă o avere 

mobilă. poate îi uşor lichidată pentru satisfacerea nevoilor 

contribuabilului. 

Perceperea împozitului se face pe, cale de reţinere şi văr- 
sare directă către Stat de către debitorii veniturilor vizate 
de lege, după dispoziţiunile prevăzute şi în legea din 1921. Am 
limitat numai termenul de vărsare pentru impozitul la dobân- 
zile creanţelor ipotecare, privilegiate şi chirografare, la trei 
zile, în vedere că acest impozit urmează a fi vărsat în mMomen- 
tul încasării lui de către creditor sau chiar anticipat de către 
debitor înainte de a plăti. dobânda. ” 

Multe din dispoziţiunile de detaliu ce figurau în legea din 
1921, relativ la. reținerea şi vărsarea, impozitului, au fost lăsate 
pe seama regulamentului, ele putând fi schimbate după împre- 
jurări. Aceasia nu înseamnă schimbarea sistemului de perce- 
pere, care rămâne a se aplică astfel cum este prevăzut în le- 
gea dejă aplieață, 
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Singura modificare în ce priveşte perceperea impozitului 
este cea introdusă prin art. 27 din proiect. 

Se prevede anume prin acest articol că vărsarea impozilu- 
lui reţinut de către debitorii veniturilor din redevenţe san ce- 
ziuni de drepturi se face cu titlu provizoriu, până la stabilirea 
definitivă a impozitului de către comisșiunile de impunere ce 
vor urmă aceiei vărsări. Constatarea se face pe baza, declara- 
tiunilor ca şi pentru celelalte impozite. | 

Modificarea, este legitimată prin faptul că în aceste veni- 
turi intră sume cari ar fi nedrept a fi impuse, dar cari nu pot 
fi alese de către debitorul ce face reținerea şi vărsarea împo- 
zitului, ci numai de comisiuni, cari au a apreciă şi a fixă a- 
„ceste scăderi. 

Scădexile în drept a se face reprezintă amortismentul ca- 
pitalului învestit de concedent în întreprindere, care se pierde 
mână la sfârşitul concesiunii, cum şi amortismentul instalaţiu- 
nilor, care nu se pierde în total, dar rămân în stare degradată 

la sfârşitul acelor concesiuni. 

Aceste sume constituind restituirea capitalului învestit, 
de către concesionar, nu pot fi privite ca un venit, spre a fi 

supuse acestui impozit. 

Cota impozitului este menţinută la, 15% astfel cum s'a a- 

plicat. “Pentru veniturile din acţiuni nominative ale societă- 

ților această cotă se reduce însă la 12%. Reducerea. este mo- 

tivată, pentrucă pe de o parte irebuie să încurajăm plasarea, 

capitalului în acţiuni nominative, iar pe de altă parte este şi 

în interesul fiscului, căci pentru acţiunile nominative veni- 

tul nu poate scăpă dela impunerea pe venitul global, cum 

joarte uşor se poate întâmplă pentru veniturile din celelalte 

acţiuni. 

Pentru depozite la. bănci şi din serisurile societăţilor de 

credit funciar impozitul este redus la 10%. 

In ce priveşte depunerile la bănci, reducerea este justifi- 

cată, căci trebuie să încurajăm asemenea depuneri, cari cons- 

tituese principalul mijloe ca valoarea. mobiliară în numerar 

să poată fi pusă în cireulaţiune prin aceste instituţiuni de cre- 

dit, ceeace constitue o cale de propăşire pentru producţiunea şi 

întreaga 'economie naţională a ţării. 

Cât pentru creditele funciare, lăsând la. o parte chestiu- 

nea, că după legile lor de organizare ele sar bucură de seuti- 

.
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rea de orice impozite, şi admițând că prin lege se poate reveni: 
asupra unor asemenea condițiuni, trebuie să recunoaştem că. 
ele nu pot fi preă mult schimbate, fără a aduce o atingere. 
preă mare acestor instituţiuni, şi că împrumutaţii nu vor mai 
puteă recurge la sprijinul lor, dacă impozitul va fi preă _ri- 
dicat, căci preţul ce îl vor obţine la împrumutul realizat în e- 
fecte ar fi pdea scăzut. Este o nevoie neapărată astăzi, când 
proprietatea în genere este în plină tr: ansformare, şi are ne- 
voie de ajuior, să se menţină pe cât e posibil asemenea avan-.- 
tajii, 

CAPITOLUL IV 

Impozitul pe veniturile comerciale şi industriale 

Acest impozit îmbrăţişează o mare diversitate de impozite: 
aflate astăzi în vigoare în diferitele teritorii ale ţări, 

In vechiul regat avem legea patentelor, care impune pe 
contribuabili pe clase, după semne exterioare şi  proporţio- 
nal cu valoarea loeativă a stabilimentelor. Pentru societăţi 
însă şi pentru contribuabilii cari fac operaţiuni cu bani, în- 
punerea se face în baza modificărilor aduse legii în 1906, pe 
baza venitului stabilit prin bilanţ, la societăţi obligator, iar 
la ceilalţi după alegerea lor. 

Tot în vechiul regat prin deeretul- lege No. 1.901 din 1929: 
sa înființat un adaus de patentă, numit patentă complimen- 
tară asupra citrei afacerilor, despre care vom vorbi mai de-. 
parte. x 

In Ardeal avem o serie de impozite cari lovesc. veniturile 
vizate de acest impozit şi anume : 

d) Pentru comercianţi Şi industriași în genere, darea de 
câştig clasa III, care este un impozit pe venitul net, stabilit 
însă pe baze de aprecieri, ce au dus în practică la evaluări cu: 
uit mai joase decât cele reale, şi de aceea, în timpul din 
urmă, când nu sau mai putut face asemenea evaluări, s'a re- 
curs la adause mari peste cota principală. ; Si 

b) Pentru întreprinderile şi societăţile obligate la publi-- 
carea bilanţului avem un împozit asupra venitului net, care 
este progresiv în raport cu rentabilitatea. Dat fiind că acest 
impozit este aşezat pe venitul rea] şi în raport cu importanța. 
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âştigului, cl este cel mai drept. Cum însă în ultimii ani cota 
a fost considerabil sporită prin adause:către Stat şi aruncu- 

rile comunale, devine un impozit greu de suportat ; 

c) Impozitul pe mine, care este de asemenea un impozit pe 

heneficiul net însă ceva mai redus. 

In Bucovina avem : | : 

a) Un impozit pe câştiguri din comerţ şi industrie, care 

este un impozit de repartiţiune, 'această repartițiune făcându- 

se sub vechiul regim de către administraţia, centrală. Pentru 

toţi contribuabilii ale căror venituri încep după stabilirea re- 

partiției, impunerea se stabileă şi se stabileşte şi acum după 

anumite criterii destul de complicate, între cari cel mai im- 

portant este cifra afacerilor, constituind astfel un impozit, pe 

lângă cel vechiu, contingentat pentru vechile înțreprinderi ; 

b) Un impozit pe venitul societăţilor şi celor obligaţi la 

publicarea bilanţului, care este deasemenea aşezat. asupra be- 

neficiului net diferențiat după felul întreprinderilor şi progre- 

siv după rentabilitate, | 

Ca şi în Ardeal acesi impozit devine greu faţă cu noile 

sporuri adause în ultimii ani. 

In Basarabia avem impozitul patentelor, care este împăr- 

tit în două: un drept fix pe clase, ca şi în vechiul regat, și: 

“unul complimenta» pe venitul prezumat după cifra afacerilor 

inmulţită cu anumiţi coeficienţi stabiliţi pe baza legii. 

In această diferenţiare între legiuiri trebue să alegem ca- 

lea cea mai bună spre a face din acest, impozit, care este cel 

“mai important, un impozit just şi în acelaş timp uşor de a- 

şezat. - 

Mai înainte de toate vom elimină dela început aşezarea 

impozitului pe un venit stabilit după cifra afacerilor introdus 

în vechiul regat la 1920, şi admis prin legea, din 1921, care duce 

la rezultate cu totul altele decât cele reale. In adevăr se poate 

«a, într'o categorie de comerţ sau industrie, câştigurile din-! 

ivun an să fie departe de cele stabilite pe bază de coeficenţi, 

deşi citra afacerilor a putut fi foazte mare. 

Aceasta nu însemnează însă că vom înlătură cu totut 

elementul de apreciere bazat pe cifra afacerilor, însă acest 

-element ne va servi numai ca comparaţiune între diferiţi co- 

mercianţi de aceeaş categorie, iar nu ca pe baza lui să se sta- 
N 

bileaseă veniturile considerate ca reale.
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Menţionăm în treacăt că nu trebuie să confundăm inpu- 

uerca pe venit după 'cifra afacerilor, care e o contribuțiune 

direetă,' eu impozitul de 174 pe cifra afacerilor, care e o contri- 

buțiune indirectă suportată de cumpărători şi la care nu se re- 

- feră întru nimic proiectul ce prezintăm. . 

Eliminăm deasemenea celelalte vechi criterii de impunere 
după semne exterioare, cum şi cea după valoare locativă, care 
deşi în legea, din 1921 servea numai a stabili o bază minimală 

“de impunere, de fapt e sigur însă că în cele mai multe cazuri 
aceasta ar fi servit de bază la impunere, ceeace ne-ar fi de- 
părtat, cu totul de principiile unui impozit pe venit. 

Rămâne atunci alegerea sistemului de impunere pe veni- 
tul real constatat după modalităţile mai jos arătate. Acest sis- 
tem se apropie de cel în vigoare în Ardeal, diferind în ce pri: 
veşte detaliile de aplicare după cum vom vedeă. | 

Venitul impozabil pe anul de impunere este acela stabi- 
lit după venitul anului precedent. 

| Se notează, pentru că are o mare importanţă în aplicare, 
că nu este vorba de impunerea venitului acelui an, ei de sta- 
bilirea impunerii pe anul pe care ea se face, asupra unui ve: 
nit apreciat după acel al anului precedent. 

Pentru stabilirea venitului net impozabil modalităţile prac- 
ice prevăzute prin art. 31 şi 32 constitue un sistem introdus 
Și prin legea, din 1%21, şi admis în genere în toate legiuirile si- 
milare existente, în ţara noastră şi în alte ţări, cu deosebirile 
ce urmează. | . | 

Intre amortizările ce se pot scădea din: beneficiul brut 
se cuprind şi cele pentru imobilele cari. aparţin întreprinde 
rilor industriale, în cazul când venitul lor este supus acestui 
impozit împreună cu cel al întreprinderii, după dispoziţiunile: 
legii. Acest drept de amortizare se acordă în vedere că acele 
imobile nu beneficiază de dreptul ide scăzământ de 20% admis 
la impozitul pe veniturile din clădiri, şi deci trebuie să se a- 
corde un drept de amortizare, restul scăzământului ce se a- 
cordă pentru cheltuelile de întreţinere a imobilelor urmând 

“a intră în cheltuelile generale de scăzut la acest impozit. 
Amortismentul pentru imobile este limitat la 5% pe an, 

afară de elădirile uzinelor propriu zise, pentru care se ad- 
mite 8%, în vedere că acestea se deteriorează mai uşor. 

Pentru instalaţiunile imobiliare se admite un drept de scă-



65 
    

zământ până la 15% din cost, ca şi pentru cele mobiliare, cota 
acestui drept de amortizare urmând a fi stabilită pentru di. 

ierite categorii de industrii după norme ce se vor stabili de 

comisiunea centrală prevăzută de art. 84, care va. ţine seama 

şi de avizul comisiunii industriale depe lângă ministerul de 

industrie şi comerţ. | | 

Ca dispoziţiune tranzitorie se prevede prin art. 122 că în 

primii zece ani dela punerea în aplicare a legii dreptul de a- 

anortisment al limobilelor ce aparţin întreprindeailor indus- 

triale şi cari sunt construite în anul 1919—1995 inclusiv va 

puteă fi ridicat până la 10%, iar pentru învestirile mobiliare 

sau imobiliare, făcute în acelaş interval de timp, pâră la 20%. 

Bine înţeles, această ridicare se face după aceleaş norme pre- 

văzute mai sus. 

Acest drept se acordă în vedere că întreprinderile indus- 

triale nu pot așteptă să amortizeze instalațiunile şi imobilele, 

făcute cu preţuri mari după schimbul de acum, până atunci 

când, din cauza variaţiunii schimbului, preţurile mărfurilor 

vor fi mai mici. 

Rezerve. 'Tot, între scăzămintele admise. a se face din venit 

intră şi rezervele ce societăţile pe acţiuni pot face fără plata 

imediată a impozitului. Limitele în cari aceste -rezerve pot fi 

făcuta sunt de 10%, până când totalul rezervelor ajunge la ju- 

„mătatea, capitalului, şi de 5% după ce trece de jumătate până 

când ajunge egal cu capitalul, după care nu se mai pot scă- 

deă dela impunere. Acceaş limită eră prevăzută şi în legea 

din 1921, cu deosebire că după acea lege rezervele de 5% erau 

scutite şi după ce totalul lor întreceă capitalul. 

Scutirea, rezervelor dela taxare în limitele prevăzute este 

sustificată, întwu cât e nevoie să încurajăm economia, de chel- 

tueli şi constituirea de rezerve cari formează întărirea socie- 

tăţilor, apărându-le de surprinderi. In acelaş timp le formează 

o importantă rezervă mobiliară şi pentru Stat, căci în tim» 

de restriște avuţia marilor instituţiuni este un putermnie spri- 

jin al Statului. 

Ele nu sunt cu totul scutite de: impozit, căci se vor taxa, 

când vor fi distribuite către acţionari, la impozitul mobiliar 

și global. | - ! 

Dacă rezervele trec peste limitele prevăzute, sunt impoza- 

bile, şi, contrar legii din 1921, ele rămân impozabile şi la im- 

2
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“pozitul -mobiliar atunci când vor fi distribuite. După acea 

lege aceste rezerve nu se mai taxau la distribuire şi erau im- 

puse la global cu cote reduse, pe numele societăţii, ceeace con- 

stituiă o abatere nejustificată dela principii, întrucât impozitul 

pe venitul global nu se poate luă decât dela persoanele fizice 

şi progresiv în raport cu venitul acestor persoane. 

In ce priveşte rezervele pentru creanţele dubioase, ele 'pot 

Ti scăzute până la limita de 3% din totalul plasamentului de 

numerar în creanţe. După legea din 1921, asemenea rezerve se 
„puteau face, însă până la limită de 5% din beneficii, cu cari 
aceste creanţe nu au nici un raport. 

Scăderea acestor rezerve este însă timporară,  pentrucă, 
dacă trei ani dela constituirea lor ele nu servesc la acoperirea 
pentru care sunt constituite, vor fi impuse. 

Bine înţeles, creanţele dubioase pentru cari sau făcut ase- 
menea rezerve vor formă un cont aparte în bilanţ şi nu vor 
puteă fi trecute decât o singură dată în socoteala acestor 
rezerve, | 

In vederea împrejurărilor excepţionale în cari ne aflăm, 
„când datoriile întreprinderilor în monetă străină după cursul de 
astăzi se ridică ia sume mult mai mari decât cele trecute în 
conturile după cari se încheie bilanţul, se permite, ca, dispozi- 
tiune tranzitorie, prin articolul 123, să se formeze rezerve 'cu 
plata impozitului amânată pe trei ani, pentru acoperirea unor 
asemenea diferenţe de schimb. Această dispoziţiune se aplică 
numai timp de trei ani dela punerea în aplicare a legii, iar 
limitele până la cari se pot face asemenea rezerve se vor fixă 
prin regulament, întrucât nu se pot prevedeă prin lege toate 

“împrejurările şi variaţiunile schimbului. | 
Măsura, este îndreptăţită, căci dacă întreprinderile nu pot 

achită acum datoriile în monetă străină, spre a fi trecute la 
pagube efectuate în contul de profit şi pierderi, aceasta nu ne 
îndreptăţeşte a nu le lăsă nimic pentru acoperirea unor pagube 
eventuale, când ele vor trebui să facă aceste plăţi, iar, dacă 
aceste pagube nu se realizează, fiscul va intră în drepturile 
sale cevă mai târziu, . 

Asemenea, rezerve se vor puteă face şi de către comer- 
cianţii şi industraşii particulari, în condiţiunile ultimului 
alineat al art. 123. . - a 

Rămâne ca, dacă situaţiunea, valutară nu se va schimbă,
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să se prelungească termenul de trei ani pentru facerea unor 

asemenea rezerve prin legea bugetară. | 

Constatarea venitului impozabil. Am zis că sisteinui de im- 

pozit ales este cel al impunerii venitului real, înlăturând meto- 

dele indiciare de până acum. 

Pentru constatarea venitului am ales calea de constatare 

directă, înlăturând metoda de apreciere după cifra afacerilor, 

cum şi după valoarea locativă, care, după cum am arătat, ne 

pot duce la rezultate nereale. | 

Vom aveă dar următoarele două căi pentru constatarea. 
venitului: 

1) După bilanţ, în cazul când acesta. este încheiat î în regulă 

şi corespunzând cu registrele regulat, ţinute. - 

2) Prin constatare directă bazată pe comparaţiune cu alte 

exploatări similare, în care caz cifra afacerilor va, servi nu- 

mai ea element, de comparaţiune, dacă ea se poate constată, 

iar dacă aceasta nu se poate, rămâne ca comisiunile să stabi- 

lească prin apreciere venitul în comparaţie cu alte întreprin- 

deri de acelaş fel. In genere asemenea aprecieri făcute de co- 

misiuni compuse din oameni competenţi nu se depărtează prea. | 

mult de adevărațul venit al fiecăruia. 

Bine înţeles că în toate cazurile comisiunile vor aveă în 

vedere şi deelaraţiunile ce contribuabilii sunt obligaţi a da, 

cum şi actele prezentate. 

Cât pentru exploatările agricole, impozitul.de faţă 'supor- 

tat de'cei ce nu sunt proprietari, cari sunt supuşi impozitului 

pe venitul proprietăţilor agricole, venitul aci impus nu va fi 

prea greu de stabilit chiar dacă nu se ţine o contabilitate re- 

ulată. Totuşi, având în vedere că vom aveă numeroase cazuti 

de asemeneă impuneri pentru arendaşi şi, mai ales spre a se 

aveă o vniformitate în ce priveşte aceste aprecieri, am prevă- 

zut prin proiect că se pot stabili de către comisiunea centrală 

norme generale pentru asemenea evaluări, ţinându-se seama de 

valoarea locativă a. proprietăţilor exploatate. 

Pentru exploatările de păduri şi mine, făcute fie de pro- 

prietari, fie' de arendaşi ori concesionari, venitul impozabil se 

stabileşte pe calea generală mai sus arătată. 

Stabilirea venitului la începutul exercitării. Am zis că, 

deşi se iă de bază venitul anului precedent la stabilirea, impu- 

morii, totuşi impozitul este sfabilit pe anul de impunere, iar ve-
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nitul anului precedent servă numai ca prezumţiune a venitu- 

lui ce se va. obţine în acest an, diferenţele compensându-se din 

an în an. Aşă dar la începutul exercitării impozitul este dato- 

rit chiar pe anul de exercitare cum însă nu avem un venit 

similar în anul precedent, acest venit va fi stabilit, pe cale de 

“ apreciere directă, după arătările de mai sus, în ce privește în- 

treprinderile particulare. 

Pentru al doilea an de impunere se poate luă de bază 

venitul anubui precedent, numai dacă exercitarea în acel an va 

fi avut loc mai mult de trei luni, spre a se putea apreciă după 

acel timp venitul ce ar îi rezultat pe un an întreg, iar dacă acea 

exercitare va Îi avut loc în mai puţin de 3 luni, “ămâne a se 

stabili venitul tot pe bază de apreciere şi pe al doilea an. 

La încetarea unei întreprinderi particulare se prevede prin 

proiect că impozitul va fi scăzut dela încevutul lunei ce ur: 

mează aceleea în care încetarea a avut loc, bine înţeles dacă 

s'a făcut cerere, iar dacă nu sa făcut, dela începutul lunei ce 

urmează aceleea în care cererea se face, şi în tot cazul cel mai 

târziu la sfârşitul anului. 

In cazul când impunerea sau scăderea se face în cursul a- 
nului, impozitul va fi repartizat pe luni şi va fi înscris pe ro- 
uri pe lunile de exercitare, afară de impozitul complimentar, 
care după cum vom vedeă urmează o altă eale. 

Pentru socieţăţile pe acţiuni însă, în vedere că ele nu pot 
încetă pur şi simplu întreprinderea şi că lichidarea lor se face 
„iupă anumite formalităţi, se poate stabili impunerea an cu an 
după beneficiul stabilit prin bilanţ. De aceea bilanţul primului 
an de exercitare e va servi de bază la impunere, atât pe primul 
cât şi pe al doilea an, iar la lichidare, după ce au încetat ope- 
raţiunile, încă societatea va suportă un impozit pe ultimul bi- 
lanţ, ceeace la particulari nu mai are loc, impozitul încetând 
odată cu exercitarea, 

Impozitul complimentar. Pentru contribuabilii cari fae 
afaceri importante şi au beneficii mari, cum şi rentabilitate 
mare în raport cu capitalul, se adaugă EN cota principală a 
impozitului un compliment de impunere. 

Notăm dela început că nu este vorba dar de a impune 
pe toţi acei ce fac afaceri mari, cum eră în legea din 1921, din- 
tre cari unii deși au afaceri mari poate nu au obținut nici 
un . câştig, ci acest adaos de impozit va fi suportat de aceia a,
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căror rentabilitate estă dela 10% în sus,:şi. chiar în acest caz 
numâi de acei al căror beneficiu trece de 30.000 lei.. „i 

Condiţiunile de impunere se stabilesc dar după zentabili- 
tatea capitalului, adică după raportul dintre capital şi” bene- 
fieciul net. 

“ Pentru contribuabilii cari nu au bilanţ, neputându-se. sta- 
bili capitalul, ca să putem aveă acest raport: s'a prevăzut prin 
proiect prezumţiunea că capitalul este egal cu jumătate din 
cifra afacerilor, şi deci vor fi suprataxaţi numai dacă cifra 
de afaceri trece de 600.000 lei, la, care corespunzând un capital 
de 300.000 lei, revine la acelaş rezultat de a fi impozabili ru- 
mai dacă venitul trece de 30.000 lei, adică de 10%. 

Acest impozit complimentar, deşi se calculează odaţă cu 
impunerea. principală şi asupra aceluiaş venit, formează corp 
aparte din acest capitol, pentru că la impunere intervin şi alte 
situaţiuni şi elemente decât cele avute în vedere la impunerea 
cu cota principală, şi anume: 

a) în anul de începere al comerţului, în lipsă de beneficiu 
pe anul precedent, şi deci elementul principal pentru stabilirea 
rentabilităţii, care este un element strâns legat de beneficiul 

anului precedent, neexistând, nu poate aveă loc impunerea. 

Aşă dux, în primul an de exercitare nu se face impunere la 

impozitul complimentar; 

b) In schimb, la înc&tarea. fxrcitării, impozitul compli- 

mentar fiind bazat în mod real pe rentabilitatea judecată după 

beneficiul anului precedent, va fi încasat astfel cum s'a sta- 
bilit pe întregul an de exercitare, chiar dacă exercitarea înce- 

iează în cursul anului, bine înţeles atât întrucât exercitarea are 

loe, de oarece acest impozit este legat de impunerea principală. 

c) Pentru societăţile pe acţiuni impurierea se face în raport 

„cu beneficiul anului, an cu an, după cum se aplică impozitul 

pentru cota principală, . ÎN 
In ce priveşte venituriie ce se au în vedere la stabilirea 

- Ampozitului complimentar la societăţi, cum şi calculul renta- : 

bilităţii, vom discută această chestiune mai jos. 

 Immpumerea societăților pe acțiuni. Impunerea acestor so- 

cietăţi nu poate fi tratată la fel cu aceea a altor mtreprinderi, 

pentrucă natura acestor impuneri este cu totul diferită. 

Mai întâiu de toate, aceste societăţi nu pot să nu treacă 

în bilanţul lor unele beneficii care sunt supuse impozitului mo- 

biliar, şi de aceia prin art. 33 se prevede care anume sunt a-
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semenea venituri taxate, ce nu sunt impozabile cu cota princi- 

pală, şi anume redevenţele, participările la beneficiile altor 

societăţi şi dobânzile la plasamente în numerar, cari rămân a 

fi supuse numai la cota complimentară, pentru motivele ce se 

vor vedeă. 

După alegerea beneficiului nct se reduce dar dela taxare: 

principală prevăzută de art. 30, pe lângă rezervele scutite, di- 

videndul distribuit acţionarilor, care se taxează la impozitul 

mobiliar, cum şi parte din sumele sus prevăzute, dejă taxate, 

cari nu se cuprind în rezerve sau clividendele scăzule. 

Spre a se înţelege mai bine cum se face impunerea unei 

societăţi vom luă un exemplu de impunere mai complicat: 
Să presupunem că o societate pe acţiuni comercială cu ca- 

pital şi rezerve de 20.000.000 lei are beneficiul brut și net com- 

pus şi repartizat precum urmează: 

  
  

  

900.000 din redevenţe 
, "(taxate la impo- 

zitul mobiliar). 
4 600.000 din participări 

la alte societăţi 
(idem). 

200.000 din dobânzi la 

depozite (idem). 
6.600.000 » ( )   

Ce impozite vă plăti: 

Imp. mobiliar la dividend ... 
: > redevenţe, 2 > 

pări şi dobânzi la depozite 
Imp. pe benef. comereial la; 

din care se scade. ..... 

  
profit şi pierderi, 

In care intră și: 
800.000 din redevenţe 

după scăderea 
cheltuelilor spe- 
ciale pentru ele. 

600.000 din participări la 
alte societăţi. 

200.000 din dobânzi la 
depozite.   1.600.000 

partioi- 
. . . . . . 

300.000 rez. peste 5%,. 
350.000 tantieme 
450.000 investiţii 

1.100.000 
e. + 400.000 

(Partea prop. din 1.600.000 necu- 
prinsă în dividend și rezerv. scutite). 

rămâne de impus. ..:.., 
Im 

100.000 cu cota totală 
p. complimentar asupra întregului beneficiu net re 

tabilitatea fiind 20%, : 4.000.000 cu cotă | : ” 
Totalul impozitelor (impreună cu accesoriile) 

. 1 n-. . . . . . . 

. 

REPARTIȚIA BENEFICIUL NET VENITUL BRUT UL NE BENEFIGIULUI 

Lei Lei | Lei 
5.000.000 din diferite a- | 4.000.000 beneficiul net | 92.400.000 dividende. 

-  îaceri. după contul de 200.000 rezerva până la: 
5%/, scutită. 

300.000 rezervă pentru 
creanţe dubioase. 

300.000 rezervăpeste 5*/, 
350.000 tantieme. 
450.000 report sau in: 

vestiţii. 
4.000.000 

„Impozit _ 
| . . Lei 

* a + 2.400.000 cu cota 18%/,==378.000 

1.700.000 cu. cota 18%/,==306.000, 

15,5%/,=108.500. 
N: 

.9/.=—360.000 
1.053.300, 
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Scutirea de impuntre a veniturilor taxate deji la impo- 
zital imobiliar nu mai are nevoe de justificare căci un venit 
nu poate fi impus la donă impozite elementare p6 numele ace- 
leiaş persoane. Un negustor 'particulăr nici nu mai are nevoie 

„a trece în bilanţul său asemenea venituri impuse. 
In ce priveşte scăderea dela impunerea cotei principale a 

dividendului, de asemenea justificarea este uşor de adus, pen- 
'1ru că atunci când se alege beneficiul unei societăţi pe acţiuni, 
de regulă partea principală în distribuire o formează divi- 
slendul, şi atunci acţionarul pe seama. căruia se face toată în- 
ircprinderea şi alegerea beneticiului sar găsi deodată impo- - 
zabil pentru această parte a beneficiului Ja două impozite e- 
lementare, unul la mobiliar pe numele său şi altul la cel de 
iaţă pe numele societăţii, deosebit de impozitul pe venitul 
zlobal pe care îl va plăti. Ficţiunea juridică a personalităţii |. 

distincte a societăţii îşi poate avea aplicare în ce: priveşte 

indeplinirea actelor juridice, dar nu putem merge cu ea până 

la a consacră prin lege o impunere nedreaptă, care sar abate 

dela principiile stabilite. 

Rămâne a justifică de ce societăţile să suporte impozitul 

tomplimentar pentru această parte din meneficii, taxată la 

mobiliar, şi de ce cota respectivă pentru ele să fie mai ridi- 

cată decât la particulari. 

Spre'a se înţelege această chestiune trebuie să facem com- 

caraţie între un 'comerciant. particular care ar exercită a- 

ceeaş întreprindere cu o societate pe acţiuni. . 

Mai înainte de toate trebuie să admitem că, spre a nu 

împiedecă iniţiativa individuală în marile întreprinderi, nu . 

putem trată. mai greu o asemenea întreprindere decât aceea. 

a unei socistăţi pe acţiuni, afară de cazurile când aceste în- 

treprinderi particulare ar tinde la trusturi. Altfel tratamen- 

“tul trebuie să: fie nu preă mult diferențiat, căci am deseurajă 

atunci întreprinderile particulare, ceeace ar fi contrariu în- 

teresului propăşirii generale. 

Dacă facem acum comparaţiunea, vedem că partieularul 

plăteşte un impozit ridicat pe venitul global la un beneficiu 

atât de mare cât este al societăţii, fără dreptul de o reducere 

a rezervelor, pe cari le scădem la societăţi în scop de a încu- 

rajă formarea lor. Se poate zice că şi dividendul societăţii dis- 

“tribut acţionarilor, care constitue o parte din beneficiul ce
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li se cuvine, deosebit de partea lor din rezerve, este taxabil la 

“ “global pe numele acţionarilor. Situaţiunea este însă alta, căci 

"“acest beneficiu este fărămiţit în multe mâini, asttel că im- 

| _pozitul pe venitul global nu preă este simţit de întreprindere. 

| Este drept atunci, spre a restabili echilibrul, menţinânii 

toate dispoziţiunile demonstrate până acum ca necesare, să 

“se impună toate dividendele şi rezervele când se vor distri- 

“hui, cum şi restul beneficiului, la impozitul complimentar ci 

o cotă mai ridicată. . 

| In acelaş mod se justifică impunerea la impozitul comyli- 

mentar a veniturilor mai sus menţionate ale societăţilor pe 

acţiuni, cari sunt dejă taxate la impozitul mobiliar, cu atât 

mai mult la societăţile cari obişnuit nu încasează decât rede- 

venţe sau participări la alte societăţi, în care caz este şi mai 

justificat ca. impunerea lor să fie mai ridicată. 

| Adăugăm că, întrucât cota la impozitul mobiliar este mai 

ridicată, echilibrul impozitului între societăţile pe acţiuni și 

“ paxticulari provine şi din acest punct de vedere. | 
| Ca să se înţeleagă mai bine această comparaţiune, reluim 

exemplul de mai sus, spre a face impunerea. în cazul când ace) 

beneficiu ar aparţine unei întreprinderi particulare. 

Impozit 

S . . Lei 

| Un comerciant particular care ar aveă aceleaşi venituri 
şi beneficii, plătește în prealabil impozitul la venitul mobiliar 

"a 1.100.000 cu cota 18/, . . 1... 1... .  . cc... 306.000 
Acest beneficiu nu va intră în beneficiul său comercial IN 

prin urmare din 4.000.000, cât e trecut de societate rămâne - 
2.800.000 impozabil cu cota 15,5%. . cc... cc... 356.500 

Impozitul complimentar pentru acelaş beneficiu socotit 
la un capital de &/, din acel al societăţii fiindcă o pătrime cel 
puţin reprezintă capitalul investit în redevenţe şi participări, , 
deci cota va fi 20/, . . î . . ... . . . .. .... .... 46.000 

” Total (împreună cu accesoriile) . . . 708.500 
Impozitul pe venitul global la 4.000.000 mai, puţin im- . 

pozitele elementare, adică la 3.291.500 lei .... ... 362.500 

Total. .., 1.971.000 

E drept că la societate acţionarii vor plăti şi ei impozitul 

pe beneficiul global la dividend, însă acest venit fiind repai- 
tizat la prea mulţi, revine in total mai puţin. 

Scutiri şi reduceri. Se acordă seuţiri complete pe 3 ani de 

“la constituirea lor, cooperativelor menţionate la art. 34 şi băn- 

| eilor populare, în anumite condițiuni, în scopul de a se încu-



zajă crcia rea acestor imstiluțiuni cari funcţionează sub con- 

1rolul legii speciale. - 

Prin acelaş articol: se menţin scutirile acordate prin legi | 
speciale unor societăţi de funcţionari. şi pentru exploatarea 

apelor minerale ale Statului, cum şi caselor comunale de păs- 

trare din Ardeal, ia» prin art. 35 se acordă reduceri coopera- 

tivelor, băncilor populare şi societăţilor de locuințe ieftine în 

anumite condițiuni, în vedere că aceste instituţiuni nu urmă- 

rese atât câştiguri materiale, cât îmbunătăţirea  situaţiunii 

membrilor ei. N 
In ce priveşte scutirile de imrozite directe ale fabricelor 

industriale, după legea pentru încurajarea industriei în: Vi- 

«oare în vechiul regat, am arătat că nu mai e posibil a se 

menţine acum când se face: unificarea impozitelor pentru toată, 

tava. Dar pentru că este: nevoie de o încurajare pentru toate 

fabricile noui, sa prevăzut prin art. 36 asemenea avantaje 

până la al cincilea an de funcţionarea lor, şi anume scutirea 

completă dacă beneficiul nu trene de 5% din capital şi redu- 

cerea ja jumătate la un beneficiu mai mie de 7%. Rămâne a 

se regulă prin legi speciale de unificare celelalte avantaje. . 

Fabricele cari n'au împlinit încă 5 ani, vor putea benefi- 

ciă de reducere până la împlinirea acelui termen. 

Cota impozitului este de 10% pentru comerţ în genere, 

de 12% pentru întreprinderile de bancă, scont sau împrumu- 

turi si 5% pentru industrie, | 

Deosebit se apiică cota după rentabilitate a impozitului 

comnplimentar numai pentru beneficii de peste 30.000 lei anual 

şi numai dacă acest beneficu trece de 10% din capital. 

-Ambele cote călculându-se împreună, vedem că în total 

cad cu 2% sub cota legii dela 1921 până la o rentabilitate 

de 22% de aci începe să crească şi devin egale când ren- 

tabilitatea trece de 50%, dela, care cota devine mai mare în 

noul sistem, ceeace e şi drept, căci la câştiguri mari cari iau 

caracterul de monopol poate participă şi Statul mai mult. 

De notat este că cota complimentară nu suportă adiţionale, 

întrucât impunerile adiţionale şe aplică direct asupra venitului. 

"Comparaţia cu cotele. din vechiul regat, se poate face nu- 

mai pentru. societăţi pe acţiuni cari acum plătese 15% la în- 

treg beneficiul şi plus impozitul complimentar,' a cărei limită 

e de 6 la mie la cifra vânzărilor.
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In comparaţie cu impozitele similare din Ardeal şi Buco- 

vina, unde sunt adause mari la cotele principale, impozitul 

propus e mult mai redus, afară. de cazul când rentabilitatea. 

e prea mare, . 

CAPITOLUL V 

Impozitul pe. salarii 

Ca şi impozitul :pe venitul valorilor mobiliare, impozitul 

pe salarii a fost unificat dela 1 Aprilie 1921 fiind intmodus 

în toată ţara prin acelaş decret-lege, ratificat prin legea din 

1921. 
Aşă dar vechile impozite pe salarii din vechiul regat şi 

din Bucovina, ca şi impozitul similar din Ardeal care a fost 

darea de câştig clasa IV, sunt abrogate din 1921, şi deci ru 

ne vom mai ocupă de ele.,Cât ventru Basarabia, unde nu 

există un asemenea impozit el a fost introdus prin aceeaş lege 

peste impozitele în fiinţă,. ceeace provoacă o siruaținne cevă 

mai încăreată pentru salariaţii din acel ţinut, fiindcă în toate 

teritoriile ţării noul impozit a înlocuit unul vechiu pe câtă 

vreme în Basarabia a fost introdus în. plus. 

Spre deosebire însă de impozitul. mobiliax, impozitul pe 

salarii, ereat prin legea din 1921, nu a fost aplicat în total. In 

adevăr, prin acea. lege se prevede o dublă aşezare a acestui im- 

pozit, şi anume. prin: art. 39 se dispune că pentru salariile şi 

celelalte venituri asimilate lor se face impunerea anual după 

venitul anului precedent, afară de cele prevăzute la art. 41 al 

aceleeaş legi, şi anume cele cari se plătese de instituţiuni, socie- 

tăţi, comercianţi, industriaşi şi meseriaşi, pentru cari impo- 

zitul va îi reţinut şi vărsat chiar în cursul anului de impunere. 

Dintre aceste două căi de aşezare ale impozitului s'a apli- 
eat numai cea de a doua adică pereo perca impozitului pe cae 
de :eţiniere. 

Prin proiectul ce prezint menţin acest mod de aşezare deja 
aplicat şi îl întind asupra, tutulor sa alariilor şi veniturilor im- 
pozabile, de oarece perceperea impozitului pe două căi com- 
plică așezarea, mai ales că se vor găsi contribuabili cari vor 
aveă a plăti impozitul şi pe o cale şi pe alia. 

Veniturile şi perscanele supuse impozitului vor 
4 

fi dar în 

N  
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sistem 1 ce propunem toate acelea pentru cari-se dispuiură, prin. 

legea din 1921, ca perceperea să se facă pe cale de reţinere, 

la care se vor adăugă şi toate veniturile ce se vor plăti de orice 

alte persoane, în cazul când aceste venituri au caracter de 

continuitate şi de plată periodică, socotită cu anul, cu luna, 

săptămâna, ziua. sau ora, ori pentru salarii ale lucrătorilor 

angajaţi în acord sau eu bucata în mod obişnuit. 

Prin urmare este impozabilă orice sumă se plăteşte pentru 

servicii angajate cu caracter de continuitate, cum ar fi un lu- 

crător angajat cu ziua sau cu ora la un stabiliment unde 

joate rămâne la lucru, indiferent dacă timpul cât a lucrat 

efectiv este mai scurt san mai lung, în opoziţiune cu un lu- 

crător angajat la o lucrare timporară, cum ar-fi cazul unui 

tăietor de lemne. | 

Tot aşă pentru un salariu plătit unui argat san servitor, 

prin opoziţie cu luerătorii angajaţi timporar la muncea câm- 

palui sau la un serviciu accidental, cum ar fi la spălatul ru- 

felor, dacă acest angajament nu are caracter permanent. , 

Deasemenea se va reţine. impozitul plătit lucrătorilor an- 

zajaţi la o întreprindere de cxploatare cu caracter de conti- 

unitate, ca exploatarea unei păduri sau alte întreprinderi, în 

aiară de profesioniștii sau meseriaşii cari sunt impuşi pen- 

“ira meseria lor! la impozitul respectiv. 

Nu se poate face o enumerare completă a veniturilor im- 

vozabile, dar în genere ele sunt cele provenite din salarii, le- 

turi publice şi particulare, vemuneraţiuni. de orice fel, grati- 

ficaţii, sau indemnităţi fie de locuinţă, transport, întreţinere 

ori de scumpete, cum şi participarea la beneficiu a lucrători- 

“lor şi funcţionarilor, pensiunile şi ventele viagere mai miei de 

:25.000 lei anual. Sa 
Intră în salarii şi vor fi evaluate conform legii şi regu- 

“Jamentului toate indemnităţile date în natură, cum locuinţa, 

lirana sau întreţinerea generală. 

__ Spre deosebire 'de' legea din 1921, impozitul loveşte şi. ve- 

hiturile luate. de locnitorii ţării din altă ţară. Ari motivat: de 

ce -această excepțiune dela principiul obiectivităţii impozitu- 

- "Toi; şi anume că trebuie să supunem la acest, impozit pe con- 

tribuabilii cari pun: munca lor productivă în serviciul unei țări 

străine e: | 

Dâr chestiunea principălă este, cum am puteă să impune 

7 7
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numai unele venituri, şi anume acelea cari au caracter de 
continuitate sau de stabilitate, căci nu sar puteă înţelege ca 
unii să scape de impunere, iar alţii să fie taxaţi imediat? 
Răspundem că toate veniturile ce nu cad în prevederile acestui 
impozit, neavând. caracterele sus enunțate, vor fi impuse la 
ultimul impozit ce urmează acestuia, întrucât asemenea veni- 
turi, fie din ocupaţiuni obişnuite, fie accidentale, cad sub pre- 
vederile acelui impozit. 

Este adevărat că acele venituri provenite din muncă vor 
fi impuse acolo cu o cotă mai vidicată, însă trebuie să ţinem 
seamă că la acel impozit evaluarea venitului 'se face pe cale 
de apreciere, şi deci aceste aprecieri, pentru cari se vor stabili 
norme anumite, vor dă în totdeauna venituri impozabile mai 
mici decât cele reale, cum sunt cele taxate pe cale de reţinere. 

Venitul net şi venitul împozabil. Venitul net se formează 
din venitul brut, compus din salariu cu toate accesoriile ce 
primeşte salariatul, scăzându-se sumele cheliuite cu îndepli- 
nirea serviciului. Este vorba a se scădeă numai sumele efectiv 
“cheltuite pentru serviciu, cum sunt  cheltuelile efective de 
transport din indemnizaţia dată în asemenea scop, sau chslţue- 
iile cu îndeplinirea unor acte. din remuneraţiunile date pentru 
îndeplinirea de servicii cu caracter de continuitate. 

Venitul net este impozabil numai dacă suma tuturor ve- 
niturilor unei persoane aci impozabilă depăşeşte 750 lei lunar 
ori suma, respectivă calculată anual, lunar, săptămânal, pe zi 
sau pe oră. 

După legea din 1921, această sumă minimală variă după 
populaţiunea comunei. Am eliminat această diferenţiere lă- 
'sând-o pentru impozitul pe venitul global, spre a păstră în a- 
ceastă privinţă principiul obiectivităţii impozitelor elementare. 

Totuş, însuş faptul că impunerea porneşte dela o sumă 
„Ge meprezintă “totalitatea veniturilor ginei persoane face tu 
acest impozit să aibă un caracter persona]. Este însă drept să 
ținem seamă de persoană la acest impozit fiindcă e vorba de 
impunerea unei categorii de contribuabili cari îşi câştigă mai 
„greu existenţa; Să 

Pentru acelaş motiv, din orice venit impozabil se scade: 
suma, de 650 lei lunar, ori suma respectivă anuală, lunară, săp- 
tămânală, pe zi sau pe oră, însă numai dacă venitul net total 
al contribuabilului mu trece de 48.000. lei anual. Afară de a-
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ceasta se menţine dispoziţiunea legii din 1921, pentru scăderea. 

din salariul muncitorilor manuali a: tot ce aceştia, primese peste 

20 zile lunar. 

Am introdus însă, prin ultimul alineat al art. 46, ea pre- 

vedere, dispoziţiunea că limitele de mai sus vor puteă. fi mo- 

dificate prin legea bugetară de îndată ce cursul leului faţă 

de valoarea lui aur se va schimbă cu mai mult de :/ faţă cu 

această diferenţă din momentul aplicării legii. „| ” 

Perceperea împozitului, după cum am arătat, se face nu- 

mai pe cale de reţinere şi vărsare directă la Stat. Am eliminat 

din lege dispoziţiunile de amănunt referitoare la modalităţile 

de vărsare a impozitului, ceeace nu înseamnă însă că renun- 

țăm la dispoziţiunile deja aplicate. | 

La. aplicarea legii de faţă se vor face publicaţiuni întinse, 

pentru ca acei cari sunt datori a reţine şi vărsă impozitul, și 

cari până acum nu aveau asemenea obligaţiuni, să poată luă 

cunoştinţă de dispoziţiunile legii şi de  obligaţiunile ce îi 

privesc. 

Cota impozitului eră şi în legea din 191 progresivă, prin 

scăderea de bază a sumelor mai sus prevăzute din venit, scă- 

dere care se menţine şi în proiectul ce î! prezint, cu deosebirea 

că pentru orice venit impozabil avem osingură scădere, de 

650 lei lunar, în loc de 400, 500 sau 650 lei, după populaţia co- 

munei cum eră în legea din 1921. | 

Totuşi, piogresivitalea trebuie să fie mai accentuată la 

asemenea venituri şi anume mai scăzută la salariile mici, cari 

sunt primite în genere de lucrători şi mici funcţionari, şi mai 

crescută la aceia cari primesc salarii mari. 

Ia acest scop am scăzut cota de impunere. dela 6% la 3% 

pentru 'salariile până la 5.000 lei lunar sau suma respectivă 

anuală, lunară, săptămânală, pe zi sau oră, iar partea din ve- 

nit ce trece: de aceste limite-se impune. cu 8%. 

“ Aşa dar impozitul va fi calculat pe două fracțiuni: prima 

cu 5% şi cea de a doua cu 8%. Si dacă sar părea că aceasta 

ar complică sistemul, de fapt în aplicare nu va aduce Biti 0: 

greutate, fiindcă salariile dela 60.000 lei anual în sus sunt 

rare, aşă că în privinţa lor acei cari vor aveă să reţină, şi să 

verse: impozitul o vor face cu. înlesnire. 

Spre a ne da seamă de rezultatele acestei sehimbăii de 

cote, între impozitul stapilit după legea din 1921 şi i după proiee-
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tul ce prezint, se va observă tabloul dela cap. VII referitor 

la impunerea salariilor împreună cu impozitul global, din care 
se vede cât la sută revine pentru fiecare din salariile aci no- 

tate în fiecare sistem. 

CAPITOLUL 1V 

Impozitul pe venitul din profesiuni 

Acest impozit, împreună cu cel precedent, alcătueşte im- 

“punerea, veniturilor din muncă fără capital, şi ar fi putut, 

cum am mai spus, să formeze ambele un singur impozit. Sun- 

tem. însă nevoiţi a le despărţi, fiindcă modul de aşezare şi 

percepere diferă eu totul după natura şi origina acestor veni- 

iuri ale muncei. 

Aci intră toate veniturile din profesiunile libere, cum şi 

alte venituri, din ocupaţiuni în cari munca singură intervine. 

Totuş la acest impozit intră şi orice alte venituri cari nu pot 
îi supuse la alt impozit, cum ar fi acelea din exploataţiunile 
lucrative şi necomerciale executate în mod obişnuit, sau din 
exploatări accidentale, tie chiar comerciale, cari nu dau con- 
iribuabilului calitatea. de comerciant, prin reiterare. 

Faţă cu legea din 1921, impozitul este, prin urmare, întins 
şi asupra veniturilor din munca manuală care formează ocu- 

"paţiunea, ebişnuită, şi cari pentru motivele arătate la artiico- 
dul precedent nu pot intră la impozitul pe salarii. 

Sub vechiul regim, astăzi în vigoare, unele dintre venitu- 
vile supuse acestui impozit, și anume acelea din profesiuni, in- 
trau în mod neraţional după legile din toate ținuturile la im- 
_pozitul pe câştigurile din comerţ şi industrie, altele, mai ales 
cele accidentale, cari astăzi formează o categorie importantă, 
Hu erau deloc impuse. , 

| Veniturile impozabile sunt îndeajuns definite prin earac- 
tizarea de mai sus. Ele sunt, pe lângă cele din profesiunile li- 
bere, veniturile tuturor meseriaşilor fără, prăvălii, cari nu au 
calitatea de comercianţi, sau nu iau lucrări la cari exploatează 
munca, altora, ci lucrează : singuri sau ajutaţi de familiile lor, 
„um şi aceia cari lucrează pentru alţii, fără a fi salariaţi pro- 
priu zis, „după specificările arătate la, capitolul precedent. 

De asemenea, de câte ori se va găsi un venit sau câştig,
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de orice îel, care nu intră în cadrul altui impozit, el va fi cu- 

prins aci. Astfel sunt, între altele: câştigurile din afacerile, 

izolate, cum ar fi din cumpărări sau vânzări izolate de măr- 

furi, de imobile sau orice alte lucruri; din specula dela bursă, 

care nu este exercitată în mod obişnuit, în care caz speculantul 

deveni comerciant; din remize întâmplătoare, pe câtă 

vreme cele cari sunt plătite pentru servicii personale intră ia 

impozitul pe salarii, iar acele primite în calitate de comerciant 

la veniturile respective; din loterii sau orice alte câştiguri în- 

tâmplătoare de orice fel. 

Venitul net impozabil se obţine scăzând din suma încasă- 

xilor 'cheltuelile afectate obţinevii veniturilor. 

In vedere că acestea sunt de multe ori greu de. determi- 

nat, s'a stabilit pentru profesioniştii liberi, cari formează, ca- 

tegovia cea mai importantă a acestui impozit, că ele nu vor 

puteă trece de o treime din venitul brut. | 

Constatarea venitului şi stabilirea impozitului se face pe 

baza. declaraţiunii, ca şi la veniturile din conierţ şi indus- 

trie. Insă la acest impozit avem două căi deosebite de impu- 

nere: 

a) Pentru veniturile din profesiuni, oeupaţiuni şi exploa- 

taţiuni exercitate în mod obișnuit, pentru cari se aplică a- 

proape aceleași norme ca şi la impozitul pe veniturile comer- 

ciale şi industriale, atât în ce priveşte constatarea venitului 

ce servă de bază la: impunere, fie anual, fie la începutul sau 

încetarea exercitării, cât şi în ce priveşte aşezarea, impozitului. 

Şi pentru acest impozit sa eliminat minimum de venit 

prezumtiv după valoarea loeativă a locuinţei prevăzut de le- 

gea din 1921, lăsându-se un mai mare vo] de apreciere comi- 

siunilor de impunere, cari fiind compuse din oameni compe- 

tenţi vor putea stabili aceste venituri fără a se depărtă prea 

mult de cele reale; 

b) Pentru câştigurile ocazionale din afaceri izolate ori din 

remize întâmplătoare nesupuse altui impozit elementar, con- 

tribuabilul este dator să le declare şi să plătească imediat 

impozitul, care se stabileşte conform art. 95 din proiect. în mod 

provizoriu de către agenţii fiscului, iar aceia. cari plătese ase- 

menea venituri, sunt obligați a reţine și văxsă - impozitul 

imediat. E “ _ 

Aceste dispoziţiuni se introdue în- vedere că asemenea, ve .
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mituri, dacă nu sunt impuse îndată şi impozitul perceput la 
încasarea lor, cu greu ar mai puteă fi impuse după un înter- 

val mare de timp. 

Cota împozitului este de 8%, aşa dar cu 2% mai mică de 

cât cea stabilită la 1921. . | 

Faţă de cotele astăzi existente în teritoriile unde aseme- 

nea venituri erau impuse la un loc cu cele comerciale, nea- 
părat că această cotă este mai mică cum am arătat la capi- 
tolul respeetiv. 

Pentru vechiul regat comparaţiunea nu se poate face de 
cât pentru profesioniştii liberi, cari plătesc astăzi 16% din va- 
loarea. locativă, şi împreună cu zecimile de percepere aproape 
35%, plus celelalte zecimi. 

După legea din 1921, un profesionist ar fi plătit după va- 
loasea, locativă cu cota de 10% la un venit până la împătri- 
tul valoarei locative, după situaţiunea sa, a chiriei şi a o- 
raşului. 

Astiel, dacă astăzi un profesionist, căsătorit fără copii, 
ar începe acum profesiunea, îiitr'o casă, închiriată în Bucu- 
reşti, plătind o chirie de 20.000 lei anual, ar fi plătit după le- 
gea în vigoare în vechiul regat aproape 5.000 lei impozit nu- 
mai la Stat, fără zecimile comunale şi celelalte. 

" După proiect ce propunem un asemenea impozit ar re: 
veni la un venit brut constatat de 89.000 lei anual, 

Impozit minimal. Tot la acest capitol se înfiinţează prin 
articolul 54 un impozit minimal de 10 lei pe an pentru toţi 
contribuabilii cari nu au de plătit alt impozit mai mare după 
această lege, fie înscris în roluri, fie pe cale de veţinere şi 
vărsare directă, _ | 

Dacă contribuabilul plăteşte un impozit mai mie de 10 
lei, va. fi impus numai cu diferenţa. 

Acest impozit trebuie considerat ca înfăptuirea unei da- 
torii cetăţeneşti pentru toţi aceia cari sunt în stare a se în- 
treţine şi trăiesc pe teritoriul acestei ţări, dar cari nu au un venit apreciabil de sesizat spre a fi impus la alt impozit. In 
acest scop au fost scutiţi toți aceia cari nu se pot întreţine 
singuri, cum şi invalizii de răsboi, cari se bucură de aseme- nea scutiri după legi speciale. | 

De asemenea. nu sunt supuse acestu i impozit femeile, căci 
dacă femeea săr acă nu are un veniţ impozabil la al impozit, 
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nu credem că ar îi raţional să fie supusă la acest impozit 

da şi bărbaţii, iar femeia măritată ale cărei venituri sunt 

impuse la un loc eu ale bărbatului la impozitul global nu in- 

iră în cadrul acestui impozit. 

„Acest impozit minimal mai poate îi considerat şi ca un 

minimum de apreciere pentru toţi cei cari au venituri mici 

din ocupaţiuni obişnuite şi cari nu pot îi stabilite în mod 

precis pe altă cale, cum ar îi cele din dijmă. - | 

După legea din 1921, un asemenea impozit minimal eră 

"legat de impozitul pe venitul giobal ca un minimum ce tre- 

“uiă să plătească toţi aceia cari aveau venit global mai mie 

decât cel supus acelui impozit. Aşă. dar după acea lege chiar 

dacă un contribuabil ar fi avut un venit impozabil la altă 

„cedulă, însă ar fi căzut sub minimum prevăzut la impozitul 

global, ar fi plătit şi acest impozit minimal de 10 lei. 

CAPITOLUL VII 

Impozitul pe venitul global 

In consideraţiunile generale aupra politicei de impu- 

nere am arătat cari sunt motivele determinate pentru intro- 

ducerea acestui impozit şi eare trebuie să fie caracterul şi ro- 

“Jul lui în prezent şi în viitor în această politică, 

Ne vom mărgini aci să arătăm cari sunt modalităţile de 

realizare şi cari sunt mijloacele alese pentru ca acest impozit să 

îndeplinească toate condiţiunile prevăzute în acel plan de po- 

litică generală fiscală. 

Mai înainte de toate amintina că acest impozit nu este 

nou în ţară decât pentru vechiul regat, prin urmare nu fa- 

-cem acum decât unificarea lui în noile teritorii unde există, 

ințroducându-l şi în vechiul regat. 

In toate noile teritorii el este un impozit modern, înde- 

„pinind în parte condiţiunile unui asemenea impozit. Cel mai 

vechiu este cel din Bucovina, înfiinţat în 1896, şi cel mai nou 

în Basarabia, din 1916, neaplicat însă decât în ultimii trei ani. 

Ne vom referi la fiecare din ele, cât şi la cel înfiinţat prin 

legea din 1921, odată cu analiza în parte a fiecăreia din dis- 

poziţiunile prevăzute + prin proiect, Adăugăm însă, că toate 

aceste legi au puncte comune, în cât nu este greu a stabili 

-un acord între ele spre a aveă o lege unitară. -



Caracteristica principală a acestui impozit este persona-- 
litatea, şi deci el cuprinde totalitatea veniturilor persoanei im- 
pozabile, fără a ţine seama de origina lor şi îndiferent dacă 
ele au fost scutite sau impuse la impozitele elementare. 

Acelaş caracter îl au toate impozitele pe venitul global. 
acum existente în ţară. 

Dacă prin proiectul ce prezentăm se dispune constatarea 
analitică a fiecărui venit în parte, aceasta se face numai în 
vedere ca în totalitatea venitului impus, să intre fiecare v.-. 

„uit astfel cum ele au fost definite la impozitele elementare, şi 
aceasta numai spre uşurinţa sțabilirii venitului global. 

” Persoanele impozabile. După proiectul ce prezentăm suut 
impozabile numai persoanele fizice, prin urmare persoanele 
morale, instituţiunile, societăţile pe acţiuni şi alte colectivi- 
tăți nu sunt impozabile. Aceleaşi dispoziţiuni se găsesc şi iu 
legile existente în teritoriile alipite, afară de Ardeal, unde 
sunt impozabile şi societăţile, instituţiunile “Şi orice comunităţi. 

Credem “că, dat fiind caracterul principal al acestui im.-- 
pozii, care este personalitatea, de care sunt legate toate edn- 
secințele practice în alcătuirea şi. aşezarea, lui, cum suni pri: gresivitatea ţi 'generaliiatea impunerii! stuturor: veniturilor, 
nu putem admite decât soluţiunea de a fi impuse numai per- soanele fizice. Ca o consecinţă, veniturile societăţilor Și cu- munităţilor de orice fel sunt impuse pe numele fiecărei per- .. soane şi atât cât revine fiecăreia din veniturile comunităţii 
va îi cuprins în venitul său global: impozabil. 

Dar este întrebarea : Ce se face cu veniturile cari se în-. căsează de o comunitate cari ar aparţine uuoe persoane fi- 
zice, dar nu pot fi atribuite. întrucât ele nu se cunose încă,. astfel cum ar fi veniturile unei suecesiuni deschisă, dar ai cărei succesori nu se găsesc ? 

Răspundem că în cazul acesta fiind vorba de venituri ta- xabile ce aparţin unor persoane fizice, venitul este taxabil 
la acest impozit, şi cum nu se cunose persoanele, vor fi im-- puse pe numele succesiunii, considerându-se ea o singură per- soană. În acelaş sens este rezolvată Yhestiunea prin legea din Bucovina. 

Persoanele impozabile sunt ;" | | a) Toţi cetăţenii români locuind în tară sau în străină-. tate, pentru totalitatea veniturilor lo: din orice ţară, Nu se: 
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amai prevede pentru ei nici- un drept de scădere a impozitelor 

plătite în altă ţară, cum eră în legea din 1921. Această în- 

trucât ei sunt contribuabili ai ţării, în vederea situaţiunii 

lor personale de cetăţeni români ; | | 

b) Orice alt loenito» al ţării, fie chiar supus străin, pen- 

iru aceleași venituri din orice ţară. Supuşii străini însă pot 

cere ca pentru veniturile din altă ţară, supuse şi acolo anui 

impozit similar, să se scadă impozitul plătit acolo. Aceasta 

intra cât ei sunt contribuabili ai ţării faţă de situaţiunea lo- 

cală a domiciliului lor ; 

c) Străinii cari nu au domiciliul san reședința: în. ţară, 

numai pentru veniturile lor din țară. 

Am lăsat a se rezolvi de către instanţele cari sunt în 

drept a stabili impunerile şi normele de aşezare a lor, în cari. 

anume cazuri se poate consideră un străin ca având reşedinţa | 

in ţară, nefiind posibil a enprinde în lege toate cazurile ce i 

“e prezintă. 

Stabilirea impunerii asupru capului de familie. Impozi- 

“tul se stabileşte asupra capului de familie pentru toate ve: 

nitarile “aparţinând contribuabilului. (sau: ala isoţiiei! isale cu 

„care convicțuieşte, cum şi a celorlalţi membri minori ai fa- | 

miliei eari locuese cu el şi ale căror venituri Je are la; dis- 

poziţie. Fac excepţie dela această regulă veniturile soţiei ŞI 

ale celorlalţi membri ai familiei cari provin din salarii sau 

: „din exercitarea unei profesinni, comerţ sau industrie, care se 

impune separat. 

Impunerea venitului pe cap de familie, stabilită prin toate 

iegile similare, atât din alte ţări cât şi din cele existente în 

noile ter itorii, este lexitimată prin faptul că, după natura 

acestui impozit, el se veferă la buna stare materială sau la 

situaţiunea integrală a contribuabilului, având în vedere toate 

resursele ce îi stau la dispoziţie. 

De aceea. am şi făcut excepţiune numai pentru acele ve- 

nituri cari în mod obişnuit nu stau la dispoziţia confribuabitu- 

lui, cum sunt veniturile din câştigurile proprii, din munca 

personală” ale soției sau celorlalţi membri ai familiei, fără a 

menţine pxcepţiunea,, pentru toate acele cari provin, dintro 

. avere, independent de aceea a capului de familie, cum eră 

"An legea. din 1921, ceace ar . duce usor la eludarea acestei dis- 

poziţiuni a legii.
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Locul de impunere nu poate fi decât acela stabilit prin. 
lege, şi anume el va fi în genere la domiciliu, afară de cazul 
când contribuabilul are o altă reşedinţă principală, în cate 
caz acolo va fi locul de impunere. “ 

Dacă contribuabilul are mai multe reședințe, desigur că 
el poate să-şi aleagă locul de impunere la una din ele, însă 
el nu poate să aleagă ori unde acest loe, principiul fiind ca 
impunerea să şe facă la una din reşcdinţe, şi anume la aceea 
care poate fi considerată ca principală după indicaţiunea so. 

In adevăr, acest loc are o mare importanţă pentru fisc, 
întrucât acolo se adună toate elementele necesare impunerii. 
iul nu poate fi schimbat în cursul anului, iar la începutul a- 
vului se poate schimbă numai cu anumite torme, de cari vom 
mai vorbi. 

In cazul când contribuabilul nw are domiciliu, nici altă 
reşedinţă în ţară, locul de impunere va fi acolo unde are prin- 
cipalul venit ; iar pentru cetățenii români, cari nu au miei 
un venit în ţară, la locul ultimului lor domiciliu sau reşe- 
dinţă, iar în lipsă, la Bucureşti. , 

. Compunerea venitului globul. După proiect, ca şi după 
toate legile existente, conform principiului stabilit, intră în 
compunerea venitului global toate veniturile contribuabilului 
încasaie în anul precedent, din orice surse și de ori unde, 
chiar şi acele scutite de alte impozite. 

Dar chestiunile ce se pun sunt: 
1. Cum se socotese acele venituri, cele real incasule an 

cu an, sau cele stabilite pentru impozitele elementare ? 
2. Cari dintre venituri, ale căror impozite elementare se per- 

cep pe cale de reţinere, Vor intră în compunerea venitului 
global : cele incasate efectiv şi taxate în anul precedent, sa cele ce sar fi cuvenit a se ineasă şi a se taxâ ? 

3. Cum intră în calcul veniturile scutite la impozitele e- 
lementare, cum şi cele ale. anului precedent, car 
xistă in anul de impunere ? 

Vom examină pe rând fiecare din aceste chestiuni. 
Prima” chestiune cuprinde modul :de. 

supuse impozitului elementar. 
Trebuie să recunoaştem că. logic ar fi să intre în calcul 

veniturile anului precedent aşă cum ele au fost incasate în 
mod real. Dar atunci chestiunea se complică, căci în fiecare- 

i nu mai e- 

„calcul a] venituritor - : 

:
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an ar trebui să stabilim veniturile din pământ şi din clădiri, 

deci în fiecare an să se facă un recensământ. Este drept că 

acest recensământ ar îi mai uşor decât cel general, dacă se 

precizează că numai acele venituri sar revizui cari nu sau 

schimbat, însă în fapt aceeaş dificultate este, căci rămâne 

a se stabili care s'a schimbat şi care nu. 

După legile existente. în noile teritorii se ia de bază ve- 

nitul real al anului precedent. Dar chiar în acele teritorii în 

practică veniturile nu se constată în fiecare an, decât în ca- 

zul când sunt constatate pentru alte impuneri. In acest caz 

de ce nu am rezolvă chestiunea precis în acest sens în lege ? 

După legea din 1921, principial intrau în compunere ve- 

niturile astfel cum se aflau constatate la cedule. Dar tot a- 

ceeaş lege revine şi dispune că pentru imobilele al căror ve- 

nit se sporeşte sau se micşorează în cursul anului precedent, 

prin arendare sau închiriere, se vor socoti veniturile realizate 

pe baza acestor acte, 

Credem că chestiunea trebuie rezolvată pe deaîntregul, în. 

sensul ca să intre în calcul veniturile astfel cum sunt stabi- 

Jite pentru impozitele elementare pe anul precedent, şi anume: 

veniturile imobiliare, cum se află înscrise în roluri pe anul 

de impunere, întrucât chiar la începutul periodului de recen- 

sământ, pentru impozitul elementar respectiv, tot după xeni- 

tul din trecut sunt apreciate, iar pentru celelalte două catego- 

vii de venituri, cari şi pentru impozitele elementare se sta. - 

bilese pe cale de impunere anuală după venitul anului pre- 

cedent, vor fi socotite astfel cum. se stabilesc şi pentru acele 

impozite. | 

Numai pe această cale ajungem la îndeplinirea dezidera- 

tului exprimat în consideraţiunile generale, ca impunerea li 

venitul global să se facă cu înlesnire, fără preă multe inves- 

tigaţiuni, şi pe cât posibil după elementele ce fiscul ie are 

la dispoziţie. - 

Asupra celei de a doua chestiuni, şi anume : cum întră 

în calcul veniturile cari nu se stabilese la impozitele elemen- 

tare pe cale de impunere, ci perceperea lor se face direct pe ţale 

de reţinere şi vărsare la tezaur, şi anume dacă ele intră îu 

compunerea, venitului global aşă cum au fost incasate sau asă 

cum ţrebuiau să fie vărsate? 

Chestiunea se pune aproape numai pentru . venitul mobi



iar, căci dacă la salării vor fi unele venituri datorate şi nc- 
- îmcăsate de către contribuabil, este sigur că vor fi numai a- 
ctlea din ultimul timp al anului precedent, în care caz ele 
vor întră în venitul global astfel cum erau de incasat pe acel 
an în care sa efectuat serviciul, E | 

Pentru veniturile mobiliare chestiunea se pune şi la im- 
pozitul elementar respectiv, unde sar rezolvă în sensul că 
+ute exigibil impozitul din momentul când venitul devine ext 
şibil. Astfel la cupoane impozitul devine exigibil din momen- 
ial când ele pot fi încasate iar la dobânzile ipotecare de ase- 
menea din momentul când ele sunt exigibile. Este drept că 
în cazurile când un asemenea venit nu a fost incasat fără vo- 
inţa contribuabilului şi impozitul respectiv nu a fost vărsat, 
vam puteă stabili o contravenţiune pentru faptul nevărsă- 
zii acelui impozit. Dar von: vedeă că cel interesat la vărsarea 
impozitului în termen este nu numai fiscul, ci şi debitorul, 
$i de aceea rămâne pentru acesta obligaţiunnea de a vărsă 
impozitul la data exigibilităţii, chiar dacă nu plăteşte dobânda 
la timo, sub saneţiunile ce se vor vedeă. - 

In ce priveşte însă compunerea, venitului global, care este 
stabilit în vederea, situaţiunii băneşti a unei persoane, credem 
că trebuie să rezolvim chestiunea în sensul ca de drept să in- 
tre în compunerea, lui toate veniturile contribuabilului astfel 
tum 'ele erau exigibile în anul precedent, fie că le-a incâsat, 
fie că nu, pentru că altfel am ajunge la situaţiuni cu totul al- 
tele decât cele de fapt. 

Aşă, de exemplu, un contribuabil care are venituri mari 
numai din cupoane, tantieme sau dobânzi ipotecare, dar pe cari 
nu le-a încasat în anul precedent sau a încasat numai o sumă ce 
«<ade sub minimum impozabil, nu poate fi amânat cu impunerea 

„venitului global pentru anul când le va ineasă, când alta 
poate să fie situaţiunea sa atunci decât aceea din anul ce ne 
servă de bază la impunere, în care deşi nu a incasat, însă 
întreaga sa situaţiune s'a bazat pe veniturile ce aveă de primit. 

Se exceptează' cazul când contribuabilul poate dovedi că 
un venit mobiliar exigibil nu poate fi incasat din împreju- 
xări excepţionale stabilite cu acte, cum litigii, falimente. 

“De aceea prin proiectul de față am prevăzut: a se socoți 
Ja global veniturile aşă cum erau impozabile Ha impozitul 
“«lementar asupra veniturilor mobiliare, rămânând a se xe-
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zolvă chestiunea plăţii impozitului la venitul elementar res- 

pectiv, conform normelor ulterioare de aplicarea legii. 

Distineţiunea care sar îi făcut după legea din 1921 în- 

tre veniturile pe cari contribuabilul Je-ar fi putut incasă dacă 

ar îi voit şi cari ar fi intrat 'în calculul venitului global, şi 

între cele cari nu au stat în putinţa sa a le încasă, cred că nu 

poate fi aplicată cu înlesnire. | 

Asupra celei de a treia chestiune. Veniturile anului pre- 

vedent cari au încetat în cursul acelui an intervin în compu- 

nerea, venitului global astfel cum s'ar fi calculat, dacă ele nu 

ar fi încetat, însă nu raportate la un an,ci efectiv pe timpul 

când ele au fost realizate. Aşă venitul unui imobil care a fost 

vândut sau dobândit în cursul anului precedent va fi cel îns- 

cris în rol, însă pe timpul cât a aparţinut contribuabilului, 

Tot aşă un venit din comerţ sau profesiuni, care a încetat, 

trebuie stabilit după regulele prevăzute la impozitul elemen-. 

tar respectiv, având a intră în compunerea celui global pe 

timpul când a fost realizat. | 

In schimb veniturile pentru un imobil dobândit sau un. 

comerţ început intervin în calculul venitului global nuniai 

în auul ce urmează şi pe timpul câ: au fost realizate în anul. 

de înespore sau dobândire, pe când la impunerea elementară 

venitul din come»ţ este raportat la un an întreg. 

De asemenea veniturile scutite la impozitele elementare 

intervin în calcul, astfel cum ar fi fost stabilite la „acele im- 

pozite dacă nu erau scutite. De exemplu, venitul din case 

intră redus cu 20%, stabilindu-se după acela, al anului pre- 

cedent. Veniturile din vente sau alte titluri, socotite tastiel 

cum au fost la dispoziţia contribuabilului în anul precedent. 

Cel dinti'o fabrică nouă, care sar bucură de scutiri, astfel 

cum sar îi stabilit pentru acel impozit dacă nu ar fi fost 

scutit. | 

Dar dacă eontribuabilul a încetat din vieaţă pe anul im- 

punerii ? Dacă el a existat măcar o zi în cursul anului de im: 

punere, fără discuţiune că impozitul va fi stabilit după ve 

niturile sale din anul precedent şi va fi în sarcina suecesiunii- 

Dar dacă decesul a avut loc mai înainte, impozitul de faţă 

fiind un impozit personal, de sigur că şi dreptul de impunere 

a încetat, iar ficţiunea că urmaşii sunt continuitori ai persoa: 

nei defunctului nu-şi poate aveă aplicare, pentrucă situațiu-
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nea lor personală poate fi alta pe anul de impunere, dacât a- 
«cea a defunctului. Şi, în definitiv, impunerea se face numai 
«lupă venitul anului ce precede, însă impozitul este stabilit pe 
anul de impunere în care defunctul nu a existat şi locul său 
a fost luat de succesori, cărora nu se poate transmite situaţiu- 
nea personală a defunctului. 

Această soluţiune priveste numai cazul când moştenitorii 
Si-au “împărţit averea între ei şi impozitul pe venitul global 
urmează a fi trecut asupra lor. In cazul însă când succesiunea 
rămâne deschisă, impunerea pe anul ce urmează se va face 
pe numele succesiunii, cum am arătat mai sus, 

Cum întervine în calcul salariul ? Urmând norma admisă 
de noi că veniturile întră în calcul astfel cum sunt impoza- 
bile la impozitele elementare, ajungem la concluziunea că şi 
venitul din salarii intră în compunere, scăzându-se in prea- 
abil in totalul venitului câte 650 lei lunar sau suma vespec- 
tivă anuală, săptămânală, zilnică sau pe oră, Adică în total 
se va scădeă din venitul provenit din salarii 7.800 lei anusi 
în cazul funcţionării. unui an întreg. 

„După legea din 1921, salariul interveneă în compunerea 
venitului global fără deducerea scăderilor de bază, însă re- 
dus la jumătate, prin urmare avantajul acordat micilor salarii: 
înterveneă aci cu totul pe altă cale. 

“Credem că odată ce am adoptat o normă, trebuie să mer? 
gem cu ea până la sfârșit. Si anume, dacă admitem deserimi- 
marea pe această cale în mod progresiv numai la salariile 
mici, ea. trebuie să intervină tot asă şi la global, unde prin- 
cipial nu admite alte discriminări între venituri, 

După alte legi existente în Ardeal şi Bucovina unele din- îve salariile mici sunt cu totul scutite. << 
Făcând o comparaţiune a impunerilor pentru veniturile 

salariilor mici, împreună la impozitul clementar cât şi cel glo: bal, după proiectul ce propunem și după legea din 1921 re- 2ultatul va fi cel care urmează :
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SALARII | IMPOZITUL DUPĂ PROIECT |  INPOZITUL DUPA LEGBA 4924 

. Blementar | « | edular |. 
Lunar | Anual [EIEE%-|Globaiimpreună ea| COtA [caduiar |Olobal| impreună ca] 09% 

global 9 global 

800 9.6007 - 90| — "90| 0,9%, 10| 32 140) 1,4% 
900| 10.800 150| — 150| 1,4 180| 44 " 224! 20 

1.000| 12.000 210| — 210| 1,7 252| 54 306! 2,5 
1.200| 14.400 330| — 330| 2,2 396 76|. 472| 82 
1.500| . 18.C00 510|. 90 600| 3,3 612| 106 718| 3,9 
2.000| 24.000 810| 175 985| 4,1 972| 180 1.12] 4,8 
2500! 30.000] 1.110! 270 1.380| 46 | 1.332] 286 1.618! 53 
3.000| 36.000]  1.410| 370 1.780| 49 | 1.692] 892 2084] 5,7 
4.000| 48.000]  2.010| 730 2.780) 5,7 | 2.412| 619 3 031| 6,3 
5 000| 60.000]  3.000| 1.650 4.650| 7,7 | 3.132| 883 4.015! 6,6 
6.000| 172.000]  3.960| 2.360 6.320| 8,7 | 3.852] 1.168 5.020! 6,9 
8.000| 96.000] 5.880] 4.100 99801103 | 5.292| 1.829 1121) 24 

10.000|  120000| '7800| 6.2004  14.000[11,6 | 6.732 2.601 9.333! 7,7 
15.000| 180.000) 12.600| 11.000|  23.600|13,1 [10.332] 5.006| 15.338] 8,5 
20.000| 240.000] 17.400 16.500| . 33.900[14,1 [13.932] 8.128] 20.060] 94 
50;000| 600.000 46.200] 58.800] 105.000/17,3 135.532/32.944|  68.476/11,4 

100.000 1.200.000] -94.200|160.400| 254.600] 21,2 |71.532| 86.102] 157.634 13,1 

In ce priveşte discriminarea între venituri, am admis la: 

consideraţiuni generale ca ea să se facă la impozitele elemen-- 

tare, iar la impozitul pe venitul global nu mai pot îi făcute 

alte scăderi: decât cele cari san făcut la impozitele elementare. 

Procedând altfel, sistemul se complică şi ieşim. din principiul 

stabilit, după care toate veniturile intră în compunerea celui 

- global, indiferent |de isvoarele din eari ele provin. 

Dacă ar fi vorba că discriminarea făcută la impozital e- 

lomentar .nu este suficientă, de ce nu sar modifică acolo și 

de ce am complică în zadar sistemul ? 

De altfel motivarea acestor discriminări adusă prin ex- 

punerea de motive a legii din 1921, pentru/ veniturile mari pro- 

venite din muncă, îşi pierde din temeinicia, ei faţă cu redu- 

cerea ce se face cotelor impozitului pe venitul global. 

Dacă un câştig din profesiune de 1.000.000 anual ar intră 

în compunerea venitului global cu cota 20, de sigur că diseri- 

minarea făcută la cedule între cota 12 a acestui venit şi 15 

a acelui mobiliar eră mult mai puţin însemnată faţă de aceea 

a venitului global, pe câtă vreme dacă cota de impunere a a- 

cestui venit este redusă la 14%, discriminarea tăcută prin 

proiectul ce prezint, la impozitele elementare, are mult max 

mare însemnătate. 7
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Venitul global rezultă din venitul general astfel stabilit, 

„făcându-se scăderile prevăzute de art. 61. din proiect, şi anume: 

1. Impozitele elementare ale veniturilor cari compun pe 
cel global. . 

Este de precizat pe ce anume timp sunt impozitele ce se 
scad şi dacă este nevoie a se pretinde justificarea plăţii aces- 
tor impozite. : 

La prima chestiune este uşor de răspuns : de oarece prin 
proiect se prevede că se scad impozitele cuvenite la venitu- 
rile ce intră în compunerea celui global, pentru cele două im- 
pozite elementare imobiliare sau pentru celelalte două cari 
se aşează anual pe cale de impunere, impozitâle de scăzut sunt 
<ele cuvenite pe veniturile stabilite chiar pe anul de impu- 
mere, fie că ele se constată pe acelaş an la punerea în apli- 
<are a legii, sau la începutul unui recensământ, fie că ne gă- 
sim în cursul unei perioade de recensământ pentru cele imo- 
biliare. 

Pentru celelalte două impozite, cari se percep pe cale de 
reţinere şi vărsare directă, negreşit că impozitele ce se vor 
scădeă sunt acele plătite pe anul precedent. 

De sigur atunci că pentru cele dintâi impozite, cari se îns- 
criu în xoluri pe anul de impunere şi pentru cari sunt luate 
destule măsuri ca ele să îie. incasate, nu mai este nevoie să 
se pretindă dovada plăţii impozitului, pe când pentru cele 
de al doilea cari se incasează pe cale de reţinere şi vărsare di- 
rectă, va fi nevoie să se ceară această dovadă. 

Vor fi însă între cele de al doilea, cum am arătat, veni- 
turi cari vor intră în compunerea celui global mai înainte ca 
impozitul elementar să fi fost: plătit. In acest caz impozitul 
rămâne să se scadă în anul ce urmează aceluia în care el a fost plătit. 

| 
După legea din 1921 se scădeau impozitele efectiv plătite 

pe anul precedent, pretinzându-se dovada pl ăţii impozitului în 
teate cazurile. Credem că 'este inutil aceasta, pentru impozi- 
tele elementare constatate şi ar îngreună în zadar lucrările. 
Afară de aceasta nu ar corespunde cu desideratul enunțat în 
expunerea de faţă, ca impozitul pe venitul global '.să se cons- 
tate pe cât se poate fără intervenţia contribuabilului, 

Chiar dintre impozitele elementare ce se percep pe cale 
de reţinere, pentru cele cuvenite la salarii plătite de către Stat 

S—
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şi instituțiuni public, nu se va mai cere dovada plăţii impozi- 

tului, fiind exclus că aceste salarii să fi fost plătite fără re- 

ținerea impozitului elementar. 

Impozitele adiţionale urmând acelaş” regim ca și cele e- 

lementare vor Îi scăzute în acelaş mod. | 

Adaugăm, spre a nu se face confuziune, că nu se vor puteă 

scădeă alte impozite afară. de acele prevăzute prin legea ce 

tace obiectul expunerii de faţă. 

— Dar în cazul când impozitul a fost aruncat de cou-- 
tiibuabil în sarcina 'altuia, de exemplu arendaşului sau chiri- 

așului, şi nu a fost plătit-de el însuș? 

Neapărat, în acest caz, impozitul plătit. de altă persoană 

în locul contribuabilului constituie un venit al său, care este 

socotit în cel elementar pe baza căruia sa stabilit şi impozitul! 

“pe venitul global. Şi atunci, cum a intrat odată în socoteala: 

venitului său total, nu putem admite soluţiunea dată în vede- 

rea aplicării legii din 1921, de a nu fi scăzut, ci el poate fi 

scăzut din venitul global al contribuabilului. 

Cât pentru arendași ori chiriaşi, aceştia vor aveă drep-. 

tul a trece la scăzămintele din veniturile supuse impozitelor: 

clementare asupra înireprinderilor, impozitele plătite cari Dri-- 

veau pe proprietari. | 

Să luăm un exemplu : proprietarul unei prăvălii cu va- 

loare locativă netă de 10.000 lei, pune în sarcina: chiriaşului 

impozitul de 2.000 lei. Atunci el va fi impus la impozitul ele- 

mentar pentru valoarea locativă de 12. 000 lei, 'şi cum la glo- 

bal întră acelaş venit, va fi drept .să i se scază impozitul de- 

2.000 lei, ca si cum ar îi fost plăiit de el. Iar chiriaşul va, pu- 

teă să ireacă la cheltueli pe lângă chiria de 10.000 lei şi im-- 

pozitul plătit care sa adăugat la chirie. 

2. A doua scădere ce se admite din venitul general o: 

consțitue dobânzile plătite la datoriile ipotecare şi chirogra- 

fare. De notat este în primul rând că aceste datorii se scad. 

numai dacă nu au fost scăzute dejă la. impunerile elementare, 

în cazurile când legea-dă dreptul a se face acele scăderi acolo. 

Asă, dobânda unei datorii cari priveşte afaceri comerciale, 

poate fi scăzută din venitul elementar respectiv şi nu mai poate” 

fi scăzută la global, fiindcă venitul ce i-a servit de bază ace- 

lui impozit vine la global, dejă scăzut.



Aşă dar aci se scad numai datoriile personale, cari nu 

pot fi scăzute la impunerile elementare. 

j In ce priveşte îpsă dobânzile ipotecare, în principiu ele 

av fi trebuit scăzute de asemenea din venit la impozitele ele- 

„mentare. Am arătat însă că aceasta ar îi în practică imposi- 

il, pentrucă impunerile elementare pentru imobile se stabi- 

lese pe 5 ani, pe câtă vreme sarcinile ipotecare se schimbă de 

la an la an, iar pe de altă parte, când se fac impunerile la re- 

-censământ, ele vor îi făcute cu mult mai înaintea impunerilor 

anuale ale venitului global şi deci nu sar putea cunoaşte 

nici chiar situaţiunea ipotecilor pe primul an de aplicare a 

-nnei perioade de recensământ, 

Pentru aceste motive se transpune dreptul de scădere a- 

supra venitului elementar pe însuş chiar acest impozit, după 

ee el este stabilit. Atunci însă venitul intervine la global inte- 

gral, fără această scădere, şi de aceea se dispune ca dobân- 

zile ipotecare să fie scăzute din venitul general. 

Bine înţeles că scăderea datoriilor nu se va admite decât 

în cazul când se va dovedi că pentru dobânzile ce se cer a se 
“scădea sa plătit impozitul mobiliar. Altfel sar puteă da naş- 
“tere la multe încercări de fraude, prin constituirea de datorii 
fictive, | | 

- În cazul când dobânzile nu au fost plătite, ele fiind însă 
exigibile, sau înscris în venitul global al creditorului, debi- 
torul spre a avea dreptul la scădere va trebui să plătească 
impozitul elementar mobiliar la datoria sa, ceeace eră obli- 
gat să'o facă în termenul prevăzut de lege dela exigibilitate, 
-oricare ar fi motivul neachitării dobânzii. 

— Dar în cazul când această plată a impozitului elemen- 
„iar nu sa efectuat în anul pe care eră datorat, păstrează el 
“dreptul la scădere pentru anul când se va face această plată? 

Chestiunea este mai complicată şi credem că trebuie re- 
zolvată în sens invers, ca înscrierea, la venitul global pentru 
creditor a veniturilor mobiliare exigibile, dar neîncasate, adică 
numai dacă se dovedește că întârzierea plăţii impozitului a pro- 
venit din împrejurări bine determinate, să se admită scăderea 
altiel nu, fiindcă nu se poate lăsă la libera vpinţă a contri- 
buabilului să-şi reguleze compunerea venitului global şi plata 
“impozitului respectiv cum va voi. 

3. Se vor mai scădeă din venitul general anuităţile rente- 
N 
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lor la a căror plată contribuabilul este obligat prin acte. Prin 

urmare, acest drept de scădere se acordă pentru acele rente la 

cari contribuabilul este obligat prin titluri constituite, fie in- 

dependent de voinţa sa, cum testamente, hotărâri: judecătoreşti, 

fie pe bază de titluri constituite de el însuş prin acte dotale 

san autentice în folosul unei instituţiuni de binefacere, şi nu 

se pot scădeă, orice alte rente constituite de el benevol, cu atât 

mai puţin cele plătite fără titlul obligator. 

Şi aci se va pune chestiunea dacă trebuie să se dovedească 

obligațiunea plăţi numai, sau chiar plata efectivă? Pentru ace- 

laș motiv pentru care un venit al capitalului mobiliar, care se 

cuvine în mod cert, intră în compunerea venitului global, tre- 

huie să admitem şi scăderea rentelor pentru cari se dovedeşte 

că au a fi plătite chiar dacă efectiv nu sau plătit, căci în de- 

finitiv situaţiunea generală a contribuabilului este judecată 

iaţă de toate veniturile şi. datoriile sale certe. Desigur însă 

că această certitudine rămâne să se dovedească de către con- 

+ribuabil. 

4. Se mai pot scădeă din venitul general pierderile încer- 

cate la o exploatare agricolă, comercială ori industrială, 

Nu pot îi scăzute decât deficitele de exploatare încercate 

anual din capitalul pus într'o întreprindere agricolă, comer- 

cială ori industrială, şi anume deficitele efectiv încercate, soco- 

tind rezultatul final al operaţiunilor anuale. Adică numai în 

cazul când totalitatea afacerii anului precedent se închee cu 

deticit, care este pierdut din capital, iar nu în cazul când prin 

vreo întâmplare s'a pierdut o parte din recoltă sau din marfă. 

Acest drept de scădere este limitat până la concurenţa ve- 

pitului global, stabilit după acela al anului în care a avut 

loc dețicitul, întrucât acest drept nu poate fi repurtat asupra 

anului următor. 

Aşă, de exemplu, un arendaş sau un comerciant pierde din 

capitalul pus în exploatare. El are dreptul a scădea deficitul 

din totalul altor venituri ce intră în compunerea. venitului său 

general, şi nu are dreptul a scădeă pierderile parţiale ce ar r& 

zaltă din grindină sau din scăderea. preţului unei mărfi sub 

cel de cumpărare. 

Deasemenea pentru o exploatare agricolă sau forestieră 

făcută de proprietar deficitul este constiiuit, nu de pierderea 

unei recolte sau a unei părţi din câştigul ce trebuiă să re-
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zulte, ci din pierderea totală sau parţială a capitalului pus: 

de el în întreaga întreprindere. 

Pentru cei cari au venituri din străinătate se prevede în 

art 63 un mod special pentru stabilirea venitului global mi- 

nimal, în vedere că asemenea venituri sunt greu de constatat, 

și dacă contribuabilul nu dă indicaţiuni precise în declaraţiu- 

nea. sa, rămâne comsiunilo» de a face uz de aceste mijloace cari 

leagă constatarea venitului global de valoarea locativă a le-: 

cuinţei sau a reședinței ori a reşedințelor ce contribuabilul 

are în ţară. 

Tn tot_eazul venitul global stabilit după aceste nornw este: 

considerat ca un venit minimal, şi dacă din declaraţiune sau 

din alte constatări rezultă un venit mai mare, acela va fi luat 

de bază. 

Pentru cei domiciliaţi în altă (axă nici nu mat este nevoie 

a motivă această dispoziţiune, fiindcă trebuie să avem un mij- 

loe de probaţiune pentru cazul când ci ar refuză să ne „dea 

aceste mijloace. Dar sunt contribuabili domiciliați în ţară 

al căror venit provine în cea mai mare parte din altă ţară, 

care nu poate fi constatat, şi în caz când nici contribuabilii 

nu dau elementele. necesare pentru aceasta, credem că dispo- 

ziţiunea aplieată pentru cei aflaţi în altă ţară, trebuie neapă- 

rat aplicată şi pentru aceşii contribuabili. 

Venitul global este impozabil numai dacă trece de limi-. 

tele prevăzute de art. 62 din proiect, limite cari sunt fixate 

după populaţiunea comunei în care contribuabilul îşi are do-- 

miciliul sau principala reşedinţă. 

Aceste. limite sunt: 

Lei 6.000 pentru comunele cu populaţie până la 10.000 lo-: 

cuitori; lei 7.000 pentru comunele cu populaţie dela 10.001-—30.000- 

locuitori; lei 8.000 pentru comunele cu populaţie dela 
50.001—250.000 locuitori şi lei 9.000 pentru comunele cu popu- 

laţie dela 250.001 în sus. 

Dacă venitul trece de limitele de mai sus, el este impozabil 
imtegral, adică minimum prevăzut mai sus nu este scăzut din 
veniturile impozabile. ă . 

Am arătat la consideraţiuni generale motivele pentru - cari. 

acest impozit nu trebuie să se ia dela veniturile Mici, ci nu-: 
mai la cele mai însemnate. Totuşi pentru veniturile mici tre- 
buie să începem dela o sumă nu prea ridicată, cu cote foarte- 

!
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reduse. Aceasta, spre a puteă stabili cu înlesnire veniturile. ce 

cad în apropierea, acestor limite. 

Aşă dar, dacă începem cu cote mici, nu este nici un mo- 

tiv ca minimum de venit sus menţionat să fie scăzut din orice 

venit impozabil, căci aceasta ar complică inutil. sistemul, 

irucât toată chestiunea se reduce în definitiv la cote, şi decât 

să complicăm sistemul, mai bine să reducem cotele la început. 

Am introdus ca prevedere dispoziţiunea că limitele prevă- 

zute pot fi modificate prin legea bugetară, de îndată ce cursul 

ieului faţă de valoarea lui aur se va schimbă cu mai mult de 

o treime în raport cu această diferenţă din momentul aplicărei 

legii. | 

Cond vom vorbi de cote, vom vedeă că sumele se rotun- 

jese, neglijându-se fracţiunile până la 1.000 lei, astfel-că în 

realitate minimum dela care începe impunerea va fi de 7.000 

lei, 8.000, 9.000 sau 10.000 lei, după populaţiunea comunei. 

Constatarea impozitului se face conform regulelor prevă- 

zute în titlul III, care cuprinde regulile generale atât pentru 

acest impozit cât şi pentru celelalte, în afară de dispoziţiunile 

speciale arătate la unele dintre impozitele elementare. 

De aceea nu mai este nevoie a face consideraţiuni speciale 

relative la constatarea acestui impozit, având a reveni la ele 

“odată cu consideraţiunile generale relative la constatarea şi 

perceperea impozitelor. 

Cotele de impunere. — Nu se e poate discută chestiunea, cote- 

ior decât împreună cu chestiunea degrevărilor cu care i 

sunt în strânsă legătură. De aceea vom trată această chestiun 

pe larg după ce vom expune pe aceea a scăzămintelor în genere 

si după ce se va clarifică chestiunea impunerilor adiţionale. 

CAPITOLUL VIII 

Scăzăminte din impozite 

Am mai arătat motivele pentru cari am grupat la un loc 

întrun singur capitol chestiunea scăzămintelor şi rezumăm - 

aci aceste motive, cari sunt: 

1. Fiindcă am legat acordarea scăzămintelor de “situaţiu- -. 

nea. totală a veniturilor contribuabilului, care situaţiune nu 

se poate cunoaşte decât cu ocaziunea constatării venitului 

global;
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2. Fiindcă multe din elementele pe cari se bazează aceste 

scăzăminte nu pot fi constatate decât cu ocaziunea, stabilirii 

acestei situaţiuni generale, şi pe baza declaraţiunii anuale de 

impunere. : Astfel, sarcinile ipotecare nu pot fi stabilite la fa- 

cerea recensământului, ci cu ocaziunea impunerii annale. De 

asemenea împrejurarea că un contribuabil are sau nu un ve- 

nit elementar judecat în totalitatea lui sub minimum prevă- 

zut, de lege pentru a fi scăzut, cum şi împrejurarea dacă el ly- 

cueşte în casă proprie spre a obţine scăderea respectivă. . 

Pent»u aceste motive dar, scăderile neputându-se operă a- 

supra veniturilor, cari pentru imobile sunt înserise pe o pe- 

vioadă de 5 ani, iar pentru celelâlte impozite sunt constatate în 

mod obiectiv, cu totul aparte de situaţiunea contribuabilului, 

aceste scăderi nu se vor operă decât asupra impozitelor înserise 

în voluri. N | 

_ In acest mod operaţiunea este mai uşoară, căci în loe să 

se calculeze asupra venitului şi să se introducă în matriculă 

şi apoi în roluri, scăderea se face direct în roluri după ealcu- 

lul stabilit chiar prin lege, ceeace înlesneşte mult operaţiunile, 

mai ales pentru veniturile cari nu se schimbă dela an la an, 

astfel cum se schimbă scăderile. 

"“Scăzămintele pentru sarcini familiare. După toate legile: 

asupra. impozitului pe venit existente în noile teritorii, aseme- 

nea, scăzăminte se acordă în mod cu totul redus numai la acel. 

impozit. 

Prin legea din 1921 sa introdus şi pentru celelalte inipo- 

zite numai pentru contribuabilii cari nu sunt impozabili la 

global. După această lege, scăderile se fac asupra venitului şi 

merg până la cele mai masi venituri, fiind la început propor- 

ţionale, prea mici pentru veniturile mici, şi apoi staţionare. 

Prin proiectul ce îl prezentăm am prevăzut scăderi mai 

importante pentru veniturile mici şi degresive cu cât venitul 

global creşte, până la un venit global de 1.000. 000 lei, când ele 

nu se mai acordă. 

Scăderile se vor operă, prin cote asupra impozitului, şi 

în tabela anexată la lege sunt calculate în total împreună cu 

cota pentru fiecare venit şi caz în parte, astfel în cât nu mai 

este nevoie de nici un calcul spre aflarea lor. 

In caz când. venitul contribuabilului. nu este impozabil la 
venitul globali, acesta căzând sub minim, scăzămintele se vor 
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operă la unul din impozitele elementare dintre cele înserica 
în roluri, după alegerea sa. 

Neapărat că, în asemenea caz, procentul de scăzut trebuie 
să fie mai mic, fiindcă impozitele elementare sunt mult mai 
ridicate, şi dacă am aveă aceleaşi cote procentuale, de exemplu 
60%, am ajunge că la un venit de 10. 100 lei cel impozabil la 
venitul global să fie scăzut cu 60 lei, iar cel impozabil numai 
la un impozit elementar pentru un venit dintro clădire sau 
pământ de 10.000 lei să fie scăzut cu 1.200 lei din impozit. 

Persoanele cari se consideră ca membri ai familiei în 
sareină sunt: soţia, ascendenţii, descendenții, copiii adopțtivi 
şi recunoscuţi, cum şi sora nemăritată, în condiţiunile stabilite 
prin proiect. | | 

Intre aceste fondiţiuni am crezut necesar a adăugă pe 
acelea, ca soţia să nu aibă venit separat impozabil la venitul . 
global mai mult de jumătate din venitul global impozabil al 
soţului, iar pentru ceilalţi, să nu aibă venit impozabil sepa- 
vat mai mult de 14 fiecare din venitul global al contribua- 
bilului, | : 

Scăderile cari sunt de făcut se pot vedeă din tabela dela 
art. 67 din proiect şi în detaliu în tabela anexată Ja lege. 

Comparaţia. între aceste scăderi şi cele admise după legea 
din 1921 se poate vedeă din tabela comparativă. a cotelor la, 

capitolul ce urmează. 

Scăderi . acordate din impozite elementare se acordă nu- 
mai acelor contribuabili cu venituri prea mici şi al căror venit 

global cade sub limitele impozabile pentru acel venit. Ele se 

acordă dar, judecându-se şi situaţiunea, întreagă a veniturilor 

acestor contribuabili, ca să nn beneficieze de ele aceia cari ar 

aveă alte venituri importante, şi deci nu ar aveă nevoie de 

asemenea scăzăminte. 

Aceste scăderi sunt: | 
1. Din venitul proprietăţilor agricole, dacă totalul lor nu 

trece de 2.000 lei se va scădeă 95% din impozitul proprietă- 

ților agricole exploatate de contribuabili înşişi. 

După legea, din 1921, dreptul de scăzământ mergeă: până 

la. 6.000 lei şi se acordă asupra venitului, deducându-se jumă- 
tate din prima miie a venitului. 

Trebuie să observăm mai întâiu că limita de 6.000 lei exă 

prea mare dat fiind că toţi contribuabilii din această catego- 

? 7 - Ă
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rie cari vor aveă un venit de peste 2.000 lei sunt proprietari 

„a unor terenuri de aproximativ 10 hectare. Şi, afară de a- 

“ceasta, faţă cu reducerea simţitoare ce se face acestei catego- 

vii, atât la cotă, care este de 10%, în loc de 917% cât eră în total 

în cedulele A şi C în acea lege, reducerea prevăzută prin 

proiect este îndestulătoare, ea nefiind acordată decâi celor 

mai miei ea o încurajare peste celelalte scăderi făcute pentru 

toți. | 
Dacă mai ţinem seamă că toţi aceşti contribuabili sunt 

scutiţi şi de impozitul global până la 10.000 lei, făcând com- 

paraţiune în total cu scăderile acordate după legea din 1921, 

obţinem următorul rezultat: 

      

  

  
  

  
  

          
  

                

Impozit cuvenit comparativ cu legea din 1921 pentru veniturile 
mici din terenuri agricole exploatate de proprietari îm- 

preună cu globalul și scăzămintele, socotind un 
- contribuabil căsătorit cu doi copii. 

VENITURI Impozitul după proiect Impozitul după legea din 1921 

Impozit agricol Cedular 
Eleron Grobal Total | Cota o/,|| şi C Global] Total |Cota %, 

| 
500 39| -— 39 73| 61 10 7 144 
600 4 — 47 78 74| 10 83| 14 
700 55| _— 55| 7 87 10 97| 132 
800| 62| — 62 73| 99 10 109| 13 

1.000 18| -— 78 7, 124| 10 134| 13 
1.500 117 — 117 75 236 10 246 16, 2.000 155| — 155 75 405| 24 429| 214 
2.500 258| — 258 10,5) 510| 36 576| 23, 3.000 310| — 310 10, 675 48 723| 24 
4.000 413| — 413 10,3] 1.005 70| 1.075] 26, 5.000 516| — 516 103) 1.275] 100| 1.375] 215 
6.000 620| — 620 10, 1.545 124 1.669 278 
„7.000 840| — 840 12, 1.390 1483 2.038 29,9 
8.000|| - 960| 28 988 122 2.160 178 2.338 29,0 10.000 1.200] * 32| 1.232 12,3)  2.700| 294| . 2994] 29,             

„2. Din impozitele asupra proprietăţilor clădite cari sunt 
locuite de proprietarii lor se va scădeă 25%, în cazurile când 
venitul contribuabilului din: proprietăţile klădite nu întrece 
sumele de: 2.000 lei în comunele “eu populaţiune sub 10.000 lo- 
cuitari, de 3.000 lei în cele cu o populaţiune până la 50.000 lo- 
euitori, de 5.000 lei până la 250.000 locuitori şi de 6.000 în cele 
cu peste 250.000 locuitori. 

In tot cazul cu condiţiunea mai sus prevăzută, ca con- 
tribuabilul să nu aibă un venit global impozabil.
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Impozit cuvenit comparativ cu legea din 1921 pentru veniturile | 
mici din clădiri ocupate de proprietar, împreună cu 

globalul şi făcându-se scăzămintele pentru un 
Ă contribuabil căsătorit cu doi copii. 

VENITURI | 
Impozitul după proect Impozitul după legea din 1921 

Eleme 1-Global| Total |Cota | Cedular|Global| Total |Cota %, 

1.000, 59| — 59 5,3 55|  10|- 65 6, 
1.500 88| -— 88 55 82 10 92|. 64 
2.000) 117| — 117] 5) 109] 10 119 6 
3.000 176| — 176 5,9 162 10| O 172, 5, 
"4.000 234| — 234 5, 228 10 238 5,8 
5.000 293 — 293 5,8 283 10 243 3,8 
6.000. 351| — 351 5,9 348 10 358 6 
8.000 660|- — 660 8,2 580| 28 608| 10, 

10.000 960| — 960| el 90] 48| 838] 102 
15.000 1.440 40|  1.480|- 10, 1.576] 102 1.678 11 
20.000, 1.920 64| 1.984 10; 2.002| 144 2.146 12,6 

N 

3. Din impozitul elementar pe veniturile din exercitări co- 

merciale, ândustriale, agricole, profesipnale sau din 'ocupa- 

tiuni obişnuite, cari nu trec de 3.000 lei anual, se va reduce 

30% cu aceeaş condiţiune ca contribuabilul să nu aibă venit 

global impozabil. i 
Scăderea, se operează la articolul din rol unde se află. 

impus contribuabilul pentru principala sa ocupaţiune de na- 

tura mai sus arătată. E | 

“Poate limitele veniturilor prevăzute în acest capitol vor. 

puteă fi modificate prin lezea bugetară, de îndată ce situa- 

iunea valutară a leului va fi schimbată cu mai mult de */: 

în raport cu aceea care o avea în momentul aplicării legii. 

Aceasta ca prevedere pentru cazurile când situațiunea va îi 

sehimbtă aşa, încât, acele limite nu vor mai corespunde sco- 

pului pentru care au fost propuse. 

4) Scăderea dobânzilor ipotecare. Am arătat atunci când 

am tratat despre compunerea venitului global şi despre scă- 

devile ce se fac din acel venit, de ce dobânzile la datoriile 

ipotecare sau privilegiate asupra imobilelor nu pot fi scăzute 

din veniturile ;supuse impozitelor elementaie, şi de ce ele se 

fae anual din impozit. 

Spre au se înţelege cum se operează scăderea, trebuie să 

ne reamintim că principial dobânzile ipotecare, ar trebui scă-
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zute din venii Aupă ce sa 'scăzut 20% din valoarea locativă 

drept cheltueli de întreţinere, şi ceeace rămâne, ar fi venitul 

net impozabil asupra căruia sar calculă impozitul. | 
Așă dar, când această operaţiune se transpune asupra im- 

pozitului, trebuie să se scadă întâiu partea din impozitul imo- 

bilului cuvenită la dobândă şi asupra restului să se calculeze 

celelalte scăzăminte mai sus prevăzute. 

Dacă însă sar fi făcut calculul scăderii asupra venitului, 

„Sar fi putut ca venitul rămas, care înainte eră peste limitele 

prevăzute de lege pentru stabilirea impunerilor după art. 68, 

să cadă sub ele, şi atunci să se refacă întreg calculul şi aşeza- 

rea impozitului, ceeace nu trebuie, să mai aibă loc. 

„De aceea, prin proiect acordându-se dreptul la scăderea 

sarcinelor ipotecare, se dispune ca să se scadă numai partea 

-corespunzătoare din impozitul înscris la dobânda plătită, fără 

a se reface impunerea. | 

Aceste scăderi vor fi cerute de contribuabili, prin decla- 

raţiunile anuale, şi vor fi stabilite de comisiunile de impunere 

pe baza dovezilor prezentate de existenţa datoriei şi plata im- 
pozitului mobiliar la dobânzile achitate pe anul precedent. 

Nu se mai face aci distineţiunile cari se făceau la glo- 
bal, ci se dispune precis că se scad numai dobânzile cuvenite 
pe anul precedent, şi numai dacă se dovedeşte "plata, impozitu- 
imi mobiliar. Aceasta pentrucă la impoziiele elementare, scă- 
derile ca şi impunerile au caracier obiectiv, referindu-se la si- 
tuaţiunea. veniturilor anuale ale imobilelor. Prin urmare, dacă 
întrun an nu sa achitat impozitul mobiliar, nu se va puteă 
scădeă dobânda în anul când se va achită, căci contribuţiu- 
nile directe se stabilesc an cu an ŞI dobânda nu poate fi scă- 
zută decât anual, neputându-se reportă aceste drepturi, fără 
a aduce perturbări în bugetul Statului. 

Se observă că nu se pretinde dovada plăţii dobânzii, ci 
numai aceia a existenţii datoriei şi a plăţii impozitului mo- 
Viliar, ceiace. concordă cu dispoziţiunea arătată la acel im- 
pozit în privinţa exigibilităţii lui. 

Se face însă o excepţiune în această privinţă pentru îipo- 
tecile constituite către bănci, instituţiuni de credit sau acei 
<ari îac afaceri de scompt sau împrumut, pentru care nu se 
pretinde decât dovada existenţii datoriei, în vedere că toţi
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<aceştia sunt cuppi impozitului pe beneficiile comereiale pen- 
tra 'aceste dobânzi. 

Dar atunci întrebarea este : Na Sar puteă eludă plata, 
impozitului prin constituirea. de ipoteci pentru sume mari că- 
tre astfel de comercianţi, cari ar cuprinde toate datoriile per- 
sonale, ale căror: dobânzi nu pot fi scăzute la impozitul ele- 
mentar ? Sau, nu sar constitui asemenea ipoteci pentru da- 
torii fictive, în vederea că impozitul plătit de împrumutător 
este mai mic şi venitul său este micşorat en cheltuelile cum şi 
compensat cu pierderile ? 

Cel din urmă caz este greu de admis că se va întâmplă, 
căci credem că nimeni nu se va expune să constituie ipoteci 
fictive şi apoi ar fi caz de contravenţie la cari asemenea co- 
mercianți nu se pot pretă. Prima chestiune însă este destul 
de serioasă, pentrucă orice proprietar ar fi tentat să-şi trans- 
forme toate datoriile sale personale în datorii ipotecare spre a 
scăpă de impozit. De regulă însă, asemenea comereianţi nu a- 
„cordă împrumuturi pe termen lung, întrucât nu pot imobiliză 
capitalurile, ci astfel de ipoteci se încheie pentru garantarea 
conturilor curente, şi acestea sunt excluse, neconstituind ade- 
“vărate împrumuturi ipotecare. Obişnuit asemenea împrumu- 

turi se fac de particulari, cari pentru dobânzile respective plă- 

“iese impozitul mobiliar. | | : 

CAPITOLUL IX 

Impuneri adiţionale 

Chestiunea, zecimilor comunale, judeţene şi ale cametilor 

de comerţ, rămasă neclarificată prin legea din 1921, cum am 

arătat la consideraţiuni generale, nu puteă rămâne nerezol- 

-xată la o'“reformă totală a impozitelor, mai ales acum când 

se prezintă împreună cu. reforma generală administrativă. . 

“ "Trebuie să recunoaştem însă că nici nu eră posibilă să 

se rezolve atunci, căci nu existau încă detalii pentru acea re- 

formă, însă oricât de puţine date existau tot nu eră greu să - 

se vadă că zecimi trebuiau să urmeze ceeace nici d-l Minis- 

tru Titulescu nu a tăgăduit la explicaţiunile date în Cameră 
„asupra acelei legi. - 

Acum însă, când suntem în măsură a rezolvă chestiunea 
7



în completul ei, preferim să o punem. deschis, spre a nu mai 

rămâne nimănui îndoială asupra maximului ce va aveă:să 

plătească, | ; 

Am stabilit la consideraţiuni generale cum vedem că sar: 

puteă rezolvă acum şi în viitor chestiunea regulării finanțe- 

lor, comunelor şi celorlalte instituţiuni. 

Așă. dar în primul stadiu al acestei chestiuni nu putem 
decât să hotărâm drepturile ce ele vor aveă să stabilească pe 
lângă impozitele Statului asupra acelor venituri. 

De sigur că stabilind aceste drepturi trebuie să ţinem 

seama de satisfacerea nevoilor acelor instituţiuni, cari sunt! 
“destul de mari, şi atunei vom avea fără îndoială un adaus la 
cotele Ştatului destul de însemnat, ceeace face, dacă privim 
“chestiunea numai. pe o latură, ca să apară cotele elementare 
mai mari decât cele cedulare din 1921, 

Trebuie să avem însă în vedere următoarele împrejurări : 
1. Că nici după legea din 1921, cotele cedulave nu ar fi pu- 

iut rămâne fără adause pentru acele instituţiuni, cum am zis, 
ci numai chestiunea a rămas nerezolvată : 

2. Că nu trebuie să privim cotele în parte, ci în totalitatea 
lor, împreună cu impozitul pe venitul global şi cu toate scă- 
zămintele ce se fac pentru sareini particulare şi altele ; Ă 

3. Că cotele adiţionale ce vom stabili nu sant fixe, ci nu- 
mai maximul ce se poate înfiinţă de instituţiunile locale. 

Când vom trată chestiunea cotelor vom vedeă toate amă- 
nuntele în privinţa acestor împrejurări. 

Aşă dar drepturile ce vor aveă comunele, judeţele şi cele- 
lalte instituțiuni, vor constă în impuneri adiţionale asupra. 
veniturilor impuse impozitului către Stat, cari se vo» caleulă 
împreună cu ele, urmând deci a se face aceleaşi scăzăminte în. 
privinţa lor. a | 

Ca să stabilim aceste cote ar trebui să vedem întâi ce au 
avut până acum şi ce vor aveă în viitor, date cari se pot ve-- 
deă în 'situaţiunea ce dăm la capitolul asupra produselor im- 
pozitelor stabilite prin lege. | 

Cotele maximale ce se pot înfiinţă, pe lângă celelalte ale- 
Statului, în folosul acestei instituţiuni sunt :
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| COTELE MAXIMALE CE SE POT ÎNFIINȚE PE: 
. i LÂNGĂ IMPOZITELE ELEMENT 

INSTITUȚIUNILE CE |———=—3 3 3 asa 33 a EA = Lo aia 
POT ÎNFIINȚA Bag | Ba ee| ce lzEss = a 

3552155853] 22 [82808 limpuneri| 8.2 GOTB ADIȚIONALE |2225,|5323| 533 [523| MP 25 8 3sas 3850 | 63 Es lpesalarii] 523 
se. |ases| ECE lacas & 5 
Las | sl ra lasa î e î 

Judeţ. ..... .. 5 2 — 2 — 1 
Comună .,......] 3 6 — 3 — 3 
Camere de comerţ . .|. — — — 0,5 — 
Asistenţa publică și cul- 
tura naţională .. .. — — 3 — — — 
Camere agricole și de i 
Muncă, . ....... 0,5 — — — 05|. 05 

. (dela muacitori) — (profesiuni)           
Asupra cotei adiționale de 3% pe veniturile valorilor mo- 

biliare am adus justificarea în consideraţiunile generale asu- 

pra politicei fiscale. 

“Se notează că aceste cote înlocuese toate drepturile astăzi 

în ființă asupra veniturilor sau obiectelor; supuse impozitelor 

«cuprinse în proiect, cum vom desvoltă în capitolul respectiv 

asupra, dispoziţiunilor finale. 

Spre a nu se întâmplă dezechilibru în impozite, sa dis- 

pus ca instituţiunile să nu poată înfiinţă cote adiţionale nu- 

mai asupra unor categorii de venituri, apărând pe altele, ci 

-cle trebuie să păstreze proporţiile din proiectul de lege între 

aceste impozite. 

Altfel ele au. deplină libertate ca sub limitele ce prevedem 

să fixeze cât vor găsi de cuviinţă. 

Se mai prevede că, nici un fel de zecimi sau alte impo- 

zite accesorii nu pot fi înfiinţate în folosul nici unei institu- 

ţiuni, în afară de cele prevăzute în proiect, dispoziţiune care 

trebuiă să figureze în această lege, care regulează toată ma- 

teria contribuţiunilor directe. 

CAPITOLUL X 

Cotele pentru toate impozitele 

Ama zis că chestiunea cotelor, atât de mult desbătută, nu 

poate fi tratată de cât de odată “pentru toate impozitele, ţi- 

nând seama şi de scăderi. | , 

T
r
y
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Atunei când legiuitorul trebuie să ţină seama de toate 

interesele opuse, în primul rând de ale Statului, apoi de ale 

contribuabililor şi de fiecare categorie de contribuabili între 

ei, când toată răspunderea, este de partea sa şi trebuie să ţi- 

nem seama de toate, desigur că una din grijile cele mai de 

căpetenie a fost, precum am arătat şi la începutul acestei ex- 

puneri, coordonarea acestor interese. 

De aceea vom prezentă această chestiune a realizării co- 

telor conform principiilor ce am arătat, sub toate înfăţişările 

ci, ca să poată fi cunoscută mai de aproape. Cum însă cadrul 

acestei expuneri nu poate fi decât limitat, vom mai veni cu date: 

în această privinţă în cursul desbaterilor, spre a clarifică com- 
plet această, chestiune. 

Cota. impozitului pe venitul global. — În primul rând a- 

cei la cari m'am gândit la stabilirea acestor cote sunt desigur 

aceia cari au greutăţi familiare de suportat şi primu! nostru 

plan eră ea la impozitul pe venitul global cota să fie scăzută 

ventru cei cu venituri mici, cari sunt căsătoriţi având şi co- 

pii, şi apoi se stabilea o supra cotă, sau o agravare a cotei, 

pentru acei necăsătoriți sau căsătoriţi fără copii, aşă cum este: 

acum în Bucovina, şi o desrevare pentru acei ce au familii 

mai numeroase. 

Greutățile tehnice şi teama de a complică preă mult aşe- 

zarea acestui impozit, pe care am căutat a-l face cât mai sim- 

plu, ne-au făcut să renunţăm şi să admitem sistemul scăde-* 

rilor pentru sarcini familiare. Da 
Pentru aceleaşi motive am renunţat şi la cote calculate 

pe fracțiuni şi ne-am mărginit a stabili cote în progresie uşor 
de calculat şi în cifre rotunjite, ceeace a permis să se facă un 
tablou general în care se găsesc impozitele pentru toate veni- 
turile şi pentru toate cazurile ce se prezintă după numărul 
membrilor familiei, fără nici un calcul. 

„Aşă dar când vorbim de cota generală stabilită prin art. 
64 din lege, trebuie să înţelegem că aceasta nu esta o cotă 
normală, ci cota, grevată de o supra taxă pentru cei necăsă- 
toriţi, pe când cota normală o considerăm pentru cei căsăto- 
riți cu doui copii, cari în medie este situaţiunea contribuabi- 
lilor, iar degrevările pot fi considerate de aci înainte pentru 
cei cu mai mulţi meinbri a familiei în sarcină. 

/ 

.



105 

  

. N a 

Făcând dur această compavațiune, iată la ce ar reveni 
cotele în comparaţiune cu .cotele legii din 1921 : 

Agravarea degravarea cotei impozitului global după 
situaţia familiară contribuabilului 
          

  
      
  

  

    

    

    

    

  

      

  

  
                

L 
: itul ă ee : x = | Impozitul cu cota agravată Impozitul Impozitul cu cota degrevată î 

i — m e e il cu cota Nor | —— —. 
A | mală, pentru | - 

-["S '2 Pentru i! Pentru cei căsă- su 6 membri | Cu 9 membri Peste 10 
o 2 scătoriii |. căsătoriți [toriți, având! ai familiei 1] ai familiei membri N necăsătoriți | : 2 copii - i a ia Pi 39 : |. _ cul copii în sarcină în sarcină în sarcină 

Ş . | i După . | , 
i După a o ă, „| După = ă > După Dupa După | Pă f nupă | legea, | După După După upă După Dup | leg leg ro | P2 | 1e | lege: | proiect | EC2 - proiect, L93€â Ii | din [proiecti 8% Iinroieet! 168€2 || roieet| le8eâ lin 1921, [in 921] îect | asez lain azi din 1921] din 1924 

E ” y , 

1 | . 

7.000 so 200) 4 '90 23 si 2 se) 34 ai 7 30 
3.000 so 12 48 110 3 104 24 86| 16| . 64| s| . 50 

19.000 90! 140, 54 128 36 194 27 100; 18 NA 9 58| 
40.000) 100 160) 60 146 40 140 30 11 20 s6 10| : 68 
11.000 115 200) 69 165 46 159) 34 1i 23|4 96 11 d4! 
12.000 180 2a0il 13 204 2 - 19) 39 144| - 26 108|. 13 84) 
13.000) 145 280j! 31 248 5 232 43 164 29| - 18 14 104 
14.000 150 : 220, „56 258 si zi 28 20 22 149 - 15 124 
15 75 0 05 398 7 12 2 48) 35 1 ad 15.000] 190 400]  133ţ O ca] 114| . 352 95| 288 76 216| 51 164 
17.000 205| 440, 143 408 123 392 102 38 82 256 6 708 
8.000 220; 480] 154 448 1% 432] - 110 368 „88 296i 86 248 

19.000, 235 520; 164 485 141 472 117|. 40 91 336 70 588 
20.00, 250 560| 175 528| 150 308 125 448) -100 376 73 323| 
25.000 350 810; 280 770 245 750 210 67 115 580 146 528 
30.000 450| 1.000. 360| 1.020 315| 1.000 270 2 225 ” 830| 180 770, 
35.000 625| 1.336) 500| 1.312 433] 1.258] 375| 1,192 319|. 1.084 250| 1.020 
45.000f 1.050] 1.982, 945| 1,954 Sâu! 1.926 135| 1.81 650| 1.684 325| 1.612 
50.000] 1.300] 223601 1.170! 2.304] 1.040] 2.276 910|. 2.164] 780| 2.033 650| 1.954| : 
60.000]  1.800| 3160! 1.620! 3,096] 1.4410] 3.064) 1.260] 2.9 | 1.080 2.792 900|. 2.69% 
So.000]  3.200|  5.060ji 3.040] 4.980] 2.ss0| 4.940] 2,560 4.108 2.240) 4.590] 1.920] 44s0| 

100.000] 5.000 7300 2.750] 7.264] 41500]. 7.216] 4.0001 -7.024ll- 3.500! . 6.808. 3.000] 6.664 
150000] 9.000 14.044 9.000| 18.998] 8,550! 18.945|' 8.100| 13.718] 7.200] 13.466] 6300] 13.425 
300.000] 14.000 21.860, 14.000| 21.730] 13.300]. 2228) 12.600| 21.412| 11,200| 21.124 9.800] 20.933 
300.000] 24.000] 39.360! 24.000] 35.856 22.300] 39.444 21.600 3 856 19.200 38 598 15.300 28.916 E y 4 = a 9, 58. 28! : : : 
409 000 a Peel 000e| 991090 pie 20 -020 15.000] 19.319 40.003] 78.894] 35.000! 78.e42|. 
600.000] 66.000 101.860. *66.:000| 101.681) 66.000| 101.596] .62.700| 101.9441| 59.400| 100.848) -52.800| 100.584]. 
100.000] 84.000] 124.860!) 84000] 124.676] $4.000| 124.584] 79.800|* 124.216] 75.600] 123.802 67.200| 123.566 
800.000] 104.000! 145:860|| 104.000! 148.668] 104.000! 143.572] 98.800/ 148.188] 93.600|. 147.756]]. 83.200] 147.428 
900.000] 122.000| 175.860, 122.000| 173.660] 122.000] 178.560] 15.900| 173 060| 109.805] 172.710| 97.600] 172.420 

1.000.000] 140.000! 199 860| 140.000| 159.652] 140.000| 199.545] 23.000| 199.282] 126.000| 198.664/| 112.000| 198.351| 

i     

  

Se vede din tabloul de mai sus, că am ţinut seama să propu- 

nem o reducere generală a cotelor şi astfel ca ea să înceapă de jos, 

fiindcă cota normală nu dă decât impozit foarte mic, începând de 

la 0,4%, adică dela 28 lei impozit pentru. 7.000 lei venit global. 

Negreşit am mers cu această reducere faţă de legea din 

1921, până sus, până la-cele mai mari venituri, scăzând din 

ce în ce mai puţin procentual până la limita superioară de 30%. 

” Cotele pentru diferitele venituri împreună cut împozitul
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pe venitul global. Să vedem însă ce ne dau cotele pentru di- 

feritele venituri comparate cu acele ale legii din 1921 împreună 

eu impozitul pe venitul global. , 

Lăsând pe fiecare dintre -cei chemaţi a studiă şi a se pro- 

nunţă asupra proiectului propus să tragă consecințele din. 

cifre, dăm la, finele acestei expune»i tablouri în cari se vede 

cât se va plăti pentru diferitele categorii pe venituri, intro- 

ducând cotă normală după tabloul precedent, adică stabilind - 

impozitul ce va aveă de plătit un contribuabil care are în 

sarcina sa o familie compusă din soţie şi doi copii. . 

Cotele împreună cu cele adiționale. De data aceasta nu 

am puteă face comparaţie, fiindcă la legea din 1921, după cum 

am arătat, chestiunea zecimilor a rămas nerezolvată. 
Trebue să recunoaştem însă, că nici nu se puteă rezolvă 

atunci când nici nu eră concepută reforma administrativă şi 
când datele necesare pentru această reformă nu se găseau. 

Oricât de imperfecte ar fi fost datele, tot eră evident însă: 
că zecimi trebuiau să urmeze, ceeace rezultă şi din desbaterile 
părlamentare şi din declaraţiunile d-lui ministru Titulescu 
făcute cu ocaziunea discuţiunii legii din 1921 în Adunarea 
deputaţilor. ai 

In neputinţă dar de a face această comparaţiune, ne von: 
mărgini a arătă- că ceeace am prevăzut în proiect nu sunt 
cote de perceput, ci un maximum peste care comunele şi cele- 
lalte instituţiuni nu pot trece. Prin urmare, nu se pot adună 
în mod general cotele impozitelor stabilite prin proiect cu 
cele adiţionale, spre a calculă cât trebue să plătească un con- 
iribuabil, ori unde ar locui în ţara românească, ei trebue să 
ştie mai întâi unde locueşie şi cum va fi tratat de către jude- 
“tul şi comuna unde se află, căci nu 'se poate zice că toate vor: 
merge la maximum, când ştiut este 
acum nu l-au atins. 

Cum însă este sigur că unele dintre oraşele mari vor 
ajunga le maximul stabilit. prin. proiectul prezentat, deşi nu pu- 
tem face comparaţiunea pentru întfeaga ţară, o vom face 
numai pentru aceasta. : 

că multe din ele nici până. 

In acest scop dăm la finele expunerii un tablou general a! 
cotelor în diferitele teritorii, împreună cu toate accesoriile, 
comparativ cu cele din proiect, cuprinzând maximul ce ar pu- 
teă înfiinţă diferitele. instituţiuni ca impuneri adiţionale.



TIZLUL III 

Constatarea impozitelor 

In toate legislaţiunile fiscale, astăzi existente, chestiunea 
“constatării impozitelor formează lege aparte comună pentru 

toate impozitele. Cum 'însă acum unificăm toate contribuţiu- 

nile directe într'o singură lege, este mai nemerit să avem în? 

aceeaș lege şi constatarea impozitelor, mai ales că "unele. dis- 
poziţiuni speciale unora. dintre impozitele înfiinţate relativ la 

constatări sunt puse chiar la impozitul respectiv. 

Acest capitol al legii cuprinde multe dispoziţiuni de deta- 

liu, pe cari însă nu le vom desvoltă în această expunere, fiindcă . 

multe din ele fiid referitoare Ja chestiuni de procedură, priv 

natura lor, sunt destul de detaliat date prin proiect. “ 

De aceea nu vom urmări în expunere fiecare capitol din 

lege, cum am făcut pentru. impozite, ci fiecare chestiune mai 

importantă în parte. 

Comisiunile de impuneri. Urmând principiile enunțate 

la: consideraţiuni generale asupra politicei fiseale, tam cău- 

iat să realizăm pe cât posibil şi fără a nrovocă-o prea mare 

cheltueală, care sar vesfrânge tot asupra contribuabililor, de- 

zideratul ca pentru ioate impunerile, atât contribuabilii cât şi 

Statul să aibă toată siguranţa că drepturile lor vor fi stabilite 

cu cât mai multă chibzuinţă: 

In acest scop am căutat a face pe cât posibil ca dela pri- 

-mele aşezări ale impozitelor să se introducă comisiuni - com- 

puse astfel ca aceste drepturi să fie cât mai bine judecate şi 

a înlătură stabilirea impunerilor prin agenţi ai fiscului, fie 

chiar la începutul lor. - 

Afară de cele două instanţe. de fond, vom aveă instanţe 

regulatoare a chestiunilor care privesc aprecierile şi stabilirea ve- 

miturilor impozâbile, adică comisiunea centrală, de care am mai 

vorbit, şi în care vor întră membri delegaţi de diferite institu- 

“iuni menite a susţine drepturile contribuabililor, şi anume 

pentru fiecare specie de chestiuni, specialişti. în materie, ast- 

“fel ca normele generale ce vor fi stabilite de această comisiune 

să formeze criterii cât mai juste pentru o bună aplicare 

A legii.
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Pe de altă parte realizând şi reforma expusă la consi- 

deraţiuni generale în privinţa judecării xecursurilor în ches- 

tiuni de drept, pentru o bună directivă în aplicarea legii, am 

luat măsurile ea judecata recursurilor să nu se mai poată face 

fără ca contribuabilul să poată: Ju cunoştinţă mai uşor de: 

ziua judecării, afișându-se- ziua de judecată la localurile ad- 

ministraţiilor financiare, de unde mai uşor» contribuabilii pot 

“luă informaţiuni. 

Declarațiunile de impunere. Pentru o uşurare pât mai 

mare a sarcinei contribuabililor s'a introdus dispoziţiunea ca. 

declaraţiunile să se facă separat pe impozite, pentru ca con-: 

tribuabilul să nu aibă nevoie a examină decât formularul. 

ce îl priveşte. | 

Pe de altă parte sa căutat ca contribuabilul să nu fie o-: 

bligat la facerea declaraţiunii decât atunci când este nevoie, 

şi dacă el nu are nimie nou de declarat pe a sa, răspundere, 

poate să nu o mai facă, înţelegându-se prin aceasta că îşi 

menţine declaraţiunea din trecut. 

In ee priveşte locul de predare al declaraţiunii, de asc- 

menea sa căutat a se face înlesniri, admiţându-se ca ele să se 

poată predă la percepțiile de reşedinţă a contribuabililor, de: 

unde declaraţiunile se vor puteă trimite mai cu înilesnire la 

percepțiile unde are a se face impunerea pentru impozitele: 
elementare. 

Formularele obligatorii de declaraţii vor fi cât mai sim- 

ple. Ele nu se pot întocmi până la desăvârşirea legii, însă. 

toate măsurile sunt luate ca ele să se facă asttel ca să fie cât 
mai uşor înţelese şi completate de contribuabili, ceeace este şi. 
interesul fiscului. 

La punerea, în aplicare'a legii negreşit că multe chestiuni 
de detalii vor fi regulate prin instrucţiuni, cu care ocaziune: 
însă, dată fiind şi experienţa, făcută eu începutul de aplicare 
a. reformei trecute, de sigur se va căută a se face cât mai multe: 
îndrumări şi înlesniri contribuabililor. în îndeplinirea forma-: 
lităţilor. 

Fără îndoială însă, că luându-se măsuri în interesul unei 
bune aplicări a legii, ca contribuabilul să aibă toate înlesnirile 
posibile, îi rămâne şi datoria de a se conformă legii şi de a 
face declaraţiunile cu toată sinceritatea, şi conştiinţa de: împli- 

nirea îndatoririlor la cari legea îl obligă. 
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In cazul când contribuabilul nu-şi îndeplineşte această 

datorie, el va îi impus din oficiu, aplicându-se amenzile pre- 

văzute de lege. Şi aceste impuneri se fac tot de comisiuni, 

dacă cazurile se constată în cursul anului de impunere, iar 

dacă nu, se vor dresă acte de contravenţie, aplicându- -se sanc- 

ţiunile legale. 

Sa admis ca declaraţiunile să nu fie considerate acte pu- 

-blice, pentru ea contribuabilul să nu fie jenat a-şi arătă situa- 

ţiunea. După alte legi existente, cum este acum în Ardeal, din 
contră, declaraţiunile şi propunerile ce se fac pentru stabilirea 

veniturilor se expun în publice mai înainte de: stabilire. 

Credem însă că acum fiind vorba să facem o unificare, şi 

până vom ajunge într'o situaţiune mai clară generală econo- 

mică, trebuie să ţinem seamă de jena în care se vor găsi con- 

tribuabilii şi de starea actuală a concepţiei lor, pregătindu-i 

însă pentru viitor educaţiunea, spre o desvelire pe faţă a situa- 

ţiunii fiecăreia. 

Măsuri generale pentru  plota impozitelor. Negreşit că - 

pentru contribuabilii cari nu se vor supune obligaţiunii de a 

„plăti si se vor sustrage impozitelor legea trebue să fie severă. 

Dar şi această severitate trebuie să fie gradată în măsură 

cu gravitatea faptelor. De aceea la capitolul special al sanc-: 

țiunilor s'a prevăzut pedepse după diferite cazuri : mai uşoare,. 

pentru susțrageri din simpli neglijenţă sau fără vădită rea 

credinţă; mai grcle, când se ascund acte sau se refuză a. se 

prezentă spre a scăpă de impunere, şi mergând până la sane- 

țiuni penale pentru acei ce înlesnese sustragerea de la im po- 

zit a celor ce îşi plasează averile într'alte ţări. 

Ca o garanţie însă a unei drepte aplicări a legii, se dau în. 

competenţa instanţelor judiciare judecarea apelurilor contra 

acestor condamnări. - 

fot între măsurile cari tind a asigură plata - impozitelor 

este şi aceea ca la deschiderea unei succesiuni să se cerceteze 

situaţiunea 'plăţii impozitelor pe cinci ani în urmă, şi în cazu- 

vile când se va constată, după decesul contribuabilului, că im- 

pozitul nu sa plătit, să se poată constată timpul pentru care 

nu s'a plătit şi să se încaseze din averea succesiunii. 

Această măsură, în afară de ceeace va aduce în eassele pu-- 

blice prin constatările ce se vor face, va da desigur de gândit, 

contribuabilului înainte de a se hotări la o sustragere, căci prea.
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puţini vo» fi aceia cari ştiind că după ce nu vor mai există 
se vor puteă desveli fraudele şi totuşi vor persistă în ele. 

In ce priveşte asigurarea plăţii la timp a impozitelor s'au 

Juat măsuri ca sumele 'constatate de primele instanţe să poată 

fi. încasate. | 

”  Compensațiuni - între impozite. — Sa mai prevăzut prin 

proiect dispoziţiunea ca în cazul când impozitele  exigibile, 

cari au fost încasate mai înainte de a fi definitive, vor fi mic- 

sorate în instanţele de apel şi recurs, să se poată face o com- 

pensaţiune cu alte impozite. Aeasta spre a evită restituirile 

cari aduc străgăniri contribuabililor. Detalii: în ce priveşte a- 

plicarea acestei dispoziţiuni, vor îi prevăzute la regulament. 

Dobânzile. Pentruca contribuabilii să plătească la timp. 
se prevede plata de dobânzi în caz de întârzierea plăţii impo- 

zitelor la termenele fixate de lege. Această dispoziţiune se gă- 

seşte şi în alte legiuiri acuni existente în ţară, astfel cum este 

în Ardeal, unde pe lângă aceste dobânzi se mai încasează chel- 

tueli pentru actele de urmărire. 

Dispoziţiunea. credem că trebue generalizată şi va avea 

bun efect, pentrucă contribuabilul îngrijat că în cazul când nu 

plăteşte la timp, datoria sa va creşte nu va mai întârziă cu 

această plată. | 

Carnetele de contribuţiuni. O dispoziţiune care iarăşi se 
găseşte actualmente aplicată după legile în vigoare în Ardeal, 
2 ţinerei carnetelor de plata contribuțiunilor, credem că tre- 
buie generalizată şi am introdus-o prin proiect. Indatoririle 

şi drepturile ca și avantajele ce au contribuabilii prin ținerea 
în regulă a acestor carnete, vor fi prevăzute prin regulameni. 

TITLUL IV 

Dispoziţiuni finale şi tranzitorii 

Ca dispoziţiuni finale s'a trecut în proiect abrogarea îiu- 
turor legilor existente relative la contribuţiunile directe şi a 
imturor zecimilor Şi impozitelor accesorii înlocuite prin. legea 
ce se prezintă, 

Prin urmare această abrogare priveşte, în afară de legile 
enunțate prin proiect, orice alte dispoziţiuni relative la apli- 
carea impozitelor, directe, similare, celor înfiinţate prin. lege, 

. 
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cum şi orice alte impozite în folosul oricăror instituţiuni asu- 

pra veniturilor cari fac obiectul impozitelor din nou create. 

In ce priveşte impozitele comunelor sau ale altor institu- 

țiuni, ele sunt dar abrogate şi înlocuite, orieari ar fi ele, cum 

sunt impozitele asupra clădirilor sau asupra veniturilor fabri- 

celor, cum şi asupra oricăror altor baze cari fac obiectul im- 

punerilor de faţă. P 

Toate dispoziţiunile tranzitorii relative la evaluări şi la 

scutiri au fost discutate fiecare la câpitolul respectiv. 

Chestiunea îneasării vechilor contribuţiuni înserise în ro- 

luri, cum şi trecerea rămășițelor în noile roluri este prevăzută 

în art. 125. E 
Pentru punerea în aplicare a legii se prevede întocmirea 

unui regvlament. Cum însă o reformă atât de radicală va da 

loc la o foarte mare diversitate de chestiuni, fiind vorba de 

inlocuirea atâtor dispoziţiuni vechi prin altele noui, în dife- 

rite teritorii, nu e posibil a se face acest regulament chiar la 

punerea în aplicare, care nu va întârziă, legea urmând a in-: 

tă în vigoare înainte de 1 Aprilie 1923. De aceea sa prevăzut 

că, până la întocmirea regulamentului, ministerul finanţelor 

va putea da instrucţiuni de aplicare, cari vor aveă putere de 

regulament atât cât ele completează legea şi nu contrazice dis- 

poziţiunile ei. — - 

De alfel, pentru darea acestor instrucţiuni ministerul 

are la îndemână comisiunea fiscală centrală, pe care o vi 

consultă în :toate chestiunile importante 'astfel 'ca dispozi- 

ţiunile ce le ia să fie cât mai drepte. ” | | 

Evaluarea, roadelor reformei 

După cum am repetat de mai multe ori în cursul acestei 

expuneri, pentru a nu aduce un desechilibru prea phternic în 

mijloacele. financiare ale Statului, am căutat să păstrăm impo- 

zitelor elementare caracterul ce îl au azi. Dei, nu. vom face 

evaluări atât pentru a şti ce vor dă impozitele noui, cât pen- 

tru a arătă cii prin cotele ce propunem nu scădem drepturile 

Statului, “graţie sporirii valorilor. i | 

Dăm în tabloul general aflat la finele acestei expuneri 

o situaţie a veniturilor ce credem că vor puteă îi supuse ira=- 

pozitelor elementare. .



112 

Dintre acestea, cele imobiliare sunt date după rezultatele 
recensământului. ce a avut loc în vederea aplicării reformei 
din 1921, la cari sau prevăzut unele scăderi ce probabil erau 
să se facă în apel, celelalte venituri sunt luate după date sta- 
tistice ce am găsit la îndemână, cari nu sunt decât aproximative, . 

In ce.priveşte veniiul global nu poate fi vorba de o eva- 
luare, căci nu avem nici o dată statistică pe care să ne bazăm. 
Totuşi am făcut o apreciere de ce ar puteâ: dă acest venit după 
ealeule problematice minimale, socotind eâţi contribuabili am 
puteă aveă pentru diferitele categorii de venituri. 

După ce din toate aceste evaluări şi aprecieri sau făcut 
scăderile probabile în condiţiunile legii pentru datorii ipote- 
care şi celelalțe prevăzute prin proiect, am aplicat cotele pro- 
puse, stabilind veniturile probabile atât pentru Stat cât şi pen- 
tru celelalte instituţiuni. | 

_Se vede din rezultatul final că nici Statul, nici celelalte 
case nu vor avea cu mult mai mult decât ceeace au astăzi din 
contribuţiuni directe, cel puţin la prima aplicare, când nu ne 
putem aşteptă a stabili în plin toate veniturile şi când chiar 
noi propunem uriele dispoziţiuni de apreciere sub cele reale. 

In ce priveşte Statul, sporul de venituri rezultă mai mult 
din întinderea impozitului pe venitul global asupra întregului 
teritoriu şi stabilirea unei progresivități mai raţionale. 

In viitor sperăm că sporul necesar va veni, cum am ară: 
iat, din creşterea. normală a veniturilor, fără a se mai spori 
cotele. | 

In ce priveşte comunele şi judeţele, cărora prin legea ad- 
ministrativă li se dă multe alte sarcini, ale căror cheltueli în 
mod provizoriu vor fi acoperite prin subvenţii, în viitor, dacă 
veniturile din aceste contribuțiuni directe nu vor spori îndes- 
tul, ca, împreună cu ce li se va dă din contribuţiunile indirecte: 
să se ajungă la o echilibrare a bugetelor -lor, fără subvenţii, 
desigur că, treptat cu creşterea veniturilor Statului, parte din 
cotele sale vor fi trecute celorlalte instituţiuni fără a se mai 
spori cotele în total. : De 

„Domnilor deputați, 
, Na N Pornind la consolidarea financiară a Statului a trebuit aa . er . o x să incepem cu legiuirea de temelie şi să dăm o nouă aşezare 

<ontribuţiunilor directe, 
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După cum am arătat la începutul expunerii noastre, a- 

„veastă nouă aşezare, eră necesară chiar în hotarele restrânse 

ale vechiului, Regat; de aceea paxtidele prevăzătoare o înscrise- 

seră de mult în programul lor politie. In România întregită de 

azi reforma fiscală a devenit una din condiţiile propăşirii eco- 

nomice si unităţii ei naţionale. - _ 

In împrejurările grele în cari se înfăptueşte această re- 

formă, nu avem. închipuirea că am întocmit, aşezământul de- 

săvârşit al impunerii noastre directe, credem însă că am pro- 

pus soluţiunile mai apropiate de nevoile financiare şi econo- 

mice de azi, fără a nesocoti vechile noastre alcătuirii fiscale 

şi fără a uită înrâurirea ce o aşezare 'cu totul nouă poate aveă 

asupra finanţelor Statului. DI 

La lumina experienţii ce vom dobândi pri aplicarea: legii, 

se vor puteă împlini lipsurile de neînlăturat într'o reformă 

ce îmbrăţişează întreaga: activitate a unui popor, în vremuri 

mestatornice ca cele de azi. | 

Urmând desvoltarea firească, idei nouă călăuzesc politica 

fiseală modernă-—și reforma noastră. ÎN 

Aceste idei surprind, poate, pe cei ce nu Sau deprins să 

urmărească prefacerea necontenită a așezămintelor sociale, iar 

metodele propuse pentru înfăptuirea lo» neliniştese pe toţi câţi 

"nu ştiu să înfrunte piedecile- ce se ridică în calea orcărei în- 

cercări nouă. Surprinderea unora şi teama celorlalţi nu tre- 

bue să oprească pe acei ce veghiând cu luare aminte la starea 

de azi ajung să întrevadă prefacerâa ei de mâine. Nevoile a- 

cestor prefaceri au impus proiectul de faţă. 

Cu mai multă dreptate socială şi fiscală, cu o deplină uni- 

"tate naţională, cu mijloace în. stare să răspundă nevoilor mari 

și legitime ale Statului, România întregită va putea păşi către 

menirea unde o chiamă bogăţia pământului şi munca fiilor ei. 

Nici o jertfă nu e prea mare e pentru înfăptuirea, desăvârșită a, 

acestei năzuinţi. 

Ministrul finanţelor, VINTILĂ 1. C. BRATIANU
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TABLO 
y: 

Impozit cuvenit comparativ cu legea din 1921 pentru veniturile din între- 

prinderile comerciale, împreună cu globalul și cu scăzămintele, socotind 
un contribuabil căsătorit cu doi copii. 
    

  
  

            

  

  

  

= | Ş IMPOZITUL DUPA LEGEA 5 IMPOZITUL DUPA PROIECT DIN 1921 

& Elementat | Global | 'Total Cola Cedular Gloss] Total Cata 
. - o , e 

| o 43) — 4 3,6 51 1 Si sl. 
64 — 64| - e 11 10) 87| ss! 
86|  — 86| 36 102 10) 112| 5, 

129] — 129) 36| 153 10| 163] 64 
344] — 344| Bel 204 10| = 214] sa) 
430|  — 430| 8] 255) 10) 265| 5; 
516|  — 516| 8 317 10 327| 5 
688]  — 68 8] 600; 34 634 7 
860|  — 860| 8] 80| 68] 908| 9. 

1.200 40| 1.240] 193] 1.080: 90] * 1.170] 9 
1.500 58| 1.558] 102| 1.80 126) 1.926] 12 
2.000] 132] 2132] 10| 2.000] 236) 2.636] î3, 
4.000|| - 462| 4.462] 11,1] 4.800 840| 5.640] 14, 
6.000| 1.200] 7.200 12| 7.2 1.616] 8.8i6] 1; 
8.000| 2.376, 10.376| 12| 9600| 2.596] 12.1 15, 

10.000 3.690, 18.690]  18,e| 12.000] 8.752] 15.752|+ 154 
i - i t 

TABLOU 

  

                   
Impozit cuvenit comparativ cu legea din 1921 pentru veniturile din pro- 

fesiuni, împreună cu globalui și cu scăzămintele, socotind 
un contribuabil căsătorit cu doi copii 
      

    

  

  

  
  

  

E | sPOZITUL DUPĂ „| IMPOZITUL DUPA LEGEA | 5 PROIECT | DIN 1921 | 

& | Elementar!| Global! Total | COta i j Gota : S | ofa o/, Cedular) Global | Total * 3; 
i - ii I. i - 

. ; 

29| zi d | sai Ie — 1 52, d 
3] — „58 10 o 4 

„87 — 87 10). 137] 4,5 
| — 275 1 200 5 

344) — 344 1 285] dul 
, 413, — 413 1 388) 6. 

| — 550 3 582| gi! 10.000] - esa]. — 688) 52 Se Ş | 
12.000) „960, 46) 1.006 9 ata ga 15 000 200 58| Lose 104| 1604] 10! 20000 1600) 133| 1732 172| 2172] - 107 
40000] 3. 462| 3.662: 652| 4.652] 11 
60.000] 4.800] 1.240] 6.04 1.32 7 38 12,5 
80.000] 6.400] 2376] 873 "116 10. "si 3.116] 10.116 18. 

100.0 .000| - 3.852 altă 3.044] 18.044] 13, 
| |     

            
    

d
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Impozit cuvenit comparativ cu legea din 1921 pentru veniturile mai mari ! 
de 10.000 1ei, din terenuri agricole exploatate de proprietari, Impreană | 
ca globului şi cu scăzămiatele socotind un contribuabil căsătorit cu doi copii 
(Pentru veniturile mai mici de 10.000 lei a se vedeă tabela dela pag. 116 

  

VENITURI Impozitul după proiect Impozitul după legea din 1921 

  

  
  

    

Impozitul - . icol | 

AB 99 Total Cota Vadular Global || Totgl Cota 
Ble- Globall - le Rl Î 

mentar i   
  

10.000 | 1.200 321| 1.28 - 128] 2.100] .294|| 2.99 | 29,8 
: 20.000 | 2.400 193| 2.523! 12,0] 5.400| 1.040| 6.440 32: 
| 30.000 | 3.600 259] 3.859) 12| 8.100|| 1.789|i 9.88 32, 

40.000 | 4.800 438 5.238 13 | 10.800|| 2.850| 13.65 34,41 
50.000 | 6.000 890 6.800 13,5 | 13.500 4.100) 17.60 35 
60.000 | 7.200; 1.120|| 8.320| 138| 16.200|| 5.576) 21.776 362| 
10.000 | 8.400! 1.746! 10.14 "144! 18.900] 7.328, 26.13 31, 
80.000 | 9.600| 2.376 11.976] 14,2] 21.600|| 9.086 30.686] 38: 

100.000 | 12.000| 3.528 i 15,5 | 27.000! 12.972|| 39.9 39,2 | - 

  
+ -200.000 | 24.000| 11.400] 35 40 17,7] 54.000| 36.634 90.634 

300.000 | 36.000 19.475| 55.47 18, | 81.000|| 64.708|i 145.70 48, 
400.000 | 48.000 29.070| '7.070| 19,2 [108.000 "95.446 203 44 | 
500.000 | 60.000| 39.520 so) 19,2 [135.000|128.182 268.182, 52,5 

1.000.000 [120.000 118.400|| 238.40 23,8 [2'720.000/318.222|| 561.220 

| 
“| impozit cuvenit comparativ cu legea din 1921 pentru venituriio mai mari 

de 10.000 Iei din clădiri împreună cu g!obalu! şi făcându-se scăzâmintee 
pentru on contribuabil căsătorit cu doi copii. - 

(Pentru veniturile mai mici de 10.000 lei a se vedea tabela dela pag. 116) 

                    
  

  

    

      

    
  

  
              

VENITURI Impozitul după proiect Impozitul după legea din 1921 

Bls- | Cota ' ] 1 | Cota 
menta Global! Total o, Codular | Global| Tota aj 

| | 
10.000 "960| 9] 990| 28 10,2 
15.000 1480] . 9] 1.800] - 120) 12, 
20.000 1.984 9% 2400 236 13,1 
30.000 3.069 102| 3.600| 508 13,6 
40.000 „4127 102] 4.800) 840| 14,1 
50.000] “bi237| 104] 6.000] -1.208) 144 
60.000 6.480) 10,2] 7.200 1.616) 14: 
70.000] i 7720] 11, 8.400] 2.088 14, 

| 80.000| 8.960| 112| 9.600] 2.596) 15,2 
i 90.000 10.512] 11,6) 10.800] 3.140]. 15,5 
| + 100.000 11.850 11,5] 12.000]. 3.752 157 

200.000] : 26.990] 13,4] 24.000 11.962] 17, 
300.000] 43.525)  14,*] 36.000] 22.316 19, 
400.000 „59:775] 141| 48.000] 84.064 20, 
300.000 77.070] 15,4] '60.000| 46.712 21.9 

1.000.000 182.000] * 18,+120.000/119.964| 23,3      
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după proiect VECHIUL REGAT ARDEAL 
împreună cu 

imp, adiţionale] 

Cotă Cotă 
e... 9.6%/,! impozit. . . . . e. . 20% 

. paz percepere . . “| 3 supliment. 100%. 20% 
» judeţ. .. » » 30%. 6%, pă 

» drumuri .. pentru bolnavi 5%. 19 
> comunale . , 

Total zecimi . . 
Sau socotit la sută din 

venit dă cota de . . 154%, 
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Societăţi 15,5% 

Cota totală. . . 250% Cota totală. . 47% 

Impozit. ....... 13. 9/. impozit pe case după chirie . . .- 14. 9, 
Zecini percepere. . 4 e suplimentar 30%, . 42%, 

» judeţ. ... 4 > pp. bolnavi 5%, 0.72je 
aa » drumuri .. 4 3 > derăshoi 100%/, 14. “e 

Clădiri 207, Ă 5 comunale LL 1 
'Total zecimi . . 16 

Sau socotit la sută din 
venit dă cota de . .- 20.80%, LL 

Cota totală . . 33.80%, Cota totală . , 329'/, 
Patentă fixă: Impozit pe câştig cl. [Il (patentă) . 10 e 

Impozit ...... e 1.200] >» suplimentar . 100%. 10 “/, 
Zecimi percepere. . 5 > » 850. 35%, 

Comerţ ». judeţ. .,. . q » 5 p.bolnavi. O 50f0. 05% 
15,5%, > drumuri .. 4 » > camera comer. . «1 9 

: » comunale. . 4 
» camera comerț 1 

Tota! zecimi . . 18 
Patentă Patenta proporțională : 

Comerț intustrie) Cota este de 4%, 10%, și 20%/, 
asupra chiriei magazinului. La 

. “acestea se adaugă-b zecimi de . 
Adaus dej percepere. 

| rentabi- | Pateuta prop. complimentară: 
: litate | Dacă vânzările trec de 500 000 se 
i taxează ceeace trece cu cotă de 
: 2—6 la mie, la care se adaugă ——— ! 5 zecimi percepere. Cota totală. . 25 % 

Patentă Fixă: impozitul este progresiv . 12%/,— 89 
Impozit ,..... 1.200 | în raport cu rentabilitatea. , 
Zecimi percepere . . Împoz. saplim. . 6094. 7.20/,—10,8%, 

> judeţ... pp 8097. 3.60/,— DA4%e 

» comunale . . 
» . comerciale . 

Total zecimi . . . . 18 
Patenti proporţională : 

calculată la beneficiul net Ă 
Impoziţ ..... . . . 10% 

3 
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» drumuri .. 4 > pe Bf, 0.800 — 09%) 4 ) 
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_ Cota totală . . . . „ . 15%] Cota Totală. 3340/,—35.1/s 

Salarii -5—8%/0 |lmpozit . .. 6oj.flmpozit . . . . . .. 6% 
Capital mobilar |___18*/0__| Impozit a 150| Impozit 15, 
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Zecimi percepere. . .. ...- 
Impozit com. Urbană până la 

20 ori impozitul Statului. 
Zemstve până la 100%, din venit. 

I 

Cotă, Cotă. 

Impozit Stat pe disietină 26 bani. Impozit .... e + 20.45, 

Zemstve , , » 18—25 lei. » suplimentar 80%, . . 16.36%, 

Voloste ,„ „ >» 2—12 , » pentru provincie 40%, 8.18%/, 

Comună » » 2-12, „ pentru fond. şcolar 300, 10.22%, 

, Cota totală. . . .55219% 

ÎMpOZIt Date e... ... 3%;0 iuipozit. . . . e. e e 12.25%, 
» supl. pentru ţară 40%. 4.90%, 
» » școală 50%, 6.12%, 

  

  

, A Cota totală. , . 23.57%/ 

Patentă fixă : 
Impărţită în 8 categorii până la lei 

1.50%) p. comerţ. 
Impărţită în 8 categorii până la lei | 

3.800 p. industrie. * ” 

Zecimi judeţ. . . .1 , - ke 

„ comună ..1 , N 

Camera de comerţ se ia o sumă fixă Impozit de repartiție. 

care se ridică până la 360 leipe an. ; 
Patentă complimentară : 

Din venit stabilit în raport cu cifra 

afacerilor . cc... .. 107 

i 

Impozit progresiv până la 25%, venit, impozit .. + e eee e e 420 

procure Și520 bâni %, la capitalul »  supl. război 209. . ._. 24% 

  

  

fundamental. Cota total, . . . 144%, 

Cota se mai sporeşte în raport cu ren- 

tabilitatea, dela 6 -14%,. 

impoziţ .. o... ... 1. e 6%e- Tpapozit îm ee... .. 6%, 

impozit. . .. .. . . .. . e 19o/s- Impozit .. „e ete e e e 2 15%fu 
  

Deosebit se plătește impozitul pe ve- 
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Ă sarcini îa- p itonil (| Constatări făcute ia recensă- 000.000,000 miliare, 
e veniturile pro- Mâna. „5. 230,000. | 50/"pentzu 

| prietăți agrisule După, reducerea în apel (350/,) - 8950.000.000 2230.000.000) g20;4| 2710.000.000 ele Pen 
N Scăzână sarcinele rămâne . „ 2.250.000.000 mici 

300/, total 

| 18% pentru 
arcini fa- Pe veniturile pro- Vonstatări după recensământ, 2.500.000.000 . Sata te, 

e Vebilu upă reduceri în apel 20%/“şi , 2 120.000.000/] 120 pentra 

- prietăţii clădită TA conform legei . . . .'. 1.500.000.000 1000.000.000 12/g ” e Pe 
Scăzână sarcinele “rămâne . + 1.000,000.000 mici, | 

250/, tota Cupoane la acţiuni socotind capitalul pro- ' 
ductiv cin:i miliarde cu 8%/, » 400.000.000 

Scrisuri urbane şi rurale, capitalul 00. 000. 500 30.000.000 
CU 50fo, e 1... . . . . . . . ...... „30: . 

ț; Renta exproprierei 4 miliarde cu 5%, . 200.000.000 
mubitar Plasamente la bănci şi dep. 4 0004000.000 

= (Afară, de plasamentele băncilor) . 100.000.000 1504] 35.000.000) 2 
, Ipoteci şi alte creanţe î. [.. . . | . 40.090.000 e 
antieme, cc... n... .. „000. 

Redevenţe petrolifere şi alte ceziuni. 100.000.000 

900.000.000 
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fa- p ] Cifra afacerilor 50.000.000.000 scăzându-se „109aj sarcini fn 2 veniturile afacerile particulare şi societăţile pe şi of | am pentu 

din comerţ și acţiuni 20.000.000.000, rămân 40,000.000.000 Spor de/|[.360.000.000| %% hituri 
igdushie la care se socoteşte un beneficiu me- renta- mici, 

Gdiu de 1007, . „cc... cc... 3-000.000.009 bilitate! 100 total 

Salarii Stat ............. 2.500, 000.000 5.000.000.0 130.000.000 — 
Pe sohaiii Salarii particulare 1... ... 2.500.000.000 ) 00 

„pene 

„| impozitul pe ve- 
Bital“ global 

za 
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Aproximativ a şasea parte din venitul! co- 

miercia! şi industrial... 
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Evaluare : 
Veniturile del 
mai sus cu cele 
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la imp. elemen 
tare dau circa 
18,000.000.000. 
Socotină im. 

pozabil o tre- 
ime 6.000.090.000 
cu cota medie 

50/0 

  
  

ÎDin care) | 
| PPR Impozit cel || Cu venituri De cap | minimal 

paţin | || 

- Lei || Lei | Lei 
100.000/'sub 40.000! 100; 40.000.000) 
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4.000]| >  150—500.000|| 20.000] 80.000.000 
1,000 'peste 500.000, 100.900,/100.000.000 

          (1373.000.000 | 

30, 
in mediul 

800! 40.000.000   
300.000.000, — 
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| miliare, 
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Actualele zecimi în comparaţie cu impunerile adiţionale viitoare 

        

  

  
  

  

      
13.000.000 rurale. 

              

  

    

| | TOTALUL te revine dată su 

ZBOTÂL ACTUALE ÎVEDRIUL REGAT] ARDEAL || BUCOVINA | BASARABIA] aecimelorae- | 2A2 la oaie 
. | d tuale așezate || MDN cotelor 

de mai şus 

Zecimi comunale . «|| *)25.000.000| 97.000.000 5.000.000 zoococed 1686.000.000; 

| | E 186.260.000 
| Poncieră comunală . — — — — tinca 15.000.000 

[2 Să 
” . 

| Judeţene ..... 33.000.000 10.090.009 — 69.000.000 scana 
192.250.000] 

Drumuri 20.000.000] 5.000.000] 1.000.000! 13.000.000 39.000.000 | 

| | 

Comerciale 1.000.000  2.000.000|| ___600.000|____— 3.600.000] 13.500 000] 
| 

Total . . - || 19000.000|[114.000.000| 6.600.000) 121.000.000| 335.600.000 sp2 00000 

” 

*) 12.000.000 urbane. - 
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TITLUL I 

Impozite directe. Clasificarea şi natura lor 

Art. 1. — Contribuţiunile directe corespunzătoare celor de 

“mai jos, acum existente în tot: cuprinsul ' României, se înlo- * 

««nese dela 1 Aprilie 1923 cu următoarele : 

1. Impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole ; - 

2. Impozitul pe veniturile proprietăţilor clădite ; 

3. Impozitul pe veniturile valorilor mobiliare ; 

4. Impozitul pe veniturile comerciale şi industriale ; 

5. Impozitul pe salarii ; 

6. Impozitul pe veniturile din profesiuni şi ocupaţiuni ne- 

“impuse la celelalte: impozite ; | 

1. Impozitul progresiv pe venitul global. 

Primele :6 impozite sunt obiective, ele lovind veniturile 

speciale, împărţite în 6 categorii, după origina şi tratamentul 

“care li se aplică, şi formând astfel 6 impozite elementare. 

Pe lângă aceste impozite se pot stabili impuneri adiţio- 

“male în folosul comunelor, judeţelor şi altor instituţiuni pu- 

“blice, în limitele prevăzute de această lege. 

Ultimul impozit este subiectiv şi completează impunerea, 

lovind totalitatea veniturilor. 

Art. 2. — Sunt supuse impozitelor elementare persoanele 

fizice sau juridice cărora le revin veniturile sus vizate, înde- 

pendent de naționalitatea şi sediul lor. 

Persoanele impozabile la impozitul progresiv asupra .ve- 

mitului global sunt prevăzute la titlul II, cap. VII al acestei 

Aegi. 
am e



126 
  

TITLUL II 

Impozite 

m CAP. 1 | 

Impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole 
” + 

"Art. 3. — Sunt supuse unui impozit de 12% pe numele pro- 

prietarilor, uzufruetuarilor sau titularilor oricărui alt drept 

veal . de folosinţă, veniturile proprietăţilor , funciare (agricole 

sau celor asimilate lor, constatata conform prevederilor pre- 

zentei legi. 

Pentru veniturile broprietăţilor iavendate impozitul este: 

sporit la 14%, afară de cele ce aparţin minorilor orfani ori 

cele arendate obştilor sau cooperativelor locale de exploatare. 

Dacă contribuabilul locueşte în străinătate mai mult de 6 

luni; în cursul unui an, impozitul va fi de 20%, fără deose-: 

bivea de mai sus, afară de cazul când este trimis în calitate 

de funeţionar public, ori cu o însărcinare oficială, sau în ca- 

zul când şade acolo cel mult 6 ani pentru studii universitare 

sau asimilate lor şi 2 ani pentru studii speciale. 

Această sporire de cotă nu se aplică contribuabililor cari 

au o întindere de pământ până la 5 hectare inclusiv, cu domi- 

ciliul la aplicarea legii în ţări străine, decât după 3 ani dela. 

această dată şi dacă până atunci nu se reîntote în ţară. 

Sunt cuprinse în acest impozit toate veniturile proprietă- 

vii, realizate din toate ramurile de producţiune agricolă sau 

din transformarea produselor sale, afară de veniturile din sta- 

hilimente industriale de sine stătătoare aflate pe proprietăţi, 

cum: mori, fabrici de spirt şi alte asemenea. 

Ari. 4, — Venitul impozabil se determină din 5 în 3 ani 

de comisiunile de recensământ prevăzute de art. 80. 

Comisiunile de recensământ vor face: evaluări, si impuneri 

în fiecare comună, având să stabilească : 

1. Întinderea proprietăţilor în parte pe proprietari şi dis- 
tribuivea lor pe categorii şi clase. 

Vor fi 12 categorii şi anume: 1) pământuri arabile ; 2) 
jâneţe ; 3) izlazuri ; 4) grădini de legume cu caracter perma- 
neni ; 5) livezi de prusi şi de alţi arbori fructiferi ; 6) vii ; 7) 
mlaștini, terenuri necultivabile ; 8) păduri ; 9) -bălţi ; 10) pe- s
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piniere şi grădini de flori ornamentale ; 11) terenuri de agre- 

ment rurale ; 12) orice altă categorie neprevăzută aci. 

Clasijicareu se va face după calităţi şi numai pentru pro- 

prietăţile de categoriile 1—6. 

Pentru teritoriile unde se află întocmit cadastrul se va 

tine seamă de întinderile, categoriile şi clasifieările cadastrale 

dacă aceste lucrări sunt ţinute în regulă. 

Acolo unde 'nu e cadastru numărul claselor nu va fi mai 

mare de şase pentru o singură categorie de proprietăţi ; 

2. Valoarea locativă medie pe hectar pentru proprietăţile. . 

de categoriile 1—6, care va fi aceeaş pentru toate proprietăţile * 

de aceeaş categorie şi clasă din comună. 

Această valoare locativă se stabilește ținându-se seama de 

mijlocia contractelor de arendare din comună încheiate în ul- 

timii 3 ani, iar în lipsă, de mijlocia îpe trei ani a valoasei pro- 

ducţiunii la hectar, scăzând cheltuelile obişnuite. In acest din 

urmă caz evaluarea nu va fi mai mică decât produsul preţului 

mediu de vânzare al proprietăţilor în ultimii 3 ani cu dobânda 

de 6%. 

3. Venitul impozabil pe proprietăţi, şi anume : : 

a) Pentru categoriile 1—6 prin înmulțirea întinderii cu va- 

loarea locativă medie pe hectar ; 

b) Pentru celelalte categorii, pe fiecare proprietate, după 

contractele de arendă în vigoare, iar în lipsă prin apreciere. 

în comparaţie ca alte proprietăţi similare arendate. Pentru ie- 

renuri de agrement, în lipsă de contract de arendare, prin în- 

mulţirea cu 8% a preţului de vânzare fixat pentru. calitatea 

de pământ corespunzătoare. - 

4, Condiţiunile în cari se exploatează fiecare proprietate, 

dacă e arendată sau exploatată de proprietar, ori dacă pro- 

prietarul domiciliază în străinătate, şi, în fine,.. 

5. Să stabilească inipozitul cuvenit a se plăti pentru fiecare 

proprietate după coia aplicabilă. 

Art. 5. — La preţul contractelor de arendă, după e cari se fac 

cvaluările şi se stabilese veniturile, -se va adăugă toate sar- 

cinile impuse arendaşului eari legalmente privese pe proprie: 

tar, cum şi accesoriile în bani sau în natură pe cari aren- 

daşul e obligat a le dă peste arendă. 

Pentru, proprietăţile din comunele în cari se află cadastru 

valoarea locativă şi venitul se vor putea fixă în raport cu eva-,
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Tuările cadastrale, ţinându-se seamă de valorile analoage sta- 

bilite la, recensământ. . 

Art. 6. — Pădurile din cari nu se trage nici un folos NU 

se impun decât atunci când sunt date în tăiere. 

Cele date în arendă spre altă folosinţă decât exploatarea 

or prin tăiere, sau cari adue asemenea foloase proprietarului, 

se impun după valoarea locativă pe hectar, stabilită conform 

art. 4. 

Cele puse în exploatare prin tăiere se impun potrivit pro-- 

.cedurii prevăzută de art. 95, din momentul când sunt date al- 

tora în tăiere sau când începe exploataţiunea, cu cota de 10% 

fără distineţiune în ee priveşte cota dacă pădurile sunt aren- 

date sau exploatate de proprietar. In cazul însă când tăierea 

se îace prin defrişare cota, rămâne de 12%. 

Pentru pădurile plantâte din nou, dela punerea în apli- 

care a legii, venitul rezultat din prima tăiere este impus pe 

jumătate. 

Câştigurile rezultând din exploataţiune fac obiectul uuei. 

impuneri separate conform art. 30. 

Art. 7. — 'Terenurile afectate unei concesiuni mâniere sunt: 

supuse la acest impozit numai în ce priveşte venitul agricol 

al suprafeţei şi în afară de taxele prevăzute de legea minelor. 

Impozitul va încetă pentru întinderea ce n'ar mai putea 

aduce venit agricol din cauza lucrărilor de exploatare ale sub- 

solului. . În 

Ari. 8. — Sunt scutite de acest impozit: 

1. În mod permanent: 

a) Proprietăţile publice afectate unui serviciu publice si 

neproducătoare de venit; 

b) Imobilele aparţinând Statului şi exploatate în regie. - 
2. In mod vremelnic: i 

a) Pentru 10 ani, dela schimbarea lor în pământ de cul- 
tură cu cheltueala proprietarului, mlaștinile şi bălțile, cum 
şi alte pământuri necultivabile prin natura lor; 

b) Pentru 5 ani dela plantare, livezile de pomi roditori și 
pământurile plantate din nou cu vii, afară de cele plantate cu 
preductori direcţi; 

c) Pentru 5 ani dela repunerea lor în stare de a fi culti- 
vaie, prin cheltueala proprietarului, terenurile devastate în 
timpul răsboiului în aşă grad, că devenise cu totul impioprii 
culturii.
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“Cererile de scutiri vor fi făcute $i rezolvate potrivit pro- 
cedurii prevăzute în art. 99, 

Scăderea impozitului va aveă loe dela 1 Ianuarie ce ur- 
mează cererii, iar epoca de scădere decurge în tot cazul dela 
1 lanuarie a anului ce urmează aceluia în care a avut loc fap- 
tul ce motivează scăderea. - 

Art. 9. — Proprietarii, uzufruetuarii sau ctularii oricăror 
drepturi reale de folosinţă sunt obligaţi să declare proprie- 
tăţile, întinderile de terenuri posedate, arendările şi contrac- 
tele respective, precum și orice alte acte şi împrejurări nece- 

sare constatării şi așezării impunerii. - 

Ei vor face deelaraţiunile după formularele şi în terme- 

nul ce se va hotărî şi publică de ministerul de finanţe. | 

Ele pot fi făcute colectiv, pe formulare anume întocmite, 

de către toţi locuitorii dintr'o comună, sat ori cătun, sub în- 

erijirea şi atestarea primăriei respective şi se vor depune prin 

ingrijirea primarului la percepţia locului cu cel puțin 3 zile 

înainte de începerea lucrărilor comisiunii. 

Ziua începerii lucrărilor comisiunii într'o comună se va. 

afişă la primărie şi percepţie cu cel puţin 10 zile înainte. 

Pentru comunele unde se ţine cadastru în regulă proprie- - 

tarii sunt dispensaţi a declară datele- cuprinse în el. 

Art. 10. — Comisiunile vor dresă procese-verbale de consta- 

tările făcute, conform art. 4, şi, îndată ce lucrările sunt ter- 

minate, ele vor afişă la primăria comunei tablourile de distri- 

buirea pe categorii-şi clase, cum Şi de evaluarea şi impunerea 

proprietăţilor. 

Contribuabilii, precum şi oricare reprezentant al fiseului 

au dreptul să facă apel în contra acestor hotărâri, în termen 

de 20 zile dela această afişare, înâintea, comisiunii de apel. 

Apelul se declară la administraţia financiară vespectivă 

sau la percepțiile oraşelor nereşedinţe în cari vor funcţionă 

promisiuni de apel. 

Art. 11. — 'Toate apelurile dintro comună, în ce privește 

gruparea terenurilor pe categorii şi clase, cum şi valoarea lo- 

cativă medie pe hectar, se vor judecă deodată, şi deciziunea 

dată în această privinţă va avea putere de lucru judecat faţă 

de toţi contribuabilii comunei pentru proprietăţile aflate în 
aceeaş categorie şi -elasă.
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“Avi. 12. —. Hotărârea comisiunii de apel rămâne defini- 

ţivă în ce priveşte clasificarea pe categorii şi stabilirea valori- 

lor locative;. ea poate fi atacată în recurs pe calea arătată la 

art, 85. .. | 

Procedura, şi judecata apelurilor și a recursurilor, cum şi: 

orice schimbări a impunerilor în cursul periodului de 5 ani 

se vor îndeplini conform dispoziţiunilor cuprinse în titlul III. 

CAP. II 

Impozitui pe veniturile proprietăţilor clădite 

“Art. 13. — Sunt supuse unui impozit de 12% pe numele 

proprietarilor, uzufructuarilor sau titularilor oricărui alt drept 

_xeal de folosinţă veniturile nete din proprietăţile clădite sau 

«elor asimilate lor. E _ 

Dacă contribuabilul locueşte în străinătate mai mult de 6 

ani în cursul unui an, impozitul va fi de 20%, afară de-cazul 

când este trimis în calitate de funcţionar publice ori cu o în- 

săreinare oficială sau în cazul când şade acolo cel mult 6 ani 

pentru studii universitare sau asimilate lor şi 2 ani pentru 

" sindii speciale. " . 

Fac parte din clădiri instalaţiunile mobiliare şi acceso- 

rile cari devin imobile prin destinaţie. 

Se va ţine seama de excepţiunea prevăzută la art. 30 pen- 

tru stabilimentele proprii ale fabricilor industriale. 

Sunt asimilate clădirilor: | 

a) 'Terenurile virane din oraşe;. ! 

b) 'Terenurile necultivate, afectate unei înțreprinderi co- 

wmerciale sau industriale, ca şantiere, depozite, locuri de pe- 

tvecere sau pentru publicitatea industrială ori comercială; 

“ e) Instalaţiunile pe bacuri. 

Art. 14. — Pentru clădirile cari se închiriază cu mobile 

venitul impozabil la acest impozit este acela al clădirii fără 

mobile, afară de cele cari devin imobile prin destinaţie şi ser- 

vese la exploatarea imobilelor. | 
Venitul mobilelor va, face obiectul impozitului pe venitu- 

vile din ocupaţiuni necomereiale. 

- Art. 15, — Venitul se determină pe baza valoarei locative 

a imobilului. | a 

Valoarea locativă se stabileşte după contractele de închi- 

N
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riere, iar în lipsa lor, prin: evaluare directă în comparaţie cu 
imobilele similare sau pe baza unei vânzări recente a imobi- . 
lului impozabil, ţinându-se seamă de dobânzile obişnuite pro- 
duse de capitalurile învestite în: imobile la epoca evaluării. 

„Pentru terenurile virane venitul se stabileşte după preţul 
cu care ele sar putea vinde, la care se socotește o dobândă 
de 5%. 

La preţul contractului de închiriere se va adăugă valoa- 

rea tuturor sarcinelor impuse chiriaşilor, eari legalmente pri- 

vesc pe proprietari. _ | 

Art. 16. — Pentru clădiri şi instalaţiuni imobiliare venitut 

met impozabil se obţine scăzând din valoarea locativă 20% 

drept cheltueli de gestiune, asigurări contra riscurilor, între- 

ținere şi amortizare. 

Pentru terenurile asimilate clădirilor valoarea  locativă 

constitue venitul net impozabil. 

Art. 17.— Sunt scutite de acest impozit: 

1. În mod permanent: . 

a) Clădirile publice sau ale aşezămintelor de utilitate DU- 

blică neproducătoare de venit şi afectate serviciilor publice sar 

scopului acelor aşezăminte; 

b) Clădirile parohiale ale culturilor religioase întreținute. 

de Stat cari nu produe nici un venit şi cari Sau bucurat până 

în prezent de asemenea scutiri; 
c) Sub condiţiunea, reciprocităţii, clădirile aparținând le- 

gaţiunilor şi consulatelor străine şi ocupate de ele; 

d) Clădirile rurale ce servese de locuinţă agricultorilor şi 

cari nu au mai mult de 3 camere locuibile, precum şi toate 

cele necesare exploatării agricole a terenurilor. | 

_2. In mod vremelnic: - . 

a) Clădirile noui pe ţimp de 5 ani dela data de când au 

devenit locuibile în total sau în parte. 

Clădirile reparate chiar radical nu vor fi asimilate elădi- 

rilor noui, deci nu vor fi scutite; 

b) Pentru 10 ani dela începerea exploatării, stabilimen- 

tele de băi, de ape minerale recunoscute. 

După acel termen impozitul se reduce pe jumătate; | 

c) Pentru 10 ani de când au devenit. locuibile, clădirile 

construite şi cele ce se vor construi de particulari pe loturi 

cumpărate dela Stat în staţiunile de băi şi ape minerale, pre-
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cum şi în staţiunile Techirghiol, Tuzla, Carmen Sylva, în. con- 

- diţianile legii din 1912; 

7 

d) Stabilimentele de băi de ape minerale, puse în: exploatare 

pentru căutarea sănătăţii, muncitorilor, în mod gratuit, atât 

timp cât funcţionează numai în acest scop; 

2) Pentru 10..ani venitul clădirilor construite de. societăţi 

de locuinţe ieftine, recunoscute ca atare prin legi speciale. 

După acest termen impozitul se reduce la o pătrime pe 5 

ani şi la jumătate pe. încă 5 ană. 

Clădirile ce se vor construi în viitor de aceste societăţi 

se scutese de impozit pe 10 ani; 

7) Clădirile noui construite sau cari se. vor construi, timp 

de 10 ani .dela aplicarea legii de faţă, pe calea Victoriei din 

Capitală, în conformitatea legilor din Decemvrie 1910 şi 1913, 

se scutese în aceleaşi condițiuni ea cele din alin. e. 

Art. 18. — Valoarea locativă şi venitul net impozabil -se 

stabilește din 5 în 5 ani de către comisiunile de recensământ 

prevăzute la art. 80. 

Camisiunile de recensământ vor proeedă atât la evaluare 

cât şi la impunere pe loc la fiecare imobil, în intervalul de. 

timp ce se va fixă şi publică de ministerul finanţelor prin 

Monitorul Oficial. - 

Art. 19. — Contribuabilii sunt datori a face declaraţiuni 

pentru fiecare imobil în parte, la percepțiile respective, pe 

Yoxmularele oficiale, în. termenele prevăzute prin publicaţiu- 

vile ministerului de finanţe. 

_ Comisiunile vor ţine seama de aceste declaraţiuni şi deac- 

tele prezentate, cum şi de înscrierile cadastrale. 

Ari. 20. — Pentru toate evaluările se vor încheiă procese: 

verbale pe imobile şi contribuabili, cari vor fi predate lă îmo- 

bil, suh dovadă de primire, contribuabilului sau unui membru 

din familie ori din serviciul său. 

In cazul când cei în drept a primit procesul-verbal nu se 

află faţă pentru a dă dovadă, delegatul fiscului va afişă 'pro- 

cesul-verbal de impunere la imobil, dresând un protes-verbal 

pentru aceasta. 

Contribuabilii cum şi orice reprezentant al fiscului av. 

dreptul să facă apel la comisia, de apel prevăzută de art. 80, 

în termen de 20 de zile dela înmânarea procesului-verbal de 
impunere sau dela afişarea lui.
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Apelul se-:face- la: administraţia. finănciară său la percep- 
“iile oraşelor nereşedinte î în cari vor "tuncţionă „omisiuni 
-de apel. .” Lai 

a 

Art. 217. — Hotărâreă toriiisiaiit de apel rămâne definitivă 
în ce privește constatarea 'şi -evaluarea venitului; ea poate. îi 
atacată în recurs pe câlea arătată la" art. 85. | 

Procedura şi judecata apelurilâr şi a recursurilor, cum şi 
orice schimbări a impunerilor în cursul periodului de 5 ani, se 
vor îndepiin; contarm “dispoziţiunilor cuprinse în titlul III. 

CAP. III 

Impozitul asupra veniturilor valorilor mobiliare 

Ari. Veniturle capitalurilor mobiliare sunt supuse 
unui impozit de 15%, afară de veniturile din acţiuni nomina- | 
tive ale societăţilor pentru cari impozitul va fi de 12%, cum! 

şi de veniturile din depozite la bănci şi din serisurile societă- 

ilor de credit funciar formate prin asociaţie de proprietari 
si autorizate prin lege a emite asemenea „obligaţiuni, peiitru 
cari impozitul va fi de 10%. 

Impozitul se aşează asupra veniturilor brute, provenite din 

România de către oricine sar încasă, cum şi cele din altă ţară 

luate. de către locuitorii ţării. 

Art. 23. — Veniturile impozabile sunt: _* 

1. Dividendele şi produsele de orice fel la acţiunile, obliga- 

"“tunile şi orice titluri sau drepturi din valori mobiliare, sub 

orice denumire, ale societăţilor şi coleetivităţilor de orice fel, 

afară de dividendele distribuite de. băncile populare şi egope- 

rativele şi federalele enumerate la art. 34, cari se impun con- 

form art. 35 la irapozitul pe venitul întreprinderilor comerciale. 

Cupoanele la rente şi obligaţiuni ale Statului român, 

judeţelor sau comunelor, cari nu au fost scutite de impozite 

prin legea de emisiune a lor. | 

3. Rentele viagere dela 25.000 lei anual în sus, cele mai 
mici fiind supuse la impozitul pe salarii. | 

4. Dobânzile şi produsele de orice fel incasate de cei ce 

mu fac afaceri de bancă, scont sau împrumut, pentru cari a 

„ceştia, plătesc impozitul prevăzut de art. 30, ce se cuvin la su- 

mele plasate în: 

pa
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a) Creanţe ipotecare, privilegiate -și chirografare.” 
Dacă în aceste creanţe nu se prevede nici o dobândă, iin-- 

pozitul va fi calculat asupra'unei dobânzi de 67% pentru crean- 

țele comerciale şi de 5% pentru cele civile. 

Se exclud dobânzile ineasate de comercianţi sau industriaşi 

la creanţele comerciale_cari au de obiect o vânzare sau alte 

" afaceri de comerţ, pentru cari ei sunt supuşi impozitului ve 

beneficiile comerciale şi industriale; | : 

5) Depozite de sume de bani la vedere sau cu secadență, 

“cum şi soldul creditor de !dobânzi al conturilor curente la 
bănci; a ” 

c) Garanţii în numerar. 

_5. Tantiemele acordate de societăţi în afară de cele plătite 

directorilor şi funcționarilor întreprinderii, cari vor fi impuse 

la impozitul pe salarii. j 

„6. Redevenţele în bani sau în natură, precum şi sumele pri-- 
mite dintr'o dată sau periodic pentru cesiuni de drepturi sau 
de exerciţiul unor drepturi, concesiuni miniere sau închirieri 
ori arendări de întreprinderi comerciale ori industriale.. 

întră în venit valoarea instalaţiunilor mobiliare sau imo- 
biliare ce concesionarii, arendaşii şi chiriaşii sunt obligaţi să- 
îacă în profitul beneficiarului. 

Art..24. — Sunt scutite de acest impozit: 
a) Dobânzile la economiile înscrise pe libretele de economie 

ale Casei de depuneri, la economiile până la 10.000 lei înserise 
pe carnetele de economie ale Caselor de credit aparţinând in- 
stituţiunilor publice ori băncilor populare ce funcţionează pe. 
bază de legi şi la cele până la 3.000 lei, înscrise pe carnetele 
altor instituţiuni de credit; | 

Se scuteşte o singură asemenea, depunere pentru o persoană. 
Impozitul se percepe la veniturile sumelor ce trec de cele: 

mai sus prevăzute, iar pentru economiile făcute la băncile po- 
pulare între 10.000—20.000 lei se reduce la jumătate ; 

b) Dobânzile creanţelor ipotecare sau privilegiate ale in-. 
stituţiunilor de credit autorizate prin lege să emită: în contul 
acelor ipoteci obligaţiuni supuse impozitului de faţă; 

c) Veniturile din titluri străine sau . din depozite ale per- 
sonalului diplomatie străin, sub condiţiunea reciprocităţii şi: 
în condiţiunile ce se vor fixă prin regulament.
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Art. 25. — Impozitul este datorat din aiuarexigibilității ârep- 

talai creditorilor. 

| Perceperea se face pe cale de retinere la plata veniturilor 

«de către debitorii dividendelor, “cupoanelori: dobânzilor, rente- 

lor, tantiemelor şi produselor. specificate la art. 23. 

Impozitul va fi vărsat la Stat conform normelor şi în 'ter- | 

menele ce se vor stabili prin instrucţiunile ministerului de fi- 

nanţe, aceste termene neputând fi mai mari de 3 luni de la 

reţinere, iar pentru dobânzile plătite Ia creanţele ipotecare pri- . 

vilegiate sau chirografare, prevăzute la punctul 4, lit. a al art. 

23, de trei zile. | | 

Pentru aceste din urmă dobânzi plata impozitului se va 

-puteă efectuă prin aplicarea de timbre mobile speciale, lângă 

înserisul constatând achitarea. lor, de îndată ce ministerul îi- 

nanţelor va întocmi şi va publică modalităţile de aplicarea 

:si anularea acestor timbre, cum şi limita până la care se poate 

iace asemenea plăţi. | 

Până la înfiinţarea de timbre, perceptorul sau Adminis- 

traţia financiară unde se varsă impozitul vor face la, cerere 

menţiune despre aceasta pe act. , 

Lipsa acestor vize ori timbre sau a chitanţei dovedi- 

itoare de plata impozitului constitue o dovadă îndestulătoare de 

sustragerea dela plată, urmând a se aplică sancţiunile legale: 

"Art, 26. — Perceperea şi vărsarea impozitului pe veniturile - 

din valorițe mobiliare străine se face, până la o întelegere 

cu diferitele state interesate, de către bancherul, agentul de 

sehimb sau orice altă persoană care efectuează în România 

plata dobânzilor. sau veniturilor produse. de aceste valori. 

Oricine face o profesiune sau un comerţ din 'a strânge, 

plăti sau cumpără cupoane, cecuri sau orice alte instrumente 

de credit, create pentru plata acelor venituri din alte ţări, 

este dator să facă o -declaraţie despre aceasta la administraţia 

financiară a 'reşedinţei sale şi să se conformeze regulelor sta- 

'bilite prin instrucțiunile ministerului de finanţe. 

Sunt dispensaţi de aceste 'declarațiuni cei obligaţi la pu- 

blicarea bilanţului. 

Cei cari vor incasă din. străinătate, fie direct, - îie prin 

altul, asemenea. venituri, sunt obligaţi a vărsă impozitul la 

aăminisiraţia financiară sau la „perceptie, în termen de o lună, 

7



putând cere vizarea titlurilor pentru dovada plății impozi- 

tului. -" 

Art. 27. — Vărsarea. impozitului reţinut de către debito- 

rii “veniturilor . menţionate la punctul 6 de; sub. art. 23 se va 

face conform celor arătate în articolul 25, însă cu titlu provi- 

zo0râu, până. la, siabilirea definitivă a impozitului de către co- 

misiunile de impuneri ce vo» urmă după acea vărsare. 

Constatarea se face pe baza declaraţinnilor ce. contribua- 

bilii sunt obligaţi a dă, în conformitate cu dispoziţiunile art. 

87, ţinându-se seamă de contracte, registre şi orice acte, pe cari 

atât debitorii câi şi creditorii veniturilor sunt datori a le pre- 

ventă, 

_Modalităţile şi formele de constatare sunt cele prevăzute. 

în titlul III. . 

Nu intră în venitul impozabil : . 

__q) Amortismentul repartizat pe numărul de ani cât du- 

xează concesiunea, al capitalului învestit de concedent. în în- 

treprindere şi care se. pierde până la sfârşitul concesionării, 

arendării ori inehirierii ; 

b) Amortismentul anual de cel mult 5%.:al instalaţiunilor 

cazi nu se pierd în totul, dar rămân la, expirare în stare de- 

gradată. 

„  Inserierea impozitului se va face în roluri speciale, unde 

se va notă şi incasarea prealabilă a impozitului. In cazul când 

s'a încasat mai mult se va face compensaţiune în anii urmă- 

tori sau cu alt impozit conform art. 114, Dacă acesstă com- 

pensare nu e ppate face, se va restitui diferenţa. 

Art. 28. — Imozitul e în sarcina. creditorului chiar dacă. 

prin contracte sar prevedei clauza “contrarie ; orice asemenea 

clauză contrarie este nulă. 

Art. 29. — Instanţele judecătoreşti şi orice autoritate pu-. 

blică nu vor puteă dă curs nici unei cereri relative la âseme- 
nea acte sau creanţe ce fac obiectul impozitului de faţă şi uu 
vor operă nici o radiere de sarcini, privilegii sau ipoteci asu- 
vrea imobilelor până nu se va justifică plata impozitului, afară. 
de cazurile de dispensă prevăzute de lege.
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CAP. IV 

Impozitul pe venitul: întreprinderilor. comerciale 

„Şi industriale 

Art. 30. — Sunt supuse unui impozit de 10% veniturile 
nete din întreprinderile comerciale şi industriale, din exploa- 

tări agricole făcute de cei ce: nu suportă impozitul pe :veri- 

tul proprietăţilor respective; cum şi din exploatări de păduri 

sau: de. mine, făcute fie de către axendaşi $ sau coneesionari, “fie 

de proprietari. i 

Impozitul se sporește cu 2% pentru veniturile nete din 

operaţiuni de bancă, scont sau împrumuturi, şi se reduce” eu 

2%: pentru veniturile nete: ale întreprinderilor cari au de o- 

bieet. exclusiv exploatări ingustrile, miniere sau de 'trans- 

port pe cale ferată sau pe-ăpă. 

In venitul întreprinderilor industriale se socotese a: îi cu- - 

prinse veniturile imobilelor afectate industriei cari aparțin ex- 

ploatatorilor, şi cari mar puteâ - :sârvi decât în scopul pentru 

care sunt într ebuinţate, fiind legate: de exploatarea industrială 

xespectivă. Ele nu sunt dar supus la impozitul pe veniturile 

proprietăţilor agricole sau al celor" clădite, ci la cel de faţă. 

Venitul impozabil se stabileşte în fiecare an pe: baza: veni- 

tului rezultat în anul te preesde celui de impunere sau în pe- 

vioada de 12: luni, care a servit la stabilirea ultimului bilanţ, 

în cazul când bilanţul: nu se: încheie pe anul civil. 

Ari:.31.. -— Venitul net imipozabil se obţine scăzându-se din 

încasările brute rezultate din opezăţiunile făcute în cursul 

anului, cheltuelile proprii ale întreprinderii, şi  dnume : 

I. Chiria sau arendă imobilelor ocupate pentru întreprin- 

derile comerciale: său . industriale, sau: cari fac obiectul” ex- 

ploatării. - - . : 

+Dacă aceste imobile sunt prop ietatea exploatantului . Şi 

sunt impozabile la impozitele pe veniturile propri ietăţilor ăgri- 

cole sau al-celor clădite, 8 se va: , scădea: venitul brut: evaluat î şi 

impus acolo ; e aceia i 

„Dobânzile capitaliirilor îiprimutate întreprinderii, 

caca: aceasta are o- personalitate suidică distinctă de acea a 

împrumutătorului ; j 

3. Salariile, "retribuţiunile, indemnizările plătite” ageţităt,
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Tuerătorilor, funcţionarilor “întrepririderii, fie în bani, fio. îz 

- natură. paza 

4. Participările obligatorii la. beneficii ale lucrătorilor sau 

_ funeţionarilor stabilite! prin contract sau statute, precum şi 

gratificaţiunile neobligatorii până la 50% din totalitatea, re- 

iribuţiunilor anuale. -- 

| 5. Costul materiilor.prime transformate î în cursul anului de 

exploatare pe care sa. încheiat bilanţul. 

| 6. Amortismentul de cel mult 5% pe an din costul iM0- 

. bilelor şi instalatţiunilor. imobiliare ce aparţin întreprinderii 

al căror venit e cuprins în acela al exploatării, şi impus la 

„un loc, conform art. 30, alin. ITI, până la amortizarea lor: 

„complectă. Ma | a 

Pentru clădirile uzinelor amortismentul se poate ridicâ 

până la 8% .pe an, iar pentru instalaţiunile mobiliare, ca ma- 
şini şi altele, până la 15%, în condiţiunile dela punctul ? 7 ce: 
urmează. : : 

Cheltuelile de întretinere Şi asigurarea acestor imobile la 
una din societăţile de asigurare din ţară vor fi ţinute în seamă 

„deosebit, ele intrând. în, „cele prevăzute la punctul 10 de mai 
jos ; ” 

| 7. Chiria instalaţiunilor. cari n'au. caracterul de imobile 
Prin natură. 

Dacă acestea aparţin exploatantului, sumele necesare pen- 
„1ru amortizarea lor, fără a putea depăşi 15% din cost. 
| Cota amortizărilor pentru diferitele categorii de industrii 
va fi fixată de minsterul finanţelor după normele ce se vor 
stabili de comisiunea centrală prevăzută la art. 84, luându-se 
şi avizul comisiunii industriale ; 

8.. Amortismentul capitalului învestit în concesiuni de ex- 
ploatări pe termen limitat, care rămâne neamortizat întrunul 
din modurile prevăzute la. alin. 6 şi 7, precum şi învestirile în 
instalațiuni utilizabile cari rămân în. proprietatea concaden-- 
tului. | 

„ Această parte, de capital « se amortizează, vepartizându-se 
anual până la expirarea. concesiunii ; - 

9; Alocaţiile la casele::de. pensiuni şi asistenţă ale func. . 
„tionarilor, sau primele: plătite . de întrepriăderi pentru asigue 
varea funcţionarilor la una din societăţile de asiguare “din Ro- 
mânia, „până la. „cel: mult..107%4 din. salarii:
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| „10; Cheltuelile diverse sau cheltueli generâle privind strici 

Întreprinderea, afară :de impozitul de faţă, care priveşte în- 

sus obiectul întreprinderii. “ A 
ln afară de-scăzămintele prevăzute în acest articol nici o altă 

scădere nn se mai poate face la stabilirea beneficiului net. Aşă, 

nu se. vor puteă scădea sumele cheltuite spre a. dă o plus valoare 

instalaţiunilor sau sumele afectate sporirii întreprinderilor. 

- “Art. 32. — După alegerea beneficiului net al societăților 

anonime pe acţiuni, în urma scăderilor de mai sus, se mai scade; 

a) Rezervele statutare până la “10% din beneficiul net, a- 

Annei când rezervele p'au atins încă Jumătate din capital, şi 

5% după ce această limită a fost atinsă, iar când ajung egale cu 

capitalul, nu se mai scade nimic. . | 

„Rezervele matematice ale societăţilor de asigurare nu sunt 

impozabile întru cât nu câprind beneficii ale societăţii. 

b) Rezervele speciale pentru creanţele dubioase, trecute 

ca atare în bilanț, până la 3% din plasamentul în creante al 

întreprinderii; | 

Aceste rezerve vor fi impuse, dacă timp de trei ani dela 

constituirea lor nu sunt întrebuințate în acoperirile respective. 

Art. 33. — Nu sunt impozabile decât la impozitul compli- 

mentar prevăzut la art: 42 sumele ce intră în eonipunerea be- 

neficiului net al societăţilor pe acţiuni pentru cari sa plătit 

impozitul mobiliar şi anume : = 

a) Participările veale la beneficiile altor societăţi, dovedite 

«u acte ; a Ma 

b; Redevenţele din concesiuni ; o 

e) Dobânzile la, sumele depuse spre fructificare sau păstrare. 

__” Cheltuelile speciale privitoare numai la sumele de mai 

sus nu pot fi scăzute din beneficiul impozabil. _ 

Din beneficiul net total rămas după deducerea rezervelor 

scutite conform -articolului precedent, se impune cu cotele pre- 

văzute la art. 30 ceeace rămâne după deducerea, dividendului, 

care e supus de asemenea impozitului mobiliar şi părtea din 

sumele prevăzute 'mai sus la alin: a, b' şi c, care nu se cu 

prinde în rezerve şi dividend ; iar la impozitul complimentar, 

tot :beneficiul net, mai puţin. rezervele scutite. | 

. Societăţăle ipotecare prin 'asociaţiune mutuală de 'pro- 

prietari, constituite pe baza legii din 5 Aprilie 1873, nu sunt 

împose -decât pentru acea parte a excedentului dintre veni-
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duri, Şi jeheltueli,, care, conform. decizinnilor adunării gene- 
râle, se restitue împrumutaţilor, societari. prin imputare : asu- 

pra ratelor datorite de ei. a : Ma 
+ Beneficiul distribuit ca dividend, acţionarilor de. băncile: 

“bopulare, cooperativele ŞI federalele enumcrate la art. 34 ne- 
impunându-se la impozitul. mobiliar, conform. art.: 23, este su- 

| pus acestui. impozit în condiţiunile prevăzute lu art. 35, 

“Art. 34. — Se scutese de impozit :. 

a) Pentru. 3 ani „dela, constituirea, lor, cooperativele de -me- 

seriaşi, funcţionari şi muncitori, băncile populare, cooperațivele 
săteşti, cooperativele populare orăşeneşti cari distribue. mărtu- 
rile numai membrilor, cum şi federalele acestor cooperative şi 
bănci, dacă ele satisfac condiţiunile impuse prin. legile lot orga- 
nice spre a obţine scutirea, de” impozitele. similare de până acum. 

+ Impunerea î începe dela 1 Ianuarie a anului ce urmează în- 
plinirii termenului de 3 ani; 

b) Societăţile functionăreşti sau în scop de binefacere, cari 
se bucură de scutire pe bază de legi speciale, întrucât nu fue: 
operaţiuni decât cu membrii funcţionari şi se conformează con- 
dițiunilor stabilite prin legile lor organice ; 
6) Casele comunale de. păstrare pentru veniturile cari servă 

edilităţii publice ; depunătorii. vor plăti însă impozitul -pe. ve- 
mitul valorilor mobiliare ; ; 

d) Societăţile pentru exploatarea. apelor minerale ale Sta- ! 
tului,, „menţionate în legea din .18 Aprilie 1909, până la împli- 
mirea. termenului de scutire de 10 ani dela începerea. exploată-- 
rii prevăzute în acea lese. 

Art. 35. — Impozitul se reduce : : . 
a) La jumătate pentru cooperativele, băncile populare şi 

federalele prevăzute în art.. precedent, alin. a, preeum şi pen: 
tru societăţile pentru construirea de. locuinţe ieftine, înfiinţate 
conform legii speciale, dacă satisface condițiunile legilor luv 
or ganice; 

d) Cooperativele, băncile populare si tederalăle cari. au 
peste G ani de funcţionare ș Şi capital vărsat de peste un milioit 
lei Vor aveă o reducere numai de 4 din impoziţ. 
Art, 36. Inireprivderile industriale și miniera - Nomi se 
vor bucură de scutire de impozitul de faţă, până înal cincilea aa 
dela punerea în. funcţionare, dacă beneficiul lornet anual nu tre- 
ce. de 5% din capital î înapreună. cu rezervele şi de o. reducere la 
jumătate dacă această rentabilitate e cuprinsă între 5—7%
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"Aceste scutiri ori reduceri, se acordă numai întreprinde- 

rilor cu capital în majoritate naţional şi sub rezervă. îndepli- 

nirii condiţiunilor impuse de legile şi regulamentele indus- 

triale şi “minier€ pentru acordarea unor asemenea svantaje. 

- Art.'37. — Impozitul se aşează peniru fiecare întreprindere 

din România în parte pe numele exploatantului la. sediul direc- 

tiunei fiecărei întreprinderi sau, în lipsă, acolo unde are loc 

principala activitate a întreprinderii. ” | - 

Societăţile pe acţiuni sunt impuse la sediul lor pentru benefi- 

ciul realizat din toate întreprinderile şi sucursalele lor din ţară. 

Societăţile cari n'au sediul în ţară sunt impuse la locul 

unde se află sucursalele, pentru beneficiile realizate în ţară; 

ele fiind obligate a le declară şi a încheiă bilanţ pentru opera- 

țiunile şi capitalul din eari a rezultat acele beneficii. 

Art. 38. — Constatarea venitului şi stabilirea impozitului 

se. face după normele de mai. jos şi pe baza declaraţiunilor 

ce contribuabilii sunt obligați-a da anual sau la începerea 

întreprinderilor, conform regulelor prevăzute la titlul. JI. 

Declaraţiunea trebuie să cuprindă capitalul” întrebuințat 

in întreprindere, venitul brut și det realizat în anul întheiat 

la 31 Decemvrie precedent sau în perioada de timp pe care e în- 

cheiat bilanţul, cifrele propuse ca scăderi coriform art. 31, precum 

și toate justificările necesare în sprijinul cifrelor ce declară. | 

Declaraţiunea va fi însoţită de bilanţ şi de contul de pro- 

- fit şi pierdere ; iar pentru cei ce mău obligațiunea întocmirii 

lui şi nici nu l-au încheiat în regulă, pe lângă cifrele indicate 

ca venituri şi capital vor declară cifra afacerilor după registre. 

Art. 39. — Stabilirea venitului net impozabil se face în- 

imanul din următoarele moduri : 2 o 

1. După slementele bilanţului pentru cei obligaţi la publi- 

carea lui, sau pentru cei cari l-au încheiat în regulă, corespun- 

rând cu -registiele:regulat ținute şi -în conformitate cu art. 3l: 

2. Prin constatare directă sau prezumţii, în celelalţe ca- 

zuri, bazate pe următoarele eleniente : : : 

â): După ciira afacerilor” anului precedent, comparată cu 

aceea a altor exploatări similare ; 

4) Dacă cifra afacerilor nu se poate ievnstată precis după 

registre, sau din orice alte: elemente, venitul inipozabil se va 

stabil prin apreciere *n comparaţie cu alţi contribuabili de a- 

cetaș categorie si importanţă. ă ai o



  

12 a 
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Ant. 40, —. Aprecierea veniturilor nete ale exploatatorilor 

agricoli, cari nu suportă impozitul pe venitul proprictăţilor 

respective, în cazul când nu ţin o contabilitate regulată, și nu 

se poae doveai acest: beneficiu, se va face ţinându-se scama 

de valoarra localivă a proprietăţilor exploatate, stabilită la re- 

censământ, conform normelor ce se vor stabili de comisiunea 

centrală prevăzută la art. 84. | 

Pentru păduri şi mine, în afară de prevederile legii mine: 

lor, venitul net al exploatatorilor, oricari ar fi ei, se stabileşte 

tei, pe calea prevăzută la art, 38 şi 39. 

Art. 41. — Pentru primul an de exercitare al unei întreprin- 

deri,. venitul se constată pe calea prevăzută de art. 38, alin. b. 

Dacă întreor'nderea a început în anu! precedent, -venitul 
acelui an servi de bază pentru cel de impunere, numai in ca- 

zul când este constatat prin bilanţ și dacă exercitarea a durat 

mai mult de 3 luni. În acest caz venitul se socoteşte.anual, în 
raport, cu cel realizat pe timpul cât a avut loc exercitarea. 

Când exercitarea în anul precedent a avut loe mai puţin 
de 3 luni, sau când venitul e constatat pe altă cale decât după 
bilant, impunerea se stabileşte după normele prevăzute la 
punctul 2, alin. b, din articolul 38. 

Pentru societăţile pe acţiuni impozitul, atât pe primul an 
cât și. pe al doilea, se stabileşte după încheierea primului bi- 
lanţ, care va servi de bază la impunere pe aceşti doi ani. Din | 
impozitul ce se va stabili. pe baza bilanţului ultimului an de 
exercitare. se va scădeă impozitul plătit pe primul an, fără 

- drept de restituire dacă acesta e. mai mare. 
Art. 42. — Ca un compliment al acestui impozit, veniturile 

aparţinând contribuabililor mai jos -vizați sunt supuse la un 
adaus de impozit dacă aceştia se găsesc în condiţiunile ce uu- 
mează : Aa 

a) Contribuabilii..obligaţi la publicarea bilanţului sau a- 
ceia: cari au registre regulat ţinute şi bilanţ încheiat în regulă 
sant supuşi la această suprataxare dacă „beneficiul lor net 
trece de 30.000 lei, şi în condiţiunile de rentabilitate de mai jos; 

b) Contribuabilii cari nu au bilanţ şi registre în regulă şi 
a căror cifră de afaceri trece de 600.000 lei, sunt consideraţi 
a aveă un capital egal cu jumătate din citra afacerilor. Ei vor 
ti suprataxaţi în aceleaşi condițiuni. cu cei din alineatul pre- 
<edent, având în vedere beneficul stabilit conform arț. 38.
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Impozitul . complimentar se stabileşte odată cu. impozitul 

prevăzut de art. 30, potrivit -dispoziţiunilor din acest capitol! 

şi asupra aceluiaş venit, iar pentru societăţile pe acţiuni şi a: 

supra sumelor arătate în art. 33. 

Cota de impunere variază după rentabilitatea, capitalului, 

adică după raporturile dintre capital, inclusiv totalul rezerve- 

lor şi beneficiul net stabilit conform art. 31,inclusiv sumele 

prevăzute la art. 33 şi anume : 

pe
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Pentru societăţile “pe âcţiuni cari dau lucrătorilor san 
funcţionarilor participaţii obligatorii la beneficii de cel. -Du- 
țin 25% din beneficiul. net, impozitul. complimentar se va re- 
duce cu'o păt rime, - 

OAB. V a 

Impozitul pe salarii 

Art. 43: — Veniturile nete provenite din salarii, lefuri pu- 
blice şi private, remuneraţii, gratificaţii sau indemnităţi de 
orice fel, participări la beneficii: ale lucrătorilor. şi funcţiona. 
ilor, pensiuni, cum şi din rente viagere mai mici de 25.000 
lei annal, sunt supuse unui impozit, conform prevederilor de 
sai şos, în cazul. când aceste venituri se incasează periodiv cu 
ora, cu ziuz, săptămâna, luna sau anul şi. au carauter de con: 
tinuitate. 

Cota imvozituiui este de: 
ă?; până la venitul de 3.000 lei Iunur ori suma respectiva 

anuală, săptămânată, zilnică sau pe oră ; 
5% pentru partea de venit cu trece de aceşte limite. 
Drapozitul lovesie toate: venicurile sus menţionate provenite 

din lomânia de cftre oricina s sar incesă, afară de lista civili 
cum şi cele lite ir altă ţa» de către orice locuitor al ţării. 

Art. 44. — Venitul net se stabileşte adăogând la cifra re- 
tribuţiunii perivdice fe orice f-], pensiunilor sau rentelo» via- 
ere valoarea indemnităţilor sau suplimentelor în natură şi 
'izână sumele „cheltuite cu' îndeplinirea serviciului. 

Venitul net este impozabil numai dacă sumă tuturor ve- 
niturilor aci impozabile depăşeşte 150 lei lunar ori Suma res- 
pectivă anuală, săptămânală, zilnică sau pe oră 

Art. 45. — Sunt scutiţi; „de acest impozit agenţii dipioma- 
tici şi consulari străini, sub 'vezerva reciprocităţii diplomaţice. 

Art. 46. — Venitul impozabil se obţine scăzându- -se dir ve- 
nitul net ; 

a) Câte 650 lei lunar, ori suma respectivă anuală, săptă- 
mânală, zilnică san pe oră, numâi dacă. venitul net total al 
contribuabilului. mu trece de 48.000 lei anual. 

Dacă contribuabilul are mai multe venituri, de felul ce-
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lor. .aci impuse, fără a întiece în total limita de mai sus, scă- 

derea se face o singură dată ; | a a 

„b) Din salariile. muncitorilor nianuali, lucrând cu ziua sau 

în” acord, tot ce aceștia primesc peste 20 zile lunar ; i 

c) Vărsămintele până la 10% din venitul brut ce se fac de 

către sau pe seama. contribuabilului: pentru . asigurarea. unei 

pensii, precum şi cotizaţiile pentru asigurarea de aceidente. 

Limitele de venit prevăzute în acest articol -şi în artico- 

_lele 45 si 44 vor «putea fi modificate prin legea, bugetară, de 

îndată ce cursul leului faţă de: valoarea lui aur seva schimbă 

cu mai muli de o treime în raport eu această diferenţă din 

momentul. aplicării legii de faţă: e 

Art. 47. — "Toate instituţiunile, statul, -judeţele, :comninele, 

stabilimentele publice şi de utilitate publică, societăţile, comer- 

ciânţii, industriașii, meseriaşii şi oricine plăteşte sau procură 

funeţionarilor, amploiaţilor, 'eomişilor, lucrătorilor, servitotilor, 

sau altora, salarii, sau orice alte indemnitătţi în bani sau în ma- 

tură, mai Sus vizate, sunt obligaţi să reţină impozitul asupra, 

sumelor ce plătesc. 

Impozitul reţinut. va fi vărsat la percepțiile fiseale, în luna 

ce urmează aceleia în câre sa făcut reținerea, în conformitate 

cu instrucţiunile publicate ale ministerului . de finanţe. 

La vărsare se va prezentă: un stat, cuprinzând toate: -indi- 

caţiunile pretinse prin “instrucţiuni şi prin formularele: oficiale. 

= PC CABINL a 

Impozitul | pe veniturile din profesiuni, şi ocapaţiuni 

neimpuse la alte impozite 

Art. 48. — Sunt. supuse unui impozit de. 39% veniturile: nete 

din profesiuni libere; cum şi orice venituri neimpozabile. la alt 

impozit elementar, din: oeupaţiuni necomereiale, din exploata- 

tiuni lucrative exercitate în mod obişnuit. sau accidental, sau 

"orice alt venit întâmplător. 
ARII 

Ari. 49. — Pentru. locuitorii ţării şi pentru . cetăţenii .ro- 

mâni, ori unde. le-ar. fi reşedinţa,- venitul impozabil va euprinde 

toate. câștigurile. realizate în ţară san străinătate mai sus vi- 

-zate ; pentru străinii locuind în altă ţară, numai. cele realizate 

în țară. . N a Pa 

10
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„Art. 50. — Venitul net va fi obţinut scăzându-se din sunia. 

incasărilor totale cheltuelile strict necesare pentru obțin6rea 

xenitului. 

Pentru profesiunile libere aceste cheltueli nu vor .puteă 

trece de o treime din venitul brut.. 

Art, 51. — Venitul impozabil şi impunerea se stabileşte : 

a) Anual, după venitul anului precedent şi în parte pentru 

fiecare exercitare profesională,  ocupaţiune ori exploataţiune * 

lucrătivă exercitată în mod obişnuit ; 

b) La obţinerea fi: cărui râştig ocazional 

Art. 59. Constatarea veniturilor prevăzute în articolul. pre- 

cedent alin. a şi stabilirea impozitulu: se face pe baza declera- 

-Humnilor ee contribuabilii sunt obligaţi a dă anual sau la înce. - 

- perea exercitării, conform regulelor prevăzute sub titlul III. 

Declarațiunea trebuie să cuprindă veniturile brute reali- 

zate 'în anul încheiat la 31 Decembrie precedent din fiecare 

fel de profesiune sau ocupaţiune obişnuită şi cheltuelile. nece- 

sare obţinerii venitului. Ea poate fi sprijinită cu registre regu- 

 Jat ţinuie. | 

Pentru veniturile cari au început în cursul anului prece: 

deni, însă au durat mai mult de 3 luni, venitul va fi calculat a- 

numa], în proporţie cu timpul cât au durat. 

- Dacă în anul.precedent au durat mai puţin de 3 luni, ele 

vor fi stabilite după apreciere, cum se arată mai jos. a 

„ Comisiunile au dreptul să aprecieze sinceritatea declara 

țiunilor, ţinând seamă şi de situaţiunea contribuabililor com- 

parativ cu alţi contribuabili de aceeaşi categorie, 

Oriorariile fixe ale profesioniştilor ca şi jetoanele de pre- 

zenţă fiind taxate la impozitul pe salarii, nu intră în impunere.. 

Art. 53. — Pentru câştiguri ocazionale prevăzute de art. 

'51, alin. 5, din afaceri izolate, ori din remize întâmplătoare,. 

cari nu sunt supuse. alti impozit..clementar, cai cari le-au re- 

alizat sunt obligaţi a declară îndată câştigul, la percepţia locu-. 

lui unde sa realizat. e 

Impozitul va fi constatat conform art. 95 şi se va achita 

îndată, Cei cari plătesc aceste sume sunt obligaţi a reţine și 
'a vărsă la stat impozitul cu normele stabilite la art. 47. 

“Art. 54. — -Orice locuitor al țării, major, afară de feinei,. 
Sau cei ce au aci reşedinţa peste 6 luni întrun an, şi cari nu 
sunt. impozabili la, nici un fel de impozit prevăzut de prezenta.
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lege, aiară de personalul 'eorpului diplomătis străin, vor plăti 

un impozit minimal de 10 lei pe an. 

Dacă contribuabilul suportă alt impozit mai mie “de 10 

lei anual, va îi impus numai cu diferenţa până la această sumă. . 

Se scutesc de acest impozit minimal înfirmii incapăbili de 

muncă aflaţi în sarcina asistenţei publice, cei ajunşi la bătrâ- 

neţe înaintată fără mijloace de vieţuire, rezerviştii cari au luat 

parte în campania anului 1877/78 şi invalizii din răsboiul 

1916/919. | | 

CAP. VII 

Impozitul progresiv pe venitul global 

"Art. 33. — Impozitul progresiv pe venitul global :se aşează 

asupra întregului venit anual al. contribuabilului, care' se com- 

pune atât din veniturile supuse la impozitele elementare, cât 

şi din cele seutite de acele impozite. „ 

Art. 56. — Sunt supuşi acestui impozit persoahele fizice şi 

anume : 
» 

3. Pentru toate. veniturile lor din ţară şi din străinătate, 

orice, loenitor al ţării, oricine are reşedinţa obişnuită în Ro- 

mânia mai mult de 6 luni întrun an cum și cetăţenii români; 

cari locuese în altă ţară. Dacă străinii cu reşedinţa în. Bo- 

mânia sunt. supuşi în altă ţară la. un impozit progresiv pe ve: 

nitul “global, similar celui de faţă, ei vor puteă cere, până la 

o înţelegere cu statele străine, ca veniturile impuse în străină- 

tațe să nu mai fie impuse în ţară decât pentru diferenţa din- 

tre. impozitul: român şi cel străin. | 

2. Pentru veniturile ce trag din țară, străinii, cari nu at 

nici domiciliu, niei reşedinţa obişnuită în România. 

“Art, 57. — Venitul global impozabil al unei. persoane cup 

de famniilie cuprinde: veniturile sale personale, ale soției cu 

cară convieţuieşte, cum și ale celorlalţi membri minori ai ta- 

-miliei cari :loeuesc cu el şi ale căror venituri le are la. di3po- 

ziţie. . iN a , E . - - 

Veniturile soţiei şi ale acestor membri provenite din sa: 

daxii sau.-din exercitarea personală a unei profesiuni, comerț 

„ori industrie se impun separat. i 

Veniturile impuse colectiv la impozitele elementare întră
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în compunerea venitului global al fiecărei persoane, tare cons- 

iitue colectivitatea, sau comunitatea pentru fiecare cât i se 

cuvine. | j | 

Art. 58. — Nu. sunt supuşi acestui impozit : 

a) M. S. Regele şi membrii familiei regale ; 

„__b) Personalul diplomatie şi cel consular străin: aceștia din 

urmă cu condiţia să nu fi avut reşedinţa în ţară şi să nu aibă 

alte ocupaţiuni obişnuite aci, în tot cazul însă sub condiţiu- 

nea. reciprocităţii. 

Art. 59. — Impozitul se aşează: 

a) La locul unde contribuabilul are principala reşedinţă ) 

sau în lipsă la domiciliu ; 

b) La locul unde sa realizat principalul venit dacă n'are 

doiniciliu, nici reşedinţă în România ; 

'e)- La locul ultimului domiciliu său reşedinţe sau în lipsă 

la. Bucureşti, pentru cetățenii români cari nu au domiciliu, 

niei reşedinţă, nici vreun venit în România. 

Art. 60, — Veniturile cari. intră în compunerea celui glo- 

bal se calculează pe baza veniturilor respective ale anului pte- 

cedent precum urmează : - 

a) Veniturile nete ce se constată în vederea impunerii la 

impozitele elementare, aşă cum „ele Sau determinat pentru a- 

cele impozite ; - 

-b) Veniturile taxabile pe cale de reţinere sau vărsare di-. 

rectă la iimpozitele elementare, astfel cum ele sunt impozabile 

pe anul precedent ; : a 

c) Veniturile anului precedent cari au 'încetat în cursul 

acdlui - “an, cum 'şi cele scutitţe de impozitele elementare, după 

normele de caleul stabilite la. acele impozite, pentru, venituri 

similare. 

Veniturile imobilelor neinserise la impozitele elementare 

respective intră în acest calcul astfel cum au fost realizate în 

anul precedent. -In acest scop vor fi. determinate conform nor-- 

elor stabilite” pentru acele impozite elementare, însă cu pto- 

cedura prevăzută la titlul III, până ce devin impozabile la ele. 

Art. 61. — » Venitul global se . formează din cel. general, scâ-- 

zându-se : i N 

| F- Impozitele elementare la, veniturile: cari compun pe cel. 
global. ” a . E



  

- 049 

2; Dobânzile plătite la datoriile chirografare sau ipote- 

care, întru cât ele nu sunt deduse după lege la impunerile eie- 

mentare, | . 

3. Anuităţile rentelor ce _nu sunt constituite de 'contribua- 

bul, dar la a căror plată este obligat. 

4. Pierderile. încercate în anul precedent la întreprinderi a- 

gricole,. comerciale sau industriale, până la concurenţa veni-: 

tului: global, fără a.-putea îi. repurtate asupra anilor următori. 

Art. 62. — Venitul global este impozabil integral, numai 

dacă depăşeşte sumele de mai jos : , 

Lei 6.000 pentru comunele cu populaţie până la. 10.000 lo- 

cbitori ; 

Lei '7.000 pentru comunele cu populaţie dela 10. 0001—50. 00% 

locuitori ; 

Lei: 8.000 pentru comunele cu populaţie dela 50.001.—-250.000 

locuitori ; 

Lei 9.000 pentru comunele cu populaţie. dela: 250.001 în su. 

Aceste limite vor puteă fi modificate prin legea bugetară 

de.îndată ce cursul leului faţă de valoarea lui aur se: xa: schim- 

bă cu mai mult de-o treime în raport cu :această diferenţă din 

momentul aplicării prezentei. legi. Si 

In calculul venitului global impozabil porţiunea mai mică 

de 1.000 lei se neglijează şi, ăsttel, pentru limitele de: mai sus 

sumele impozabile încep dela. 7.000, 8.000,-9.000 sau 10. 000 iei, 

după populaţia comunei. - 

Art. 63. — Pentru persoanele cari domiciliază în altă ţară» 

însă au în România, cel puţin 6 luni: întrun an, una sau mai 

multe reşedinţe, sau au domiciliul aci, însă trag veniturile lor 

în cea mai mare: parte din. altă ţară, si dacă venitul global 

nu se poate stabili pe altă cale, el va îi-stabilit în: raport cu 

valoarea locativă a; acestor reședințe în modul următor : 

a 
a 

        3 

  

i "armou oe venii 
| | DACĂ VALOAREA LOCATIVĂ TOTALĂ A prog Au 

| A BEȘEDINȚELOR EST: A 

(NIN aaa aia 
laoă la... . .. 3.000 leii De 3 ori , | E : 

lDela ... . 8:001— 8.00 »i 4 „i 

ip... 5.001—10.000 >! 5» i 

Do... 10.1:01 —20.000 | 6 | 

Pa... 20.001 — 40.000 , » 1. - 

Peste. . . . 40.000. » | » 8 . 
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Art, 64. Venitul global se impune cu cotele de mai jos: 

    
  

Venitul global împo-| | = 
: rabil ţ - 3 

” n intervalele intre Pe ” - 
jcifrele mai jos inai- Caleulal tmpezitalui pontea 

«gate porțiunea veni. tona 'oazinuu | MeDitarile. globale capriase în in- 
1.000 lei se neglijează, tervalela indicate în prima coloană 
i Porţiunile dela, 1.000; ” 
jhei în. sus se rotun- (A se vadeă tabela dasveltăteare anexată) | 
ijese precum urmea- 
+ză şi impozitul se cai: 
„eulează, cum se ara- 
iră în ultima coloană   
  

po te 1 70 

8.000 < 80 

1 3a intervale 9.000 < 30 
*38 ratunjese 10.000) « 109 

108 în Is 20.000(/11/,%/ej 230) La fiecare 1.000 iei imp. creşte cu 15 in. 

ki 30 000;[11/04 : 430) , > 1.009 + A >» 920. 

i - - 40 000; . 2, seo > 33. 1.000 > 2. 35 » 

| idem din 0.599 pi sea) ! ” > ” po 
„2 ial so.000l| pi! 8.300) ... 2.000 >» » » 140 oi 

; -190.060] 5% s.o00Y > a 9.0009 >» > 180 » 

150.000! 60j - 9.000) pe D000 e. 400 ol 

800.060] . 704 14.000) > 32530003 > O» 800 3 

| 300.000 8%, 24.000) > 40009 o 500 si teme * ala: 
15 009 în 5.008 4 y 
: ti 400.000 9/4 ' 850007] > > 5.0002 » >» 600 »   300 000! 10%/ 50.000) 290000. > 100 vi...   600.000, if 66.000) . 5.000 > 3» 800.» 

700.0 1207 24.000) » 3250003» >» 2900 » 
|. bem dia 
L 18.000 tn ! 800.000 13%/,|..103.000) pp 100009 3 o» 3.000 | - 
: 40.002 let 

1.000.00 
tem din Ș 

„ 20.000.în 3: 1.500.000| 150| 225.000j| > > . 20.000» » » 3.400 > 
21.080 isi ț 

14%/gi. 140.000 . »- 10.000» » > 1.800 » 

2.000.000i| 169| 320.000) > 2 020.000» » > 3.800 » 

„3 demrdla | a 000.000) 270: 510.060) > 2. 50.000» >» > 9.500 » 
- 2 52.000 în ! | 

50.009 iei 3 + 000.000! 18% 120.000) 3 3 "50.000 3 2 O “> 101300 » 

6.000.000]| 290 1.140.000] » ” 3: 50.000 > » > 10.500 vi! 

"10 000;000/| 20%/,j2.000.0004|. >» 50.000». » > 10,750 »i- 
Toată partea ce ||. trece tie 10.000.000 || 3% 

se impune cu 30%, . 
neglijindu-se por. l 

 dunea mai mică de ţ 
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Art. .65. — Impunerea se stabileşte conform. regulelor cau 

prinse în titlul III, pe baza declaraţiunilor contribuabililor, a 

înserierii veniturilor în matricolele de contribuțiuni la im- 

pozitele elementare, şi a tuturor constatărilor fiscului din ori 

ce acte. i 
o 

CAP. VIII 

Scăzăminte din impozite 

Art. 66. — Se vor acordă contribuabililor scăderi din împo- 

zitele constatate, cum se specifică mai 308 : 

a) Pentru sarcini familiare; 

b) Pentru micile venituri supuse impozitelor elementare ; 

c) Pentru sarcini ipotecare. 
| 

Toate aceste scăderi se fac numai în baza declaraţiuniler 

anuale de impuneri, întru cât la acordarea lor urmează a se 

aveă în vedere toate veniturile contribuabilului, cum şi înpro- 

jurările în cari se află. | po i 

Contribuabilii, cari sunt dispensaţi de declaraţiunile a- 

nnale pentru stabilirea impozitului pe venitul global eon- 

form art. 87, vor face declaraţiuni spre a putea -obţine aceste 

„ scăderi, i N Sa | 

Pentru constatarea lor se aplică dispoziţiunile prevăzute. ink 

art. 9%... 

“Toate scăderile se operează în lei ; rezultatul calculului în? 

bani se neglijează. e 
| 

Art. 67. — Scăzămintele pentru sarcini familiare se acorilă 

din depozitul pe venitul global, conform prevederilor din. ia- 

bela de-mai jos, şi, humai în caz când contribuabilul nu e îni- 

pozabil la acest impozit, se vor acordă la impozitele elementare. 

Se consideră membrii ai familiei pentru cari contribua- 

bilul are drept la scădere : N iu - 

_1, Soţia care convieţueşte cu soţul ei, afară de cazul când 

are venit impozabil separat coriform, art. 51, alin. 2, mai: mult 

de jumătăte din venitul global impokabii pe nuniele “spţutii-” 

2. Ascendenţii, descendenţii, copiii adopiivi şi recunoscuti, 

îi vârstă mai mică de 21] ani la 1 lanuarie a anului pentru care 

se câre scăderea, său excepțional şi cei peste 21 ani cari să află 

„de fapt în -sarcina contribuabilului, şi sora nemăritată. Cu
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«ondițiune însă ca toţi să fie întreţinuţi de contribuabil: şi să 

nu aibă fiecare. venit impozabil deosebit la. global mai :mult 

de o pătrime din. venitul. global al contribuabilului. 

. Contribuabilii vor. prezentă, pe: lângă actele de naştere, 

mlovezile ce se vor cere prin instrucţiunile publicate ale mi- 

nisterului de finanţe. | 

In eazul când contribuabilul. nu este supus la impozitul 

pc venitul global, scăderile pentru persoanele în sarcină se 

vor operă în modul indicat în ultima coloană a tabelei de mai 

jos, la unul din impozitele „elementare înscris în roluri, după 

alegerea. contribuabilului. 

Aceste scăderi nu: se .operează la impozitele - asupra Yeni- 

durilor prevăzute la art. 53 și.54; - 

: Scăderile -vor. fi: : 

pi 

    
  | | d , 
  

  

“SCĂDERI DE FACUT  |ESE 
Numărul | din: impozitul pe venitul global [E 2 

de membri | când acest venit impozabil este: [E Ea 

cai familiei | a EEE 
pentru cari Ş.|E.|E_ Ea 3|âzjzeE 
se ai | _lesls= sa|22 S=ss|2=3 
sibi |eS|sS SI zs SS szi i 

ss aie sEizolszlsE2 =e|Se|sesejsejssse|SS 8 
! . 

1— 2 |aooyel80e/,[20%7,110%4,| 5ep,| — | — | 10%, 
3— 4 60%/.[40%/4|30%/.120%/.110%/,| 5%; — | 140, 
5— 7 |70/4150%0'40%/.[30%/.120%/.110%,| 50| its, 

* |'- 8-310; - 18Q%7.160%/4150%/,140*/4/302/;120%,[10%,| 1189, 
„| Peste 10 |90/,/702/,160"7,|50 fat) 30%,|20%/ | 20%,                   

„Aut..68. — Penten. contribuabilii al căror venit global 'cade 
sub limitele impozabile, se vor face reduceri din: impozitele 
mai jos. specificate î în cazurile :când: veniturile nu întrece sumele 
de mai jos şi annme: . a N 

1. „Dacă totalul veniturilor. „proprietăţilor. amricole ale. unui 
contribuabil nu trece :de 2000. lei, se va. scădeă: 25%-din: Ampo- 
zitele proprietăţilor agricole . exploatate. -de. contribuabilul 

2,. Dacă: totalul. veniturilor nete. ale proprietăților clădite
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ce aparţin unui contribuabil nu trece de: 2.000 lei în comunele 

„cu populație sub 10.000 iocuitori,.de 3.000 în cele cu 10.001 până 

ja 50.000 locnitori, de 5.000 în cele cu 50.001—-250.000 locuitori 

şi. de 6.000 în cele cu peste 250.000 locuitori, se va scădea 25% 

din impozitul total al clădirii locuite de proprietar ori de ţi- 

tulazul unui drept real de folosinţă, în eazul când el loeueşte: 

în imobil. : - 

3. Dacă totalul veniturilor somerciale, industriale, agri-- 

cole, profesionale, ori din ocupaţiuni obişnuite nu trece de 300% 

iei, impozitul se va. reduce cu 50% pentru impunerea ce are de 

obiect: principala ocupaţiune a contribuabilului. | | 

Cotele reducerilor prevăzute de acest articol se adaugă “ja 

cele din 'articolul precedent, făcându-se o singură reducere. 

Limitele venitului total prevăzute în acest articol, peste 

cari nu se pot face scăderile, vor puteă fi modificate prin le- 

gea;: bugetară, de îndată ce cursul leului faţă de valoarea lu 

aur se va schimbă cu mai mult de o treime în raport cu această 

diforință din momentul aplicării prezentei legi. IE 

Art. 69. — Din impozitele elementare asupra veniturilor: 

imobiliare se seade partea de impozit elementar corespunză- 

toare la suma plătită drept dobânzi la datoriile ipotecare sau 

privilegiate cari grevează imobilele respective. ! 

Spre a se operă aceste scăderi trebuie să se aducă dovada 

sarcinii ipotecare ori privilegiate si a plăţii impozitului. mobi- 

lia la dobânzile achitare pe anul precedent. Aa 

Nu se va pretinde dovada plăţii. acestui impozit pentru do- 

bânzile plătite la ipoteci constituite către bănci, instituţiuni de 

credit sau celor ce fac afaceri de scont ori împrumuturi şi 

cari sunt scutiţi, conform art. 23, de impozitul mobiliar, nică 

pentru ratele datoriilor ipotecare către Creditele funciare ur- 

bane sau rurale, înființate pe baza legii speciale, cari rate, pen- 

tiu împrumuturile cu termen dela 20 ani în sus, vor fi soco- 

tite integral la, aceste reduceri. „7 

Art. 70, _— În caz când se face scăderile prevăzute de ar- 

ticolele 67 şi 68 din aceleaşi impozite imobiliare, din cari se 

face şi scăderea, prevăzută de art. 69, scăderile din primele 

donă articole se fac asupra părţii ce rămâne după ce sa scăzut 

impozitul cuvenit la dobânzile ipoteeare, după prevederile ceiui 

din urmă articol. A Na .
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CAP. IX 

Impuneri adiţionale 

Ari. 71. — Se vor puteă aplică cote adiţionale pe lângă 

ainele intre impozitele elementare, în limitele prevăzute aci, 

în folosul judeţelor, comunelor, camerelor de comerţ şi, insti- 

tuţiunilor publice mai jos indicate. 

Impozitul se aplică şi se calenlează în total asupra, venitu- 

vilor impozabile supuse fiecărui impozit, şi, după incasare, se 

-vepartizează potrivit cotei fiecărei instituţiuni. 

Art. 72. — Impozitele pe lângă cari se pot înfiinţă ase- 

menea. impuneri adiţionale şi maximul. cotelor ce instituțiu- 

mile sus menţionate pot stabili sunt : 

1) Pentru județe : 5% pe lângă impozitul pe veniturile pro- 

prietăţilor agricole, 2% pe lângă cel pe veniturile proprietă- 

ților clădite, 2% pe lângă cel pe veniturile comerciale şi in- 

dustriale şi 1% pe lângă impozitul pe veniturile din prote- 

siuni şi ocupaţiuni nesupuse la alte impozite. 

2) Pentru comune : 3% pe lângă impozitul pe veniturile 

proprietăţilor agricole, 6% pe lângă cel pe veniturile proprietă- 

tilor clădite şi 3% pe lângă cel pe veniturile comerciale şi in- 
dustriale şi 3% pe lângă impozitul pe veniturile din profesiuni 

şi ocupaţiuni nesupuse la alte impozite. 

3) Pentru Camerele: de comerț şi industrie : 0,5% pe lângă 

iinpozitul pe veniturile comerciale şi industriale. a 
4) Pentru asistența publică şi cultura națională: 3% pe 

'ângă impozitul pe veniturile valorilor mobiliare. 
5) Pentru Camere agricole şi de muncă, în caz când ele. 

se vor înfiinţă, se vor putea stabili prin legile de înfiinţarea 
lor cote accesorii pe lângă impozitele pe veniturile respective 
din proprietăţile agricole, din salarii ori exercitări profesio- 
nale, până la 0,5%. 

| 
Inăuntrul cifrelor maximale de mai sus aceste cote vor îi 

stablite de instituţii în conformitate cu legile lor organice şi 
comunicate administraţiilo» îinanciare cel mai târziu până le 
finele lunii Ianuarie a anului de impunere. Ele nu se pot mo- 
difică decât la începutul anului.
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Instituţiunile de mai sus nu pot aplică numai unele din cote- 

Ele sunt obligate a păstră la fixarea lor proporţiile dintre ci- 

frele maximale aci prevăzute, rotunjindu-le în unităţi sau ze- 

cimi de unităţi. | , 

Art. 73. — Dobânzile ce se vor percepe în conformitate cu 

art. 114 ca şi amenzile aplicate după prezenta, lege se vor vărsă 

în întregime la Stat drept cheltueli de percepere. 

Art. 74. — Nici un fel de zecimi sau alte dări suplimentare: - 

afară de cele de faţă nu pot îi înfiinţate asupra impozitelo 

stabilite prin această lege sau asupra veniturilor supuse aces- 

tox impozite, în folosul nici unei instituţiuni publice. 

TITLUL III 

Constatarea veniturilor, aşezarea şi 

perceperea impozitelor 

CAP.I , 

Modalitatea pentru constatarea veniturilor 

şi stabilirea impozitelor 

Ari. 75. — Impunesile periodice, cele ahuale, ca şi la apli- 

carea legii, se stabilese precum urmează : | 

1. — Pentru veniturile imobiliare la xecensământ şi după. 

regulile stabilite la titlurile I şi II prin comisiuni constituite. 

în modul prevăzut la art. 80. ” 

Primul period de recensământ începe la 1 Aprilie 1923 

şi se termină la 31 Decemvrie 1927. 

2 — Pentru veniturile cari se constată şi se impun antal 

la, impozitele elementare şi la cel pe venitul global, în fiecare 

an, prin comisunile instituite coniorm dispoziţiunilor de mai 

jos, pe baza. declaraţiunilor, a vechilor impuneii şi a consta- 

tărilor pregătitoare făcute de delegaţii fiscului, 

3, __ Pentru veniturile de constatat în cursul anului, când 

începe sau încetează exercitarea unei întreprinderi sau Pro- 

fesiuni, ori pentru câştiguri întâmplătoare, prin delegaţii fis- 

cului şi în conformitate cu dispoziţiunile art. 95. - 

Art. 76. — Comisiunile anuale de impuneri cari constată 

veniturile impozabile şi stabilesc impunerile în prima instanţă 

se compun din : Ă
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'a) Un delegat âl consiliului judeţean sau în comunele ur- 

bane un delegat al consiliului comunal ori instituţiunilor ce 

je ține locul”; 

b) Un delegat al fiscului ; 

c)'Un delegat al contribuabililor desemnat prin tragere 

ja sorţi, efectuată de către judecătorul ocolului respectiv, iar 

pentru oraşele unde sunt tribunale de către preşedintele sau 

primul-preşedinte al tribunalului, dintro listă de 10 contri- 

buabili, dintre cei mai importanţi, cari nu sunt funcţionari pu: 

blici. - 

Această listă va îi prezentată de administraţia financiară, 

iar pentru cazurile de impuneri la venituri comerciale, indus- 

iriale sau profesionale, în comunele urbane, va fi prezentată de 

Camerele de comerţ şi industrie sau de organizaţiunile profe- 

sionale cari au un număr îndestulător de membri pentru îor- 

marea. listelor. 

-De fiecare membru se :va delegă câte un supleant, desem- 

nat: în acelaş mod, spre a-l înlocui în caz de împiedecare de 

lucru. | - . A 

Comisiunea va fi ajutată de un secretar, care va fi dele- 

gat de către administratorul financiar. 

-” Comisiunea lucrează cu cel puţin 2 membri sub preşedin- 
ţia unui membru desemnat de dânsa, nu însă fără delegatul 
“fiseului, care are directiva lucrărilor. | 

In caz de diverginţă impunerea va fi stabilită în.comple- 
iul comisiunii. o 

Art. 77. — Contribuabilul sau fiseul, prin funcţionarii pre- 
văzuţi la art. 93, vor puteă face apel împotriva hotărârii comi- 
siunilor de impunere, în termen de 20 zile dela pronunţarea fi, 
sau în caz când contribuabilul a fost lipsă, în termen de 20 
zile dela comunicarea hotăriîrii făcută în forma art. 9. 

In cazul când sa făcut reelamaţiune pe calea generală 
prevăzută la art. 84, termenul de apel curge dela comunica- 
rea. deciziunii comisiunii prevăzută la acel articol, 

Apelurile se fac şi se înregistrează la administraţia fi- 
maneiară sau la percepţia oraşului în care va funcţionă eo- 
misiunea de apel, conform prevederilor articolului următor. 

Ari. 78. — Comisiunile de apel, cari vor judecă pceste 
apeluri, vor fi compuse din : 

a) Primul-preşedinte sau preşedintele tribunalului sau un
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magistrat delegat de el ca preşedinte, iar în oraşele unde 'sunţ 

Curți de apel dintrun consilier delegat de primul-preşedinite ; : 

b) Un deiegat al fiscului ; . 

c) Un delegat al contribuabililor, desemnat prin tragere 

la sorţi de preşedintele tribunalului, dinto listă de 10 contti- 

imabili, dintre cei mai importanţi, cari nu sunt funcţona:i pu- 

Vlici. Acea listă va fi prezentată tribunalului conform pre- 

vede?:lor art. 76. | | 

Pe lângă fiecare delegat va fi şi un supleant, desemnat 

în acelaş mod, spre a-l înlocui în caz de împiedecare. 

Comisiunea va fi ajutată de secretari dintre funcţionari 

delegaţi de administrația financiară. 

Comisinnile de apel vor puteă lucră cu 2 membri, nu însă 

târă preşedinte. 

Hotăxârile lor se vor pronunţă cu majoritate de voturi. 

In caz de civerginţă, apelul se va judecă în completul ec- 

misiunii. 

Art. 79. — Decizivunile cornisiunii de apel rămân definitive 

în ce priveşte chestiunile relative la constatări de fapt ja €- 

valuări şi aprecieri, 

Art. 80. — Comisiunile de evaluare şi impunere cum şi czle 

de apel ale recenstimântului, prevăzute de articolele 4 şi 15, vor 

fi eenstituite în acelaş mod ca şt cele anuale de impuneri 

şi de apel. - 

Art. 81. Motiveic de apel vor fi depuse, sub pedeapsă de 

nulitate a speluiui, fie prin cererea de apel, fie prin maao- 

viu aparte, cu cel puţin 3 zile înaintea zilei fixate pentru ju 

decată. 

Comisiunea apreciind, moate, însă încuviinţă depunerea 

motiveloi în ziua judecății, în care caz delegatul sau apărătorui 

fiscului pot cere un termen spre a luă cunoştinţă de ele. 

Art, 82. _— Comisiunile anuale de impunere, cele de apel, 

cum şi cele instituite la punerea în aplicare a legii vor fi con- 

vocate şi vor lueră în zilele ce se vor stabili prin înstrucţiu- 

vile ministerului 'de finanţe, cari se vor publică în modul ază- 

tat la art. 100. 

Numărul comisiunilor şi circumseripţiile în cari vor lucră 

vor îi determinate şi publicate pe aceeaş cale. 

In fiecare judeţ va funcţionă cel puţin o comisiune de a-



"pel în oraşul de reşedinţă, iar dacă: vor fi mai multe comisituni, 

pot iuneţionă şi în alte orașe. 

Ari. 83. — Comisiunile pot fi ajutate de experţi-contabili: 

sau de altă specialitate în modul care se „va stabili prin ins- 

tvuoțiuni. “ a 

Membrii comisiunii de impunere sau de apel cari nu sunt 

funcţionari publici ea şi experţii vor depune, înainte de a fune: 

ţionă, jurământ în faţa comisiunii. 

Sedinţele pentru impunerile la venitul global nu sunt pu- 

bliee. .. | 

Art. 84. — Se institue pe lângă ministerul de finanţe o co- 

misiune centrală fiscală, în vederea stabilirii de norme gene- 

rale privitoare la constatări,. evaluări şi aprecieri în determi- 

narea veniturilor impozabile, compusă din : 

___a) Un consilier al Inaltei Curţi de casaţie, ca preşedinte. 

El va fi desemnat de primul-preşedinte al acestei Curți ; 

b) Un delegat al ministerului finanţelor ; 
c) Un delegat al contribuabililor, care va fi desemnat: 

pentru veniturile proprietăţilor agricole saw din exploatări 

agricole, de către uniunea sindicatelor agricole pentru ma- 

rea proprietate şi de Casa centrală a împroprietăririlor pentru 

cea mică, până la organizaţia oficială a Camerelor agricole; 

pentru veniturile proprietăţilor clădite, dintre proprietarii ur- 

bani ce nu sunt funcționari sau consilieri comunali, de către 

consiliul comunal din Bucureşti, până la o organizaţie oficislă 

a proprietăţii mrbane ; pentru veniturile comerciale, indus 

triale, miniere, şi anume în parte pentru fiecare din aceste 

trei cateuorii ce vanituri, de către Camera de comerţ rin Bu- 

cureşti, până la crganizarea cficială a: uniunii Camerelor de 

comerţ ; pentru veniturile p1cfesionale sau alte venituri, de 
“către organizaţiuni :rofcsionalc, recunoscute prin legi. 

Comisiunea. poate lua informaţiuni de la or ice: specialist în 
„materie. 

Această comisiune va fi sesizată de către ministerul Finan-- 
ţelor, fie diroet, fie în urma reclamaţiunilor de natură gene- 
rală făcute peniru contribuabili de către una din irătituţiu- 
“nile sau organizaţiunile mai jos notate. 

Aceste reclamaţiuni se pot face de consiliul comunal ben- 
tru veniturile proprietăţilor agricole şi a celor clădite, de ca- 
merele de comerţ pentru cele din exploatări comunale, îndus- 

*
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riale, miniere sau agricole, şi în genere de organizaţiunile pro- 
fesionale recunoscute prin legi pentru veniturile profesionale 
sau alte venituri, 

Reclamaţiunile se depun cel mai târziu în termen de 3 zile 
după terminarea lucrărilor comisianilor de impuneri în fiecare 
comună sau în circumscripţia respectivă  dintr'o comună, la . 
administraţia, financiară respectivă, care le înaintează. urgent 
ministerului de finanţe, împreună cu lucrările. 

Deciziunile se dau tără chemări. Părţile interesate pot însă 
prezentă memorii scrise, de cari comisiunea este obligată a luă 
cunoştinţă de ele la darea deciziunilor sale. : 

Aceste deciziuni se comunică părţii reclamante prin admi- 
nistrația financiară şi se publică prin Monitorul Oficial şi prin 
instrucţiuni, L 

Normele stabilite prin aceste deciziuni sunt obligatorii 
pentru comisiunile de fond în judecarea cazurilor asemănă- 
toare, atât la impunerile ce mai sunt de stabilit de comisiunile 

«de impuneri cât şi la judecarea apelurilor de către cele de apel. 

Judecarea apelurilor în contra impunerilor pentru cari sa în- 

trodus reclamaţiuni la comisiunea centrală va fi suspendată 
până la comunicarea deciziunii acelei comisiuni. 

In caz când deciziunea comisiunii modifică evaluarea pe 

hectar a proprietăţilor agricole, ori gruparea lor pe categorii 

sau clase, dispoziţiunile deciziunii se aplică la toate terenurile 

de aceeaş categorie din comună, chiar dacă nu sa făcut apel. 

Art. 85. — In termen de 20 zile dela pronunţarea deciziunii! 

de către comisiunea de apel, iar în caz de lipsa contribuabilului, 

dela comunicarea acestei deciziuni, făcută în forma prevăzută 

de art. 98, contribuabilul sau administraţia financiară pot face 

recurs contra âtestei deciziuni pentru motive de exces de pu- 

tere, incompetenţă sau violare de lege. 

Recursurile se declară la administraţia financiară respec- 

tivă, Ele se judecă de tribunalele locale în cazul când venitul 

anual impozabil care face obiectul litigiului din deciziunea co- 

misiunii nu trece de 30.000 lei şi de Inalta Curte de  casaţie 

dacă trece de această sumă. ” 

Administraţia financiară înaintează recursurile împreună 

cu. dosarele tribunalului sau Inaltei Curți de :casaţie. Instan- 

ele de recurs fixează termenele de judecată, iar după judecare 

înapoiază dosarele administraţiei împreună cu deciziunile” date.
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“+ Jurisprudenţele stabilite. de Inalta Curte de casâţie vor fi 

comunicate de ministerul finanţelor prin instrucţiuni publicate. 

Comisiunile sunt obligate a ţine seamă de ele în judecarea ra- 

vurilor asemănătoare. i | 

Art. 86. — In caz de casare a deciziunii comisiunii de avel, | 

afacerea. se trimite. înaintea aceleeaş comisiuni de apel, care 

este obligată să refacă impunerea în conformitate cu decizia de 

casare. Dacă în recursurile judecate de tribunal se poate re- 

face impunerea după actele din dosar, însuş tribunalul evocă 

fondul: şi stabileşte impunerea, care se va execută de căție uu- 

torităţile fiscale. 

Dacă comisiunea de apel nu se contormează deciziunii de 

casare, această a doua: deciziune poate fi atacată cu recurs în 

ucelaş termen şi sub aceleaşi forme ca cea, dintâiu. In acest caz, 

insianţa de recurs, evocând fondul, va judecă în ultima instanţă. 

CAP. II 

Mijloacele de constatare 

Art. 87. — Pentru înlesnirea constatărilor contribuabilii 
sunt obligaţi a dă declaraţiuni de impunere după deosebirile 
ce urmează: : 

I. Declaraţiuni la recensământ, pentru veniturile imobiliare, 

cari se dau numai la începutul periodului de vecensămâni, şi 

pentru cari reguli speciale sunt prevăzute la cap. | şi II de sul 

titlul II. , 
II. Declaraţiuni anuale, pentru veniturile ce se impun 

anual la celelalte impozite elementare şi pentru venitul global. 
Declaraţiunile anuale se vor face separat atât pentru veni- 

tul global câi şi pentru fiecare din veniturile supuse impoziter 
lor elementare, în afară de excepţiunile de mai Jos. 

Ele se vor dă la percepţia în cuprinsul căreia se află do- 
miciliul sau principala reşedinţă a contribuabilului şi anume 
întrun singur exemplar pentru venitul global şi pentru venitu- 
rile elementare ce se constată anual, al căror loc de impunere 
se află în cuprinsul aceleeaş percepții, iar pentru cele al căror 
loe de impunere. se află în cuprinsul „alte; percepții, în două 
exemplare. ” 

. ? 

Dacă eontribuabilul. are un singur venit elementar de: de-
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clarat în cuprinsul percepției” locului de impunere la: venitiil 

global, este dispensat a mai face deelarațiunea anuală pentru 

impozitul pe venitul global, fiind de ajuns sa menţioneze pe 

declaraţiunea anuală a impunerii elementare că n'are alt venit, 

"iar dacă. veniturile sale nu se schimbă dela un an-la. altul, poate 
să nu mai deă o nouă declaraţie anuală şi în acest caz se presu- 

pune că a menţinut declaraţiunea sa din trecut, atât între cât 

hu sa sehimbat reşedinţa arătată în acea declaraţie. . 

III. Declaraţiuni în cursul anului. Contribuabilii cari în- 

cep în cursul anului exercitarea unei. întreprinderi, exploatări, 

profesiuni sau au vreun venit accidental prevăzut la art. 53 

sunt datori a face deeclaraţiunile la percepţia respectivă în 

cursul anului, înaintea începerii, sau în termen de 10 zile. după 

începere ori după realizarea venitului, impunerile urmând a fi 

stabilite conform art. 95.- i 

IV. La punerea îi aplicare a legii, declaraţiunile se. vor 

face şi se vor predă în conformitate cu deeciziunea și înstrue- 

(iunile ministevului de finanţe publicate prin Monitorul Ofi- 

cial şi prin ziare. | 

Art. 88. — Declaraţiunile trebuie să cuprindă toate îndi- 

'eaţiunile necesare impunerii, arătate prin formularele oficiale 

ce se vor întoemi de ministerul finanţelor. Ele se vor îace pe 

aceste formulare. a 

Art. 89. — Im regulă generală declaraţiunea, se face de 

către contribuabil. Pentru minori şi interzişi de către cei ce le 

adminisirează “veniturile, pentru persoanele morale de către 

cei ce le reprezintă. Capul de familie face declaraţiune pentru 

veniturile soţiei şi celorlalţi membri ai familiei ale eăror veni- 

turi întră în compunerea, venitului său global conform aut. 57. 

Locuitorii rurali, cum şi lucrătorii marilor stabilimente in- 

dustriale cu peste 50 lucrători pot face declaraţiunile lor, cu 

privire la impozitul pe venitul global, şi pentru scăderi în mod 

colectiv, în conformitate cu instrucţiunile ce se vor dă de către 

ministerul de finante. 
, 

Declaraţiunile vor fi'semnate de contribuabil, de cel ce-l 

reprezintă legal sau. de către procuriştii lo, în care caz se va 

anexă copie depe procură. pi 

Dacă declarantul nu ştie carte sau nu poate completă de- 

claraţia, aceasta se va puteă face verbal la percepţie sau pri- 

jărie şi declarantul va putea îi semnat de un funcţionar fiscal 

21
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sau administrativ, în asistenţa unui martor ştiutor de carte, 

care va semnă alăturea de funcţionar. 

La predare se va dă declaranţilor dovezi de primire cu nu- 

mărul înregistrării. 

Art.-90. — Declaraţiunile anuale se dau în cursul lunii la- 

nuarie până la finele acestei luni. 

Pentru marile întreprinderi comereiale şi industriale acest 

termen poate fi prelungit până la finele lunii Fevruarie, iar 

pentru societăţile pe acţiuni până la aprobarea bilanţului, însă 

cel mult până la finele lunii Aprilie. 

Declaraţiunile nu sunt acte publice. Ele nu se pot cercetă 

decât de cei în drept a stabili impunerile sau de contribuabilul 

însuş. | 

- Funcţionarii publici, membrii comisiunilor şi oricine vor 

divulgă orice informaţiuni relative la lucrările de impuneri vor 

fi pasibili de penalităţile prevăzute de codul penal. 

Art. :91. — In cazurile când contribuabilii sunt dispensaţi 

de declaraţiunile anuale conform art. 87, impunerile se stabi- 

lesc. după matricule, sau după declaraţiunea dată pentru 1Mmpo- 

zitul elementar. 

Pentru contribuabilii cari, deşi obligaţi, mau. dat declara- 

1iuni, ele se stabilesc în condiţiunile art. 9. 

Art. 92. — Contractele de arendare sau locaţiune prezen- 

inte pot fi înlăturate motivat la. evaluarea valorilor locative a 

iimobilelor în următoarele împrejurări: 

a) Când se constată că aceste contracte sunt economicoase; 

b) Când avenăarea sau închirierea nu e făcută în scopul 

vealizării unui venit, ci în scop de donaţiune ori binefacere că- 

tre 6 rudă sau orice altă persoană, fizică sau morală. 

Art. 93. — Constatările pregătitoare ale impunerilor se fac 

de către funcţionarii fiseului, desemnaţi în acest scop de mi- 

nisterul finanţelor. 

Aceşti funcţionari vor face constatările după  matricule, 

după 'declaraţiunile contribuabililor şi actele prezentate şi după 

orice alte acte, supunându-le judecății comisiunilor.: 

Ei vor aveă dreptul să facă cercetări la faţa locului în tot 

ce priveşte constatarea veniturilor, să ceară oricui orice înfor- 

naţiuni în această privinţă, să pretindă prezentarea registrelor 

spre verificare şi să ceară contribuabililor lămuriri în seris sau 

s
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„verbal, sau să'i cheme în acest scop la locul unde se face impu- 

nerea, în forma prevăzută de art. 9. . 

Avizele şi comunicările făcute de agenţii fiscului paivi- 

toare la impozitul pe venitul global vor fi transmise sub plic 

închis. - 

CAP. III 

Moditicarea impunerilor, impuneri în cursul 

„ anului; impuneri din oficiu 

Art. 94. — Impuneriie elementaie cari:se constată anual şi 

impozitul pe venitul global nu se vor puteă modifică decât de 

la 1 lanuavie a fiecărui an, pe care zi se stabileşte impozitul 

“pentru un an întreg. . 

Impunerile veniturilor imobiliare, cari sunt stabilite pe un 

period de 5 ani, se vor modifică dela 1 Ianuarie a fiecărui au, 

numai în cazurile când o proprietate a dispărut sau a luat 

naştere, când termenul de scutire a expirat oii sau sehimbat 

condiţiunile de impunere stabilite prin lege,. sau când, pentru 

oricare motiv, un venit impozabil n'a fost impus până atunci. 

Contribuabilul e obligat a menţionă în declaraţiile anuale 

acesie împrejurări. | 

Impunerile în aceste cazuri se vor stabili prin. comisiunile 

anuale la fel cu celelalte impuneri. - : _ A 

Art. 95. — In cursul - anului 'se vor puteă efectuă impuneri 

sau scăderi în următoarele cazuri: „4 

a) Când proprietarul dă o păduie spre tăiere sau când el 

însuş sau exploatatorul începe sau încetează, exploatarea unei 

păduri. 

Pentru aceste cazuri se vor dă declavaţii suplimentare, în 

- “condiţiunile art. 6 şi 87. T 

” Impunerea va fi stabilită la venitul cuvenit proprietar: 

lui în cazul când dă pădurea în exploatare altuia, iar peniiu. 

exploatator la venitul corespunzător perioadei din anul în curs 

în care are loc exploatarea şi după regulele prevăzute la. can. 

I şi IV de sub titlul II, în ce priveşte normele de evaluare, însă 

cu procedura de mai jos; 

b) Când începe sau încetează un comert, industrie sau 

profesiune.
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“La începere, declaraţia va trebui făcută în condiţiunile art. 

38, iar impunerea va aveă loc din prima zi a'lunii în care se 

petrece faptul. La încetare, scăderea impozitului se va face din 

prima, zi a lunii care urmează încetarea, dacă declaraţia a avat 

loc în cursul lunii de încetare, iar în caz contrariu dela“ a la- 

mii ce urmează declaraţiunii; 

c) Când contribuabilul se află în , împrejurările prevăzute 

«le alin. b al art. 5l. 

In toate cazurile prevăzute în acest articol, impunerile se 

or efectuă de funcţionarii fiscului menţionaţi la art. 9% | 

Aceste impuneri vor fi comunicate conform art. 98. Ele sunt 

executorii cu titlul provizoriu | 'şi rămân definitive numai dacă 

ma sunt. contestate în termen de 30 zile dela. comunicare. 

“Contestăţiunile se predau la percepţia fiscală a, locului de 

împunere -şi se vor. judecă de .comisiunile de impuneri ce vor 

urmă, aplicându-se procedura prevăzută de art.. %, aceste comi- 

“ssiuni fiind competinte în ce priveşte aceste cazuri a “judecă pe 

anul precedent. 

Art, 96. — Contribuabilul. obligat la darea, declaraţii, , 

care wa dat. -o în termen, sau dacă declaraţiunea dată e în- 

compleetă, sau inexactă, ori nu dă informaţiunile complimeâ- 

tare cerute, în forma prevăzută de art. 9, va fi ÎMDUS din 

oficiu si anume : 

a) De comisiunea de” impuneri din oficiu sau după con- 

statările făcute de agenţii fiscului, dacă acestea sunt anterioare 

i :mehirierii lucrărilor comisiunilor. Comisiunea va puteă aplică 

o amendă până la o pătrime din impozitul pe venitul nedeelă- 

vat, după apreciere. 

In caz când, deşi obligat, nu a, făcut declaraţie, contribua: 

bilul nu se citează la comisiunea de impuneri. EI are însă drep- 

tul a se prezentă în ziua fixată prin afişările, făcute, conform 

art, 98. . „ fa 

„În toi cazul are dreptul de apel în termenul de 20 zile de 

la piezentare sau dela comunicarea impunerii, dacă nu sa 

| prezenta Comisiunea de apel poate hotări şi asupra amenzi ; ; 

b) Dacă impunerea nu s'a putut face prin corisiune, con- 

statarea fiind ulterioară încheierii lucrărilor sale, eâ se va pu- 

, teă face Gin. oficiu -de delegaţii fiscului menţionaţi la art. 9; 

numai până la finele anului de impunere.
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| In acest caz se va aplică amenda egală cu jumătate din 

“impozit. , | | 
Impunerea cu amenda va fi comunicată conform art. 95. 

Ea e executorie si rămâne definitivă dacă nu se contestă în 

-termesr de 20 zile dela comunicare, 

Contestaţiunile. se judecă după normele prevăzute în ar- 

ticolul precedent, iar amenda se aplică după regulele prevă- 

-zate în art. ill; | | 

c) In cazul când se constată sustragerea dela impozit după 

sfârşitul annlui de impunere, nu se vor mai îritoemi acte ude 

impuneri, ci de coniravenţie, conform art. 105. 

Art. 97. — Cu ocazie. deschiderii unei succesiuni, egenţii 

fiscului sunt obligaţi a cercetă impunerea defunctului pentru 

5 ani irecuţi dela punerea în aplicare a acestei legi. 

Când se constată că contribuabilul defunct a fost omis a 

-fi impus pe rolurile anului deschiderii "succesiunii sale, sau 

a unuia din cei 5 uvi anteriori, ori-a foșt necompleet. impus 

prin ascunderea unei părţi din venit, se va procedă, la ronsta- 

tarea 'şi incasarea impozitelor. nepercepute din activul suece- 

siunii, aceste impozite socotindu-se ca o sarcină: suecesorală. 

Impunerea se face din oficiu de agenţii fiscului coniorm 

„art: 95 pe numele succesiunii. i | 

Impozitul se va încasă din totalul succesoral, înaintea cri- i 

cărei “alte datorii, raoștenitorii urmând a repartiză între ei 

„această sarcină. ” 

Tzi vor aveă dreptul de contestaţiune în termen de 30 zile 

dela comunicarea ce li se va face, cum şi apel, potrivit dispo- 

zițiunilor sus menţionatului articol, comisiunile fiind compe? 

“tinte în aceste cazuri a judecă pe 5 ani din urmă, 

CAP. IV 

_ Procedura înaintea comisiunilor 

“Art. 98. — Contribuabilii cari au dat declaraţiuni anuale 

san cari au făcut contestaţiune înaintea comisiunilor de im- 

punere conform art. 88 şi 69, sau apel, vor fi citați a se pre 

zentă înaintea acestor instanţe. Citaţia li se va predă prin. 

agenţii percepției vespective, prin notarul comunei sau prin 

funeţionarii poliţiei judiciare” ori administrative cu cel puţin 

:3 zile înainte de data înfăţişării la locul de impunere, sau la. 

!
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locul. ales prin. declarație, contestaţie, ori apel, dacă a făcut a 

ceastă alegere. : 

Dacă persoana citată e găsită, i se înmânează citaţia, lu- 

ându-se dovada fomnati de primire din parte-i i; iar dacă nu: 

ştie carte, primirea se va constată prin punere de deget, în a- 

sistența unui martor ştiutor de carte. 

In caz când contribuabilul nu se găseşte de faţă la locul de- 

predare a citaţiei, ea va fi lăsată sub semnătură, sau proces- 

verbal, în primirea unei persoane care locueşte cu dânsul ; sar: 

“în lipsă sau în caz de refuz de primirea citației, ea se va alișă 

la uşa imobilului, făcându-se proces-verbal :despre aceasta. 

De:indată..ce se va organiză serviciul pentru transmite- 

„rea'-eitaţiilor prin poştă, ele vor fi predate pe această cale. 

In caz când contestaţiunile sau apelurile se predau perso- 

nal de contribuabilii 'ştiutori de carie şi se poate fixă îndată 

termen de judecată, contribuabilul poate luă cunoştinţă de ter- 

men. sub semnătura proprie chiar pe cererea sa. 

Toate termenele prevăzute în prezenta Jege pentru c0n-. 

testaţii, apel, comunicări, afişări și "citaţii se înţeleg ve zile | i 

bere. ni . 

Art. 99. — Cererile de scăderi prevăzute la capitolul VIII de 

sub titlul II şi la impozitele elementare, făcute prin deelara- 

ţiunile anuale, vor fi supuse comisiunilor de impuneri şi scă- 

derile se vor stabili cu aceeaş procedură şi jurisdicţiune ca și 

impunerile anuale. | 

Scăzămintele vor îi operate î în roluri anual, odată cu impo- 

zitele anuale. La aplicarea legei, se vor stabili prin instruețiu- 

nile ministerului de finanţe modalităţile de constatare şi opera- 

rea acestor scăderi. . 

Art. 100. — Zilele de începerea lucrărilor comisiunilor vor 

îi publicate de ministerul finanţelor pe căile de publicitate 

oficială. Deosebit, la, fiecare percepţie şi primărie rurală se va 

afişă cu o zi înainte numele contribuabililor cărora li se va 

face impunerea în ziua următoare. 

Contribuabilul e dator a depune la dosarul cauzei, cu: cel. 

puţin. o zi înainte de. data judecării, toate actele de cari în- 

telege a se folosi în sprijinul cererii sale, sub pedeapsa de & 

nu îi ținute în seamă în momentul cercetării pricinii sale. 

Comisiunea apreciind va puteă totuş acordă o amânare-
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do 3 zile pentru comunicare de acte, termen peste care nu se 

“a puleă trecă sub nici un motiv. - aa 

Art. 101. — Hotărîrile comisiunii de impunere, comisiunii 

de apel şi ale instanţelor de recurs se dau fără drept dâ opo- 

ziţie. | | . N 

Îiaintea comisiunilor de apel şi a instanţelor. de recurs. 

coniribuabilii vor puteă fi asistați de advocaţi. 

Viseul va fi apărat înaintea acestor instanţe sau 2 ce- 

lor de recurs prinirun delegat special, în baza unei adrese a 

administraţiei financiare sau a ministerului de finante. -. 

“Tnainţea instanţelor de recurs părţile nu se citează. 'Ter- 

menele fixate se afişează la usa localului cu 10 zile înainte 

de ziua iudecăţii. 

Pentwu recursurile ce se judecă de înalta Curte de casaţie 

termenele se comunică şi se afişează şi la localul administra- 

ţiilor financiare respective, cu cel puţin 10 zile înainte de 3u- 

decată. “ _ 

"Art. 102. -—— Moată procedura pentru constatarea IM pOzi- 

telor prevăzute de prezenta lege e scutită de timbru. 

CAP. V 

- Pormarea matricolelor şi a rolurilor 

Art. 103. — Matricolele în cari se vor. înseri veniturile şi 

contribuţiunile vor îi întocmite pe comune şi, suburbii în co- 

munele urbane şi pe comune, sate şi cătune în cele rurale. Tn- 

scrierea în ele a veniturilor şi impozitelor stabilite, cum şi & 

prefacerilor urmate conform. legii, se face sub controlul or- 

ganelor chemate a stabili impunerea. „o 

Veniturile supuse impozitelor elementare sunt trecute în 

matricolele rotunjite în zeci de lei prin întregirea, unimilor. 

Matricolele nu sunt acte publice. Ele vor fi păstrate sub 

cheie şi nu se va liberă copie de pe ele decât direct contribua- 

bilului interesat. 

Avt. 104. -— Rolurile pentru împlinirea contribuţiunilor se. 

formează de către agenţii fiseului după matricole. 

Poate prefacerile din matricole vor fi trecute şi în rolu- 

--rile respective, formându-se noui recapitulări sub acelaş con- 

rol. 
7



  

2ojurile sunt acte publice. 

Cewtificate de pe cuprinsul lor se pot liberă, la cerere, in- 

-teresaţilor pe timbru legal. 

/ ” 

CAP. VI 

Sancţiuni e 

“Art. 105. — Orice sustragere dela plata impozitului pentru 

care legea de faţă nu prevede altă sancţiune, se pedepseşte 

cu amenda egală cu impozitul la impozitul venitului sustrus.. 

In toate cazurile când contribuabilul a ascuns la impu- 

nere contracte, registre sau orice alte acte pe cari, contorm 

legii, eră obligat a le piezenta şi din cari ar fi rezultat veni- 

turi impozabile mai mari decât cele stabilite, amenda va îi 

egală cu :mpoziiul la întreitul diferenţei de venit. Impunerile» 

veniturilor: imobiliare vor fi modificate pe baza acelor acte, 

pentru anii ce urmează ai periodului de recensământ, cu pro- 

cedura prevăzută de art. 94. | 

Toate amenzile sus prevăzute cuprind şi impozitul sustras: 

şi se stabilesc în modul mai jos indicat. 

Drepturile fiseului pentru stabilirea contravenţiunilor se: 

prescriu după trecere de 5 ani, socotiți dela 1 Ianuarie ce ur 

vează anului când impunerea trebuiă să aibă loc. 

“Art. 106. — Pentru impozitele cari conform acestei legi se: 

percep pe cale de reţinere de către debitorii veniturilor impoza- 

bile, amenzile prevăzute de: art. precedent sunt puse atât în. 

sarcina debitorilor acelor venituri, cari mau reţinut impozitul. 

cât şi a creditorilor, în mod solidar. 

In cazul însă când impozitul este reţinut şi nu Sa văr- 

sat în termen de către debitorul venitului, amenda, se aplică. 

numai acestuia. , 

Art. 107. — Deosebit de amenzile de mai sus, contravenienţii: 

la dispoziţiunile art. 26, alin. 1 şi II, vor fi supuşi unei amenzi 

de 5.000 până la 25.000 lei, iar în caz de recidivă sunt pasibili. 

si de pedeapsă corecțională şi anume închisoarea dela 6 iuni 

la un an. | | 

At. 198. — Comereianţii şi industriaşii cari nu ţin vegis= 

trele comerciale vor fi supuşi la amendă egală cu impozitul.. 

Această amendă nu se aplică micilor meseriaşi şi micilor co- 

viereianţi, 
. . . ia i. pa
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“Cei cari vor trece în registre alte cifre decât cele reale, 

in scopul de a nu se putea constată adevăratul venit impozabil, 

or fi supuşi la o umendă egală cu întreitul impozitului la ve-, 

nitul ce se va constată, în conformitate. cu legea de faţă. 

Art. 109. -— Câna comercianții sau industriaşii mai sus pre- 

văzuţi ţin zegistrele în regulă, însă nu le comunică, sau te- 

fuză a procură actele ajutătoare, în termenele impuse, în forma 

prevăzută de art. 98, vor suferi amenzi de 50—1.000 lei pentru 

fiecare zi de întârziere, afară de cazul când se legitimează în- 

nârzievea. . 

Art. 11). — Persoanele cari au raporturi contractuale eu 

contribuabilii, zelativ la o anume impunere, şi vor vefuză a da 

informaţiunile cerute, vor fi supuşi la amendă de 50-—5.000 le. 

Art. 311. — Constatarea contravenţiunilor prevăzute în le 

pen de faţă se va face prin încheiere de procese-verbale, în- 

ioemite de aşenţii fiseului. | 

O copie depe procesul-verbal, aprobat, de minister sau “de 

funcţionari desemnaţi în regulamentul legii ori în instruc- 

ţiunile de aplicare, se va notifică contribuabilului conform art. 98. 

În tezmen de 20 zile dela data notificării, contribuabilul 

poate face apel contra procesului verbal aprobat, la tribunalul 

locului unde sa săvârşit contravențiunea. : Ai 

Apelul bvebuia să cuprindă, sub pedeapsă de nulitate, o 

expunere a molivelor de drept şi de fapt, cum şi alegerea de, 

domiciliu in cup=insul  circumseripţiei. ile resort, a tribuna- 

lului, | e | 

Judecata se va tace de urgenţă şi cu precădere, conform . 

xegulelo dreptului comun. - 

Hotărârea iwibunalului se dă fără drept de opoziţie. 

In termen de 20 zile dela pronunţarea tribunalului, ori dela 

comunicare, dacă sa dat în lipsa apelantului, se va puteă, 

face recurs la Inalta Curte de casaţie „pentru motive de Vio- 

ave de lege, exces 'de putere şi incompetință. ” 

“ Hotărirea Curţii de easație se dă fără drept de opoziţie. 

“Art. 112. — In caz, eând este locul la, aplicarea, pedepsei 

„eorecţionale prevăzută de ast „107 şi 108, procesul-verba. de 

"constatare aprobat se trimite în. copie parchetului spre a dos- 

«hide acţiune publică. 
IE 

Art. 113. — Denunţătorii ca şi agenţii fiscului cari au des: 

A
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coperit 'contravenţiunile au dreptul la, „primă până la o t:& 

ime din amenzile rămase definitive şi incasate.. 

Cuantumul acestor prime în raport cu mărimea amenzi-- 

lor, cum şi modalităţile de plată se vor stabili prin deciziuni 

ale ministerului finanţelor. 

CAP. VII 

Plata impozitelor 

Art. 114. — Sumele constatate şi înscrise în voluri ca in- 

pozite sau amenzi şi rămase definitive, conform dispoziţiunilor” 

legii de faţă, constituese creanţe executorii în folosul Statului,- 

cari nu pot îi reduse sau desființate prin Dici O hotărîre iu-: 

decătorească, în alt mod decât cel prevăzut în această lege. 

Ele sunt executorii cu titlu provizoriu, chiar şi mai îna- 

inte de a rămâne definitive, îndată ce sunt constatate de co- 

misiunile de impuneri sau în modul prevăzut prin lege, ape- 

lumile, contestaţiunile şi recursurile nefiind suspensive de »xe- 

cutare. Rămâne a se face compensaţiune sau vestituire dacă 

debitul e micşorat, sau a se percepe diferinţa dacă e mărit, 

| Art, 115. — Incasările se fac, fie dintrodată, fie anual, tri- 

mhestrial sau lunar, după următoarele deosebiri : 

_ a) Se incasează anual impozitul minimal de 10 lei prevă- 

zut în art. 54, care devine exigibil pe ziua de 1 lanuarie ;. 

b) Se incasează trimestrial, devenind exigibile din primă 

zi a lunilor Lanvarie, Aprilie, lulie şi Octomvrie, toate impo- 

zitele cuprinse în prezenta lege, afară de cele prevăzute în ali- 

neatele următoare ; 

c) Se incasează conform dispoziţiunilor speciale şi la da- 

tele stabilite, conform prevederilor legii de faţă, toate Impo- 

zitele pentru cari legea prevede incasarea pe cale de reţinere 

şi vărsare directă ; - i 

d) Se incasează dintr'odată toate amenzile pronunţate po- 

tricii acestei legi şi impozitul prevăzut de art. 53, „be 7iaă 

când ele devin exigibile. | 

Aceste sume se înseriu în roluri speciale. 

Art. 116. — Sumele înserise în roluri şi neplătite la datele” 

sus prevăzute vor fi urmărite, conform legii speciale de per- 
cepere şi urmărire a veniturilor publice, 15 zile dela exigibi- 

litatea lar.



171 
p PO IN A : - 

-- 

Ele vor produce deplin drept în folosul Statului'o dobândă 

„le V Ja sută anual, care se calculează lunar dela prima ză a 

trimestiului ce urmează datei exigibilităţii şi după efectuarea 

impunerii conform art. 114. ” | 

In cateulul dobânzilor sumele în bani se rotunjese- mărin- 

duse până la un leu. 

O lună. începută se consideră întreagă. 

Dohânzile vor fi înscrise în roluri şi percepute odată cu 

impozitul respectiv. Dacă până la închiderea exerciţiului anu- 

jui de impunere nu sunt achitate, ele se înglobează în xvămă- 

siţe, inscriindu-se ca debit în rol. € - 

Art. 217. — Contestaţiunile contra împlinirii impozitelor 

cari se încasează pe cale de reţinere şi vărsare directă, ur- 

meuză calea de judecată prevăzută de legea -de percepere și | 

urmărire pentru contestaţiuni la urmăriri. 

Contestaţia se poate face în tot cursul anului în care a 

avut loc incasarea, sau dacă aceasta sa făcut în ultima lună 

la 30 zile după încasare. 

Amenzile reteritore la. ele se incasează însă contorm preve- 

derilor art. 114 şi 115 şi cu aceleaşi sancţiuni, ele fiind stabi- 

lite şi debitate cu aceeaş procedură ca şi pentru celelalte ini- 

pazite. 

Art. 118. — „Ministerul finanţelor va înfiinţă carnete de 

contribuţiuni pe cari contribuabilii vor fi obligaţi a le păstră. 

In aceste carnete se vor înseri contribuţiunile ce are de plă- 

tit fiecare, situaţiunea sa familiară după constatările comisiu- 

nii şi plătile efectuate în contul contribuţiunilor, 

a TITLUL IV 

Dispoziţiuni finale. şi tranzitorii 

Art. 119. —. Dela data punerii în aplicare a legii de faţă 

sant şi rămân abrogate toate legile, regulamentele şi orice alte 

„ dispoziţiuni velațive la vechile contribuţiuni directe corespun- 

zătoare celor de faţă şi accesoriile lor, "cum şi cele referitoare 

la eonstatarea acestor impozite, şi anume: 

a) Pentru iot regatul :- legea. asupra contribuţiunilor di- 

recte din 1 August 1921 ; ” 

b) In vechiul vegat, legile privitoare la : 
o.
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Impozitul funciar, “impozitul patentelor, impozitul perso- 

nal, impozitul de 3% asupra salariilor, impozitul asupra ve-: 

nitului capitalului mobiliar, impozitul pe hectarul de vii şi 

“taxa de filoxeră ; 

e) În Ardeal, Banat, Maramureş şi Crişana : 

Darea de pământ, ambele impozite pe clădiri, pe câştig 

de toate claseie, impozitul pe venit, pe avere, pe beneficiul ce- 

lo» obligaţi la publicarea bilanţului, pe tantieme, pe dobândă. 

şi rentă, pe câştigurile de răsboi, pe câştiguri din loterii, pe: 

beneticiul din exploatarea mineior şi impozitul asupra arme-: 

lor şi vânatului ; 

d) In Basarabia, legile privitoare la : | 

Impozitul pe pământ, pe clădiri, patenta fixă şi compli-: 

mentară, impozitul pe venit, pe beneficiul celor obligaţi a pu- 

Dlică bilanţul şi asupra capitalului mobiliar ; 

e) In' Bucovina, legile privitoare la : 

Darea pe piimânt, ambele impozite pe clădiri, pe câştig, 

pe venitul net al ceior obhgaţi la publicarea bilanţului, imypo- 

zitul pe venit, pe tantieme, pe rente și depozite şi pe salarii ; 

7) 'Poate zecimile adiţionale şi orice alte dări suplimentare 

stabilite asupra impozitelor sus prevăzute, sau asupra bazelor 

lor, atât în beneticiu! Statulu cât şi în al oricărei alte institu- 

țiuni publice, afară de taxele militare, cele analoage lor şi cele: 

pentru îngrijirea. bolravilor, 

9) Pentru usuile terilorii rămân desfiinţate orice alte im 

pozite corespuns văre celor de mai sus, oricare le-ar fi de- 

numirea și în foicsu! oricărei instituţiuni ar fi înfiinţate. 

Ari. 126. — Dacă după primii doi ani ai primei perioade: 
de: recensământ, din cauza variaţiunii schimbului, veniturile 

din proprieţăţile funciare neclădite, agricole sau a valorilo» 

locative pentru clădiri, vor. scădeă cu o treime a valorii care: 

o aveau la recensământ, se va puteă luă măsura prin legea 

bugetară ea prima perioadă de mecensământ să ă se scurteze cu: 

cel mult doi ani. - 

La clădirile construite sau dobândite înainte de 15 Au-: 

gust 1916 în vechiul regat şi înainte de 1 August 1914 în cele- 

lalte tinuturi, dacă imobilele: au fost şi sunt ocupate. de pro-- 

prietarii lor pentru locuinţă, se va luă de bază a impunerei,. 

la. primul recensământ, venitul întreit din recensământul fă-: 

cut în anul 1910, iar acolo unde nu a fost recensământ ori
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vreo impunere, de. irei ori venitul de atunci: Aceasta în cazui 

când venitul din acel an al unei clădiri eră dela 2.000 lei în 

sus ; dacă însă eră sub. 2.000 lei, se va socoti de 214 ori, iar 

sub 1.000 lei de 2oră. 

La imobilele cumpărate după 1 Ianuarie. 1919 locuite de 

proprietarii lor, tot la primul recensământ venitul se va sta- 

bili în raport cu ultimul preţ de cumpărare al imobilului, so- 

cotindu-se o r enţabiiitate de 6% neto. 

Ari. 121. — “Se scutese în mod execepţional şi vremelnic, 

de impozitul pe venitul proprietăţilor clădite : . , 

1. Pe timp 'de-10'ani de când au. devăânit locuibile clădirile 

noui construite cu începere din anul 1921" şi terminate până la 

1 Ianvarie 1975. : - 

2. Adausele la clădiri în înălţime sau în suprafaţă făcute 

dela 1 Aprilie 1921 şi terminate până. la 1 Ianuarie 1925, pe 

termen de 5 ami dela data când au devenit: locuibile ; 

3. Terenurile din oraşe pe cari au fost clădiri şi au deve: 

nit virane. din cauza devastărilor de răsboi, pe timp de 10. 

ani dela data punerii (în aplicare a legii de faţă ; - 

4. Clădirile cari au devenit nelocnibile din cauza strică- 

ciunilor provenite din operațiunile de răsboi, pe timp de 19 

ani de când ele sunt refăcute şi puse în stare de a fi locuibile; 

5. Pentru 10 ani dela punerea în aplicare a prezentei legi, 

clădizile neprodueătoare de venit care sunt proprietatea, cer- 

curilor: militare, recunoscute ca persoane morale: 

6. Se menţine scutirea acordată prin legea din Oetomvrie 

1921 pentru clădirea Societăţii generale a funcţionarilor pu- 

blici, pe termen de 10 ani dela punerea în aplicare a legii de. 

faţă. : pn 

: Art. 122. — Amortismentul prevăzut de art. 3], punctul 6, 

pentru imobilele şi instalaţiunile imobiliare construite sau- in- 

stalate dela 1 Ianuarie 1919 şi până la 1 Ianuarie 1925, cari 

aparţin întreprinderilor industriale, va puteă. fi urcat până 

“la 10% în primii 10 ani dela punerea în aplicare a legii ; iar 

'amortismentul. investițiunilor mobilare prevăzut de acelaş art.. 

punctul 7, făcute. în acelaş interval de timp, va putea îi urcat 

până la 20%, tot în acești 10 ani. 

Art. 123, — In primii 3 ani dela punerea. în. aplicare a - 

legii, societăţile pe acţiuni vor. = putea formă rezerve, -fără plata ,
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imediată a impozitului pe veniturile comerciale şi industriale, 
pe lângă rezervele prevăzute de art. 32, pentru acoperirea unor 

eventuale diferinţe de cu's la, datoriile în nenedă străină, fără 

ca cle să treacă de cota care se va prevedea prin regulament. 

Dacă' după 3 ani diferenţa de schimb a leului nu se în- 

dreptează, se poate prevedeă prin legea bugetară noni ier- 

mene de câte 3 ani pentru formaitea acestor rezerve. 

Aceste rezerve vor fi impuse, dacă timp de 3 ani dela 

constituirea lor nu sunt întrebuințate în acoperirile pentru cari 

au fost făcute. 

Asenienea prevederi se pot face şi de comercianții şi în- 

dustriaşii particulari în aceleaşi condițiuni pentru creanţele 

ce au de achitat în monedă străină a căror existenţă se dove- 

deşte, numai atât timp cât va funeţionă un oficiu pentru Li- 

chidarea datoriilor în străinătate şi după normele ce se vor 

fisă de acel oficiu. 

Art. 124. — Comereianţii şi industriaşii sunt datori a ţine 

în regulă registrele obligatorii după prevederile codului de 

comerţ în vigoare în vechiul regat, sub sancţiunile prevăzute 

la art. 108 şi 109 până la modificarea, acelui cod. - 
“Art. 125. — Imcasarea vechilor contribuţiuni directe, după 

rolurile vechi, va dură până la 30 Septemvrie 1923 pentru e- 

xercitiile anterioare. 

Rămăşițele ce se vor ajlă neincasate la acea dată se vor 

totaliză întwo singură cifră, care se va trece întro rubrică 

specială a nouilor” voluri.: : i 

Ari. 226. — Ministerul rinentelor este autorizat a institui 

comisiuni speciale pentru rezolvirea recursurilor din trecuţ în 

Ardeal, Banat, Maramureş şi Crişana. 

Aceste comisiuni vor fi compuse în modul arătat lu art. 
1$ şi vor puteă fimeţionă în Bucureşti sau în oraşele de reşe: 
dinţe ale Curţilor de apel. In Pucureşti ele vor putea fi prezi-" 
dale de membri ai Tmaltei Curţi de casaţie, desemnaţi de pri- 
mul- -preşedinte,. 

Pentru iudecarea acestor recursuri se va aplică dispozi- 
țiunile legilor existente în acele tinuturi în ce priveşte pro- 
cedura. 

Art. 197. — Orice dispoziţiuni de legi sau regulamente re- 
lative: la scutiri de contribuţiuni . directe neprevăzute îi pre: 
zenta, lege, sunt, şi rămân abrogate.
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Se scuteşte de impozitul mobiliar şi de impozitul pe ve- 

nitul global rentele viagere pe cari Statul, pe bază de lege, le 

serveşte particularilor cari şi-au donat averea lor Statului în, 

scop de binefacere sau cultural. 

Din impozitul stabilit de art. 43 privitor la tițlurile de rentă 

austro-ungară deţinute de cetăţenii din provinciile unite şi a 

căror posesiune dinainte de 1 Ianuarie 1918 este dovedită, se. 

va, scădeă impozitul ce se va dovedi a fi fost plătit asupra a- , 

cestor titluri în altă ţară. Dispoziţia aceasta, intră în vigoare 

numai în caz de reciprocitate. . 

Art. 128. — Pentru executarea dispoziţiunilor legii de faţă se 

va întocmi şi decretă, prin îngrijirea ministerului de finanţe, 

regulamentul cuprinzând toate dispoziţiunile esenţiale de apli-- 

carea ei. Aceste dispoziţiuni vor aveă putere de lege atâţ întru 

cât complectează legea şi nu contrazice dispoziţiunile ei. Ele nu 

se pot niodifică decât tot pe cale regulamentară. 

Până la întocmirea: regulamentului, instrucţiunile ca mi- 

nisterul finanţelor va da pentru aplicarea acestei legi, şi cari 

vor fi publieate prin Monitorul Oficial, vor aveă putere regu- . 

lamentară în. aceleaşi condițiuni. 

Sancţiunile ce se vor prevedea prin regulament şi prin în- 

strucțiunile sus prevăzute, pentru nerespectarea dispoziţiunilor 

ce ele cuprind, vor consistă în amenzi ce nu vor putea, trece 

de 500 lei. | _ 

Ministrul finanţelor, 

VINTILĂ 1. BRATIANU
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WABELA .. 

De impozitul pe venitul global, calculat pentru toate. veniturile 

şi cu scăzămintele cuvenite conform art. 64 şi 67, pentru mem: 

| brii familiei aflaţi în sarcina contribuabilului. 

  

  

  

i ta 

  
  

  
    

  
  

| Venitul Global nec aport covenit IMPOZIT CUVENIT 

| Parlianea mai mită de | pentru contibuzbii | -entru contribuabili cari au în sarcină 
| 1.000 lei se neglijează. | fără membri ai | P a 

Incepând dela 60.000 familiei în sarcină membrii ai familiei în număr de: 

| pomana dela 1.000, 

n sus se întregeşte 3 | 
i până la cifra imeiat] Cota |. £, 1—2 | 8—4 | 5—7 | 8—10 |Peste10 
: superigată E - 

__“ Îlmpoziti Impozit! Impozit [impozit |impozit 
9 . 

Lei kb | bei | Lei | Lei | Lei | Lei | Lei 

1.000 1% 10 42 28 21 14 1 
8.000 1%/| 80 48 32 24 16 8 
9.000 1%/ 90 54, 36 21 18 9 

10.000 1070 100 60 40 30 20 10 
11.000. |, 115 69 46 3450 23 1150 
12.000 [es 130 18 52 39 26 13 
13.000 3 2 145: 87 58 4350! 29 1450 
14.000 [3 £ a] 160 9% | 64 48 32 16 

i 15.000 |eS*3 1'75 105 0 5250 35 1750 
16.000 |&£ 3 ” 190 133 114 95 - 16 57 
17.000 1& 8 "205 14350 123 10250 82 615 
18.000 e: & 220 154 1982 . 110 88 66 

- 19.000 = -235 16450 141 11'750 94 "1050 
20.000 11:/,"/, 250 175 150 125 100 75 
21.000 |. 270 216 189 162 135 108 
22.000 [= 3 290 232 203 174 145 116 
23.000 g = - 810 "248. 217 186 155 124 
24.000 [| 5 -z 330 264 231 198 165 |:> 132 
25.000 & = = 350 280 - 245 210 175 140 
26.000 |& 3 % 370 236 259 222 185 148 
27.000 las 390 312 2/3 234 -195 156 
28.000 | g 410 328 287 246 205 164 
29.090 o 430 344 301 . 258 215 172 
30.000 [11/, %/| 450 360 315 | 270 225 180 
31.000 2 485 388 33950| 291 24250) 194 

| 32.000 = $ 520 416 364-| '312 260 |. 208 
32.000 [= E 55 | 444 38850 333 | 27760] 222 

. 31.000 = 5 a 590 4172 413 354 295 236 
z 52| 625 | 500 | 43750] 376 | 81250] 250 

36.000. j€ = €| 660 | 528 | 462 | 39% | 330 | 264. 
; 37.000 ja 8 695 556 48650! 417 34%750| 278 

| 38.000 $ £ 130 584 . 5ll 438 365 292 
39.000 165 612 535 459 382 306                  



Mau m aomttaa 
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! Venitel Gladal impozabil 

Porlianea mai mită de 
14,000 lei se neglijează. 

i Joapâad dala 60.009, 

N porlianea dela 1.000 în 

Impozit cuvenit 
pentru contribuabili 

fără membri ai 
familiei în sarcină 

  

  

IMPOZIT CUVENIT 
pentru contribuabili cari au în sarcină 

membri ai faniiliei în număr de: 

  

  

  

  
    

  

    

  

  

  

: Sas se Îairegește până 3 | - 
da cifra imediat | Cotal E. | 1—2 | 3—4 | 5—7 | 8—10 IPeste10 

superioară. | £ | 

Lei o | Lei Impozit | Impozit 'Impozit! Impozit! Impozit 
. ? | - Lei Lei Lei Lei Lei 

40.000 | 2%, 800| -. 640 560| -. 480 400 320 
41.000 a! 850 765| 680| 595 510 425 
42.000 = 900| - 810 720| . 630 540 450 
43.000 5 950) 855| _ 160| 665 570 475 
44.000 3 1.000 900| ' 800| - 700 600 500 
45.000 2 1.050 945| - 840| 1785 630 525 
46.000 z 1.100 990|  :880| 770|. 660 550 

i 47.009 5 1.150] 1.035 920| 805 (390 575 
48.000 £ 1.200)  1.080| . 960| 840 '720 600 
49.000 a 1.250) 1.125) 1.000] 875 1750 625 
50.000 | . £ 1.300]  1.170| 1.040] 910 780 650 

i 51.000 & 1:350] 1.2151 1.080) 945 810| 675 
| 52.000 3 1.400] 1.260] 1.120| 980 840 '700 
| 53.000 s 1.450] 1.305]  1.160| 1.015 870 125 

54.000 |. & 1.500)  1.350| ;1.200| 1.050 900 750 
55.000 g | »1:550| -1.895| 1.2401 1.085 930 715 
56.000 g 1.600) 1.440] 1.280] 1.120 960 800 
57.000 | £ 1 650| 1.4851 1.320]  1.155| 990 825 

| 58.000 e 1:700] - 1.530| - '1.360| 1.1901 1.020 850 
59.000 = 1.750) 1.575]  1.400| 1.225] 1.050 875 

| 60.000 | 3%/. 1.800)  1.620|  1.440| . 1.260] : 1.080 900 
62.000 |. 1-940| O 1.843| . 1.746| 1.552] 1.3581 1.164 
64.000 | =2 2.080) 1.976] 1.8721 1.664] 1.456| 1.248 
66.000 | Sg | 2220] 2.109 1.998] 1.776] 1.654] 1.882 
68.000 |z92 i 2.360] 2.2421 21241 1.888] 1-652] 1.416 
70.000 | g8Ş i 2500|. 2:375| 2.250] 2.000] 1.760|. 1.500 

i 12.000 | Ssz| 2.640] 2.508] 2,376| 211121 1.848] 1.584 
74.000. | 220| 2.780] . 2.641] 2.5021 2.224]. 1.946] 1.668 

i 16.000. | q£ 2.920] * 2.774] 2.628] 2.336] 20441 1.752 
i 78.000- |”: 3.060] 2.907]. 2.7541 2448] 2142] 1.836 

80000 | 4'Y/e 3.200]  3.040| 2.8804 2560|  2.240| 1.920 
82.000 | _': 3.380] 32111  3.042| 21704  2.366| - 2.028 

i "84.000 | 3.560] 3.3821 3.204] 2.8481 2.492] 2.136 
i 86.000 |s5.|- 3.740] 3.553] 3.366! 2.9921 2.6181 2.244 
| 88.000 |252 i 3.920] 3.724] 8.528] 3,136] 9.744] 2.352 
| 90.000 | ez3 | 4.100] 3.8951 3.690 :3.280| 2.870] 2460 
| i 92.000 "| Să | : 4.280] 4.066] 8.852 3.494] 2.99] 2.568 

94.000 | £55 | 4.460] 4.237]. 4.0141 3.568] 3.122] 2676 
| 96,000 | qâ: 4.640] 4408] 4.176] - 3.712] 8.248] 2.784 
98000 Pr? - 4.820] “4.579|  4:338| 8.856] ---3.374] 2.892                 

12 
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Venitul Globa! Impozabil 5 | 
At Impozit cuveLit IMPOZIT CUVENIT i 

Porțiunea mai mică de pentru contribuabi i entru contribuabili cari au în sarcină | 
1.000 Iei se neglijează. | fără membri ai p AI dia Ș — 
Incepând dela 60.000, | familiei în sarcină membri ai familiei în număr de: ' 

porțiurea dela 1.000, = === —— 

în sus se întregeste 3 ! | : 
până la cilra imediai | Cota g, 1—2 3—A4 5—1 : 8—10 “Peste ui 

sugeriaaă a | i : 

| _ |Impozit|ImpozitiImpoziti impozit! Impozit 
9 - 

Lei h | bei] vei | Lei | Lei i Lei! Lei: 

100.000 | 5%, 5.000]  4.750| 4.500] 4.000; 3.500! 3.000 
105.000 |_ 5.400] 5.400!  5.130| 4.860) 4.320 3.780 
110.000 | Es 5.800]  5.800| 5.510] '5.220i  4.640| 4.060 
115.000 [e s:.| 6.200]  6.200| 5.890] 5.580) 4.960] 4.340 
120.000 |is9.*| 6.600] 6.600) 6270| 5.940 5.280! 4.620 
125.000 | es | 7.000] 7000| 6.650| 6.300| 5.600! 4.900 
130.000 | Ss, | 7.404]  7.400| 7.030| 6.660| 5.920] 5.180 
135.000 [289| 17.800]. 7.800| 7.410| 17.020] 6.2401 5.460 
140.000 | «£ 8.200]  8200|  17.790| 7.380| 6.560| 5.740; 
145.000 8.600  8.600|  8.170| 7.740| . 6.880| 6.020. 
150.000 | 6, 9.000]  9.000|  8.550| 8.100!  '7.200| 6.300. 
155.000 | _ 9.500] 9.500]  9.025|  8.550| 7.600; 6.650 
160.000 | Es 10.000] 10.000|  9500| 9.000! 8.000 7.000; 
165.000 | es. | 10500| 10.500] 9.975] 9.450] 8.400] 7.350 
170.000 | 5 Se | 11.000] 11.000| 10.450] 9.900| 8.800 7.700 

„175.000 | egg | 11.500 11.500| 10.925] 10.350| 9.200] 8.050 
180.000 | 3, | 12.000] 12.000| 11.400| 10.800: 9600! 8.409 
185.000 | £&0 | 12.500|. 12.500] 11.876! 11.250! 10.000! 8.750! 
190.000 | să 13.000] 13.000| 12.350| 11.700! 10.400! 9,100; 
195.000 13.500 13.500! 12.825] 12.150! 10.800] 9450) 
200.000 | 707, | 14.000) 14.000| 13.300] 12.600! 11.200) 9.800: 
205.000 „14500] 14.500 13.775| 13.050! 11.600! 10.150 
210.000 a 15 000] 15.000| 14.250 13.500| 12.000; 10.500 
215.000 = 15.500| 15.500| 14.725] 13.950! 12.400| 10.850 
220.000 3 16.000] 16.000| 15.200 14.400; 12.800; 11.200 
225.000 a 16.500]. 16.500| 15.675! 14.850| 13.200! 11.550: 
230,000 ? 17.000] 17.000! 16.150; 15:300| 13.600 11.900 
235.000 = 17.500] 17.500! 16.625! 15.750| 14.000 12.250 
240.000 S 18.000] 18.000| 17.100| 16.200) 14.400! 12.600: 
245.000 3 18.500] 18.500) 17.575] 16.650! 14.800 12.950 
250,000 Z 19.000] 19.000! 18050| 17.100] 15.200| 13.300 
255.000 3 |-19.500| 19.500] 18.526| 17.550! 15.600] 13.630 
260.000. | & 20.000j  20.000|. 19.000| 18.000| 16.000| 14.000. 
265.000 = 20.500] 20.500 19.475 18.450! 16.400! 14.330; 
270.000 3 21.00] 21.000| 19.950| 18.900| 16.800! 14.700 
275,000 | e 21.500] 21.500] 20.425! 19.350] 17.200| 15.059) 
280.000 g 22.000] 22.000| 20.900| 19800! 17.600 15.400: 
285:000 9 22.500] 22.500| 21,375! 20.250! - 18,000| 15,750! 
290.000 Ş 23.000] 23.000; 21.850] 20.700| 18.400| 16.100. 
295.000 | & 23.500]. 23.500| 22.325]. 21150 18.80U| 16.450; 

8 
_  
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* Venitul Global impozabil 
: Portiunea Tai mică de 

113 

    

- impozit cuvenit 
pentra contribuabili 

  T 

IMPOZIT CUVENIT | 
pentru contribuabili cari au în sarcină. 

      

    

    

  

  

| 1.000 lei se neglijează. |  fâră membri ai Îndeni a N 
: Incepând de la 60.000 familiei în sarcină membri ai fainiliei în număr de: 

+ porțiunea de la 1.000 p——— === 5 E 

în Sbs se înț;e este | $ | | 

i până la cifra imediat | Cota | g, 1-2 3—4 i 5—7 | 8—1) „Peste 10 

saperinară IE | | 

| „i „| | i . 
. : „ Îimpozit Impozit (Impozit Impozit Impozit 

bei bei | ua | Lei | Lei | Lei | lei 

300.000 | 8o/; i 24.000] 24.000] 22.800] 21.600| 19,200! 16.800 

305.000 i 94.600] 24.600 23.370] 22.140| 19.680 17.220 

310.000 3 |! 926.200] 25.200| 23940 22.680] + 20.160; 17.640 

315.000 2 25.800 25.800| 24.510): 23.220! 20.640| 18.060 

320.000 2 26.400 26.400| :23.080| 23.760| 21.120) 18.480 

325.00 3 27.000j '27.000| 25.650]. 24.300] 21.600! 18.900 

330.000 & 27.600] 27.600] 26.220] 24.840] 22.080; 19.320 

335.000 5 98.200] 28.200| 26.790! 95.380| 22.560| 19.740 

340.000 “2 28.800] 28.800| 27.360| 25.920| 23.040| 20.160 

345.000 3 29.400] 29.400! 27.930| 26.460] 23.520| 20.580 

. * 830.000 & 30 000] 20.090] 28.500| 27.000| 241.000/ 21.000 

i 355.000 & 30.800] 30.600| 29.070| 27.540| 24.480| 21.460 

LN 360.000 i 31.200] 31.200| 29.640| 28.080! 24.960| 21.840 

i 365.000 3 31.800] 31.800) 30.210! 28.620| 25.440| 22.280 

370.000 i - 32.400] 32.400] 30.780| 29.160! 25.920| 22.680 

375.000 i 33.000l 33.000! 31.350| 29.700! 26400! 23.100 

380.000 a 33 600| 33.600] 31.920| 30.240| 26.880| 23.620 

385.000 g 34.900] 34.200| 32.490] 30180| 27.360) 23.940 

390.000 & 34.800] 34 800| 33.060! 31.320| 27.840| 24.360 

: 395.000 ui 35.400] 35.400! 33.630| 31.860| 28.320| 24.780 

; 400.000 9/0 36.000] 36.000! 34.209] 32.400| 28.800| 25200 

; 405.000 BE: 36.700] 36.700| 34.865] 33.030| 29.360| 25.690 

i 419.000 e. 37.400] 37.400| 385.530| 33.660| 29.920| 26.180 

i 415.000 3 38.100| 38.100 36.105 34290| 30.480| 26.670 

ţ 420.000 = 38.800] '38.800| 36.860] 34.920| 31:040| 27.160 

| 425.000 3 39:500] 39.500| 37.525] 35.550! 31.600| 27.650 

: 430.000 a 40.200] 40.200| 38.190 36.180| 832.160 28.140 

: 435.090 & - 40 900| 40.900! 38.855| 26.810i : 32.720 28.630 

440.000 z 41.600| 41.600 39.520| 37.440! 83.280| 29.120 

3 445.000 = 42.300 42.300| 40.185| 38.070| 33.840| 29.610| 

: 450.000 9 43.000) 43.000| 40.850| 38.700! - 34.400 30.100 

i 455.000 £ 43.700) 43.200| 41.515] 39.330| '34.960| 30.690 

-] 460.000 3 i 44.400] 44.400] 42,180| 39.960| . 35.520] 31.080 

, „+ 465.000 Z 45.100] 45.100]. 42.845! 40.590; 36.080| 31.570 

„410.000 | s& - 45.800]. 45.800! 43.510| 41.220 36.640| 32.060 

| 475.000 = 46.500 46.500, 44.175| 41.850/ 37.290 32.550 

: ” 480.000 2 47.200|' 47.200| 44.840| 42.480 37.160 33.040 

p 485.009 S 47.900] 47.900! 45.505! . 43.110|. 38.320 33.530 

| 490.000 | E | 48.600] 48.600] 46.170] 43.740] 88.880] 34020 

: = 495.000 %-| 49300] 49.300| 46.835! 44.370! - 39.440 34.510 

jr 
2 

le 
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Venitol global Impozabiț 
Porțiunea mai mică de 

1000 lei se neglijează. 
începând dela 60.000 

- Impozit: cuvenit 

3 

pentru contribuabili 
fără membri ai 

familiei în sarcină 

180 

  mar 

IMPOZIT CUVENIT 

pentru contribuabili cari au în sarcină : 

membri ai familiei in număr de: 

      
  

  
      

                

porțiunea dela 1.000 

în sus se Intr.geşte 3 | 
până ta :cilra imediat | Cota | E. 1—92 | 34 | 5—7 | 8-—10 |Pestei0 - 

superioară & 

Ă a Impozit| Inipozit| Impozit! Impozit! Impozit: 

Lei le Cota | pei | Lei | Lei | Lei | Lei 

500.000 | 10%4 50.000] 50.000] 47.500| 45.000| : 40.000 35.000; 

305.000 IER 50.8001. 50.800/ 50,800| 48.260; 45. 120| 40,640: 

510.000 8 51.600]. 51.600] 51.600] ' 49.020! 46. 440 41.980; 

515.000 Ş 52.400] 52.400! 52.400! 49.780! 47.160 41.920 

520.000 o 53.200] 53.200| 53.200! 50.540| 47,880|. 42.560: 

925.000 z 54.000] 54.000| 54.000| 51.300 48.600| 43.200 
530.000 5 54.800] 54.800| 54.800| 52.060| 49.320| 43.840: 

535.000 z 55.600 55.600| 55.600| 52.820, 50.040| 4448 
540.000 = 56.400 56.400 5€.400! ' 53.580) 50.760| 45. „1£0) 
545.000 Ş 51.200] 57.200| 57.200|. 54.340| 51.480| 45. 720| 
550.000 & 58.00] 58.000! 58.000/ 55.100| 52.200 46.400; 

555.000 = 58.800] 58.800| 58.800! 55.860 52.920 47.04 
_ 560.000 a 59.600] 59.600| 59.600! 56.620] 53.640| 47.680: 

565.000 g 60.400; 60.400| .60.400| 57.380| 54.360 48, 32)! 

510.000 i 61.200] 61.300| 61.200! 58.140| 55.080! 48. 960| 
515.000 2 62.000] 62.000| 62.000! 58.900] 55.800! 49.600: 
589.000 Ş 62.800] . 62.800| 62.800/ 59.660 56.520; 5024 
585.000 a! 63.600] 63.600! 63.600|' 60.420! 57.240! 50.880; 
390.000 s: 64.400] 64.400| 64.400 61.180! 57.960| 51.520 
595.000 , 65.200] 65.200| 65.200| 61.940| 58.680| 52. 160| 
600.000 11%, 66.000] 66.000: 66.000! 62.200| 59.400] 52.800. 
05.000 a. 66.900] 66.900| .66.900| 63.555] 60210! 53. au: 

610; 3 67.800 67.800| 67.800| 64.410| 61.020 54.940, 
615-000 5. 68.700] 68.700! 68.700! 65.265! 61.830| '54.9%0: 
620.000 3 69.600] 69.600 69.600 66.120] 62.640; 55.680: 

620.000 | 2 110.500] '70.500| '70:500| 66,975| 63,450 56.400: 
630.000 S '71.,400] '71.400! '71.400| :67.830| 64260| 57. 12u 

630.000 3 | 72.300] '72.300| '72.300| 68.685| 65.070 57. 840; 

610.000 Ş 173.200] . 23.200] '73.200| 69.540 65880 58.560; 
Bo 000 3 74.100]  '24.100 74. 100| 70.395| 66.690 5928 
650.000 | & "15 000 . '75.000| 75.000, 71.250! 67.500; 60.000! 
655.000 &. 15.900] . '75.900| - 75.900| .72:105! 68.310! ' 60.120; 
CE 000 ă 76. „800 76.800| 76.800 | 12:960| 69.150 61.440) 
660.000 ş | 7.100) 1'1.100| 177.700 13.815! .69.930| 62.160; 

670000 | „ | 78.600] 78.600] 78.600] 74,670| 70.740)! 62.880* 
200.000 9 9.500] '79.500|  79.500| 175.525| 71.550|. 63.600. 
Cso.000 Ş 80,400) | 80.400|  80.400| . 16.380!  72.360| 64.320: 
690.000 £ 81.300] '. 81.300 _81.300|. 77.235! 13.170! 65.040: 
ret 4. 82.200]  82.200| ' 82.200| 78.090| 173.980! 65.780: 

| 83.100) | 83.100]  83.100| 78.945; 74.790; 66,440; 

+ 

Î
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Yenitul global impozabil Impozit corenit IMEOZET CUVENIT 

Porțiunea mai mică de | peatra contribuahili t . ii dun Ă 

1.000 lei se neglijează, | fără membri ai | PENA contribuabili cari au in sarcină 
tacepâud dela 60.000 famiției în sarcină membri ai familiei în număr de: 

porionea dela 1.006 - 

în sus se întregeşte 3. | 

până da cita imia | Cota! &. | 1—2 | 3—4 | 5—7 | 8—10 |Peste10ţ 

superioară 5 

' , o | Impozit] Impozit! Impozit! Impozit! Impozit 

Lei f |'Cota | pe; | Lei | Lei | Lei |! Lei | 

| 

” - i 

'100.000 12%/,| ' 84.000 84.000! 84.000! '79.800/—75.600| 67.200+ 

- 110.000 | = 86.000] 86.000! 86.000 81.200| '77.400 68.800 

190.000 | =* 88.000] 88.000| 88.000! 83.600| '79.200 10.400 * 

180.000 | 22 | 90.000] 90.000] 90.000 85.500| 81.000| 72.000 
740.000 | $s& | . 92.000] 92.000. 92.000 87.400| - 82.800 73.600| 

"150.000 os 94.000] 94.000| 94.000| 89.300 84.600 15.200 

760.000 sEa 96.000 96.000! 96.000! 91.200| 86.400 "16.800 

710.000 | ea - 98.000] 98.000] 98.000! 93:100 88.200] '78. 

"780.000 SE 100.000] 100.000| 1C0.000| 95.000; 90.000 80.000; 

190.000 [| 102.000] 102.000] 102.000| 96.900] 91.800 81.600 

800.000 13%/6 104.000) 104.000| 104 000 98.800| 93.600]. 83.200 

810.000 | - 105.800] 105.800] 105.800 100.510| 95.220| 84.640: 

820.000 107.600] 107.600| 107.600] 102.220 98.840] 86.080: 

"830.000 2 109.400; 109.400| 109.400! 103.930 98.460| 87.520: 

840.000 3 111.200] 111.200| 111.200| 105.640 100.080| 88.960; | 

850.000 | £ 113.0C0] 113.000| 113.000] 107.350 101.700 90.400 

860.090 3 114.800] 114.800| 114.800| 109.060 103.320| 91. 840! 

870.000 8 116.600] 116.600 116.600 110.770 104.940 93.280; 

880.000 eră 118.400] 118.400! 118.400] 112.480 106.560 94.120 

890.000 Ba 120.200] 120.200| 120.200]. 114.190 108.180| 96.160 

900.000 33 192.000] 122.000| 122.000| 115.900 109.800] 91.600 

910.000 a 123.800] 123.800| 123.800| 117.610 111.420! 99.040 

920.000 28 195.600] 125.600] 125.600| 119.320 113.040| 100.4804 

930.0..0 ” 197.400i 127.400| 127.400| 121.030 114.660] 101 .920; 

940.000 & 129.200] 129.200! 129 200 192:740| 116.280] 103. 380! - 

950.000 | e 131.000] 131.000| 131.000| 124.450 117.900] 104. 800; 

960.000 = 132.800| 132.800; 132.800 126. -160) 119.520| 106.240: . 

970.000 | &. 134.600] 134.600| 134.600 127.870! 191.140| 107,880 

' 980.000 136.400] 136.400! 136.400 129.580! 122.760 109. 120; 

: 990.000 138.200] 138.200| 138.200 131.290 124.380 119,560: 

1.000.000 |. 14%/6 140.900] 140.000 140.000 133.000| 126.000: 112.000: 

1020000 [28| 14c.s00 i 
040.000 | = . 

1.060.000 | SE | 150.200liu se mai fac scăderi peatra membrii a ai aie în sanină 

1.080.000 | 52 | 158-600] bien 
- 1.100.000 | eaa-| 157: > 
„1.120.000 | s:23 | 160.400 o | 

1.140.000 | 285 163.800 
» 

1.160.000 | aa | 167.200 > 

1.180.000 11” 170.600 Lj 

194.400 id 

198.800 La



    
  

  

      
        

    

    

      

“Venitul global , | i . MPOZ 'VEN Venitul global , Venepp mpi IMPOZIT CUVENIT piine IMPOZIT CUVENIT 

Porțiunea mai mită de Pa —— Porțiunea mai mică de = Ea 

4.000 lei se neglijează. | 1.000 el se neglijează. | 
Ppaiunea dela 000 | “Porțiunea dela 1.000 i 
Hei în sus se Intregeşie Impozi lei! a i sus se Întreg be pozit ei în sus se întregeştei i impozit 

pnă fa inel | o până la țilra imetiat] e || . 
smperioară > superioară D 

a — = = l == 

Lei %%/, Lei Lei %/, Lei 

! aaovoooo | 2 Îi — sza000 | i d, | ze i. Şi . Ă - 

11220.00 | 5 îi . 177400 200.000 16] 320-900 
1.240.000 | = 180.800 2.100.000 330.000 

2.260.000 |. £ 184.200 „2.150.000 | 348.500 
4.280.000 | S_ 187.600 | | ' 2:200,000 | £ 358.000 
| 1.300.000 | SE 191.000 “| | 2.250.000 | & 367.500 
1.320.000 | =g 194.400 2.300.000 | £ 377.000 
1.840.000 | SĂ 197.800 2.350.000 | & 386.500 

|. 1.360.000 | Sg 201.200 2.400.000 | &€ 396, 
“1.880.000 | s 204.600 2.450.000 | ES: 05.900 
î1400.000 | < 208.000 2.500.000 | sa poata 

1.420.000 | & 211.400 2.550.000 | =2 434. 
1.440.000 | £ 214.800 2.600.000 | & ” 124500 
1.460.000 | 3 218.200 2.650.000 | £ 443.500 
480.000 A 221.600 2100.00 | £ 453.000 
500.000 - 225.00 5 2. 

1.920.000. 15</; 328.800 2.000.000 & 152000 
540.000 232.600 2.850.000 | 

11560.00 |. 236.400 900. ai 481.500 
1.880.000 | 240.200 2000000 4900 
1.600.000 a 244.000 . "3.000.000 | 17%/ | 
1.620.000 | & 247.800 3.050.000 ” So 00 
1.640.000 7 | 981.600 3.100.000 220000 
1.660.000 | 2 | 235.400 3.150.0 

"1680000 | £ |i 259.200 200.000 541.500 
1700.00 | £ 263.000 „820000 | | 652.000 
1.720.000 | = 266.800 3:300.000 | = 562.500 
1.240.000 | £ 270600 |. | 3350.00 | 5 573.000 

1.160.000 | $ 274.400 3.400.000 | £= 2000 
1.780.000 g 278.200 3.450.000 =e 594.000 
1.800.000 | > 282.000 - 3.500.000 | E 604.500 
1.820.000 | 285.800 3.550.0%0 | £= :618.000 
1.840.000 | = 289.600 3.600-0 25 628.000 „Lasoog- | £ 289000 | 3.600000 | a 686.000 

1.880.000 | & 297.200 3000.00 | EE 646.500 
1.900.000 £ 301.000 3.150. 00 | 55 657.000. 1900000 | ş 301.000 3.150.000 | £ 667.500 
1340000 | & B0A800 | 1 3800000 | „678.000 
360.000 s 312.400 2.900 000 S9-000 
.980. 316.200 3.950.000 709.500              
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Venitul Global | IMPOZIT CUVENIT Venitul global ( 1a1POZIT CUVENIT 
Imo:abil Impozabii N 

"Porliunea mai mită def == Porțiunea mai mică de 

1.800 lei se neglijează, 1.000 lei se neglizoază. 

Porțiunea de la 1.000] Porțiunea dela 1000] O! 

lei în sus se fntre-| Impezit lni în sus se între € i Impozit 

gaste până la cil] e geşte până la cilra] o 

imediat superioară. | a imediat superioară. | 

Lei %/ Lei Lei %f0 Lei 

i 

4.000.000 | 18%, 720.000 6.000.000 | 19%/, 1.140.000 

4.050.000 730,500 6 050.000 1.130.750 

4.100.000 141.000 6.100.000 - 4.161.500 

4.150.000 151.500 6.150 000 1.172.250 

4.200.000 "162.000 6.200.000 1,183 000 

4.250.000 112.500 6.250.000 1.193.750 

4.300.000 - 783.000 6.300.G00 1.204.500 

4.350.000 793.500 6.350.000 1.215.250 

4.400.000 804.000 6.400.000 1.226.000 

4.450.000 . 814.500 6.450.000 1.236.150 

4.500.000 825.000 6.500.000 |, 1.247.500 

4.550.000 7 835,500 6.550.000 1 258.250 

4.600.000 e 846.000 . „6.600.000 | = 1.269.000 

4.650.000 e 856.500 6.650.000 3 1.219.150 

4.100.000 3 67.000 6.700.000 3 1.290.500 

4.150.000 Ș 17,500 6.130.000 = 1.301.950 . 

4.800.000 z 888.000 6.800.000 2 1.312.000 

4.850 000 pi 898.500 6.850.000 $ 1.322.750 

4.900 000 z 909.000 6.900.000 & 1.333.500 

4.950.000 5 -- 919.500 6.950.000 = 1.344.250 

5.000.000 3 930.000 "1.00.0009 2 1.355.000 

3.050.000 a 940.500 7.050 000 3 1.365 150 

5100000 | £, | 951.000 7.100.000 | £ 1.316.500 
5.150.000 EI 961.500 11.150.000 = 1.387.250 

5.200.000 2 972.009 7.200.000 3 1.398.000 

"5 250 000 = 982.500 7.250.000 e 1.408.750 

5.300.000 3 993.000 7.300.000 2 1.419.500 

3.350.000 £ 1.003 500 1.350.0U0 = 1.430.250 

5.400.000 |. e 1.014.000 17.400.000 & 1.441.000 

5.450.000 EI 1.024.500 1450.00 | 1.451.750 

5.500 000 S 1.035.000 1.500.000 = 1.462.500 

5.550.000 a 1.045.500 7.550.000 Ss 1:473.250 

5.600 000 5 1.056.000 7.600.000 1.484,000 

5.650,000 1.066.500 71 650.000 1.494.750 

5.100.000 1.077.000 7.100.000 | 1'506.500 

5.150.000 | 1.087.800 1.750.000 - 11.816.280 

3.809.000 1.098.000 7.800.000 1.527.000 

5.850.000 | 1.108.500 - 7.850.000 - | 1.587.750 

5.900.000 1.119.000 7.900.000 1.548.500 

5.950.000 1.129.500 1.950.000 | - 1.599.250 |                      
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1.000 lei se neglijeaă. Porțiunea mai mită  Î MPOZIT CUVEMT | 
(Porţimnea dela 1.000] es de 1.000 lei se 4 

| i ID Sus se fatre. 3 Impozit neglijează 
pește până la lila 

| imediai sușerioară, 
| N a = = 

Lei. o, Lei Lei Lei 

| , 

8.000.000 ; 1.370 000 Partea ce trece peste 10.000.000 
8.050.000 ; 1.580.150 se impune cu 30%/,, care se adaogă 
3.100.000 i 1.591.500 la impozitul cuvenit la primele 
8.150.000 „1.602.250 10 milioane. 
8.200.000 1.613:000 In calculul impozitului porţiunea 
8,230.000 1 623.760 ce trece de 10.000.000 se rotunjește 
8.300.000 1.634.500 numai neglijindu-se fracţiunile de 

. 1.645 250 mii, 
8.400.000 1.656.000 
8.480.000 = 1.666.750 Exemple: 

„8900000 | ș 1.677.500 11.000.000 2.300.000 

8.650.000 3 1.709.750 14.000.000 3.200.000 8.100.000 2 1.720.500 15.000.000 3.500.000 „8.780.000 | 2. 1.131.250 16000.00 3.800.000 8 800.000 | £ 1.742.000 17.000.000 41100.00 8.800.000 | = 1.152.750 18.000.000 4.400.000 8.900.000 | 2 1.163.500 9:09. 4.700.000 | 8.950.000 | £ 1.774.250 19.000.000 000, 9000000 | 2: 20.000.000 5.000.000 9 £ 1.785.000 25.000.000 6 500.000 „9.050.000 | £ 1.195.750 30.000.000 8.000.000 9.100.000 | Z 1.806.500 35.000'000 9.500.000 „9.150.000 | sg 1.817.260 40.000:000 11.000.000 
9200000 | ş 1.828.000 45.000.000 12.500.000 9 260.000 - 1.838.750 50.000.000 14.000 000 9.300.000 & 1.849.500 60.000. 17.000.000 9.350.000 3 1.860.250 - 70; .000 000.000 9.400.000 | £ 1:871.000 20.000.000) 20.000.000 
9.450.000 | 4 1.881.750 - 000.000 28.000.000 9:500.000 1:892'500 90.000.000. 26.009.0 
9.550.000 1.903.250 - 100.000.000 . 29.000.000 

3.600.000 1.914.000 
„9.6010 1.924.750 |. 

„ 9:230.000 1.946.250 

| 9.880.000 1.967.750 
j9900.000 1.978.500 
i 8:980.000 1.989.250 

(Pantea ce trece de | 200, 2.000.000  
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. 

Domnilor deputaţi, 

Comisiuna de legislațiune fiscală, sub preşedinţia d-lui 

Constantin I. Brătianu, preşedinte a luat în cercetare proiectul 

de lege pentru unificarea contribuţiunilor directe şi - pentru 

infiinţarea impozitului pe venitul global. i 

Cercetarea 'proiectului s'a făcut în şedinţele dela 7, 3, 11, 

12, 33, 14 şi 15 Decemvrie a. e, când a fost admis eu modilică- 

rile mai jos menţionate. Raporto: a fost ales subsemnatul, iar: 

în comitetul pentru cercetarea amendamentelor Sau desemnat: 

-d. presedintie al comisiunii, subsemriatul ca raportor şi d-nii: 

Constant Georgescu, Dr. V. Marcu şi Gh. Gârdea. 

Domnilor deputaţi, 

Proectul de lege prezentat de d. ministru de finanţe urmă- 

- veşte un îndoit scop, acela de a unifică regimurile de impunere 

sub cari trăiesc diversele provincii unite astăzi în România 

- Mare şi acela de a aşeză sistemul de contribuţiuni directe pe 

baze cari să asigure o mai dreaptă repartizare între toţi locui- 

torii ţării a sarcinilor pe cari orice cetăţean trebue să le su- 

porte în raport cu nevoile Statului şi puterea sa. contributivă. 

- Nevoia, acestei reforme sa simţit îndată după întregire» 

ţării, care reclamă pentru consolidarea. naţională stabilirea unui 

xegim unitar care să pună pe toţi fiii ţării pe picior de ega--
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_ ditate ca'cgtăţeni ai aceluiaş Stat, dar tot atât de urgent se îim- 

puneă reforma pentru a îndreptă nedreptăţile pe cari un regim 

ie impozite învechit le produceă în defavoarea celor mai mulţi 

si mai puţin avuţi. Cifrele din bugetul anului 19223 ne arată 

că din totalul de circa 5 miliarde şi jumătate, la cât sunt eva- 

luate toate impozitele cari alimentează veniturile, numai 865 

milioane reprezintă impozite directe, ceeace înseanmă că tot 

esul de peste 4'/» miliarde provine din impozite indirecte; adică 

din acele impozite cari apasă asupra consumatorului fără dis- 

tineţie de bogat şi sărac. Trebue fără ezitare să ne îndrumăm 

către un sistem în care sarcinile să nu apese orbeşte asupra 

tuturor contribuabililor, ci să se repartizeze asupra fiecăruia 

în raport cu mijloacele sale. Or, acest postulat nu se poate a- 

“ inge decât prin desvoltarea impozitelor directe faţă de cele in- 

directe şi aşezarea lor potrivit cu cerinţele justiţiei sociale. 

Preocupat tot de aceste idei, fostul ministru .de finanțe, d- 

“Titulescu, a propus şi Parlamentul a votat legea din 1 August 

_1921 pentru reforma, contribuţiunilor directe: Din nenorocire, o 

spunem cu regret, căci am. fi câştigat 2 ani de experimentare, 

această lege eră inaplicabilă. Urmând stabilirea unui regim 

cât mai perfect din punct de vedere teoretice şi abstract, neţi- 

nând seamă de realităţile vieţii noastre ecoonmice, primind a- 

deseaori dispoziţiuni aplicate în alte ţări cu altă civilizaţie Şi 

alte obiceiuri, legea din 1921 introduceă un sistem care produce 

unele nedreptăţi, stânjeneă desvoltarea normală a unei activi- 

tăţi necesare propăşirii generale şi puneă atât organele fiscu- 

lui câţ şi pe contribuabili în faţa unei tehnici de o complica- 

iune deosebită. Cine nu-şi aminteşte textul acelei declaraţiuni 

pe care oamenii cei mai pricepuţi nu îl puteau complectă decât 

după o muncă încordată. 

| Recunoaştem că alcătuirea unei reforme de natura, aces- 

imia eră foarte dificultoasă, din pricina diversităţii regimuri- 

rilor din toate provinciile reunite, dată fiind şi lipsa cercetă- 

rilor statistice amănunțite cari, cu toată bunăvoința, nu se pu- 

teau tace într'un timp aşă de scurt, când erau atâtea de făcut 

şi când lipsa organelor de specialitate în număr suficient făceă 

sareina aproape imposibilă. 

In cazul acesta, o consideraţiune! de prudenţă iinpuneă ca 

saltul în necunoscut să fie cât mai mic, ca sistemul nou de im- 

pozite să ţie cât mai mult seamă de tradiţiunea noastră, a ve-
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kilui regat şi a provinciilor alipite, şi dacă reuşeam să obţi- 

nem un regim, nu chiar. desăvârşit, dar care aveă drept rezul- 

iat atât unificarea cât şi o sporire a impozitelor. directe printi”o 

mai dreaptă repartiție a sarcinelor. contribuabilor, să ne mul- 

țumim cn atât. - 

De ce n'am fi menţinui atunci, după cum sa susţinut de 

mii: vechile impozite, sporind pur şi simplu contribuţiunea 

'" fiecăruia, pe care orice cetăţean ar fi acceptat cu plăcere să o 

“plătească, recunoscând. sarcinile mai mari ale unei Românii 

“Mari. Acest procedeu eră imposibil, fiindcă nu corespundeă 

scopurilor reformei, cari erau şi sunt: unificarea, pe de o parte 

şi o mai justă repartiție pe de alta.,Şi cine nu vede că dacă 

fiecare din regimurile cari guveriă cele 4 provincii româneşti | 

“aveau imperfecţiunile şi nedreptăţile lor, ar îi însemnat a $e 

mări aceste nedreptăţi prin întinderea lor aiurea şi prin argu- 

-mentarea cotei impozitelor. a ; 

Şi atunci, forțat, un not sistem se, impuneă, eare să răs- 

pundă principiilor admise de toate ţările civilizate astăzi, şi să 

nu nesocotească nici starea de fapt în vigoare la noi. | 

Proiectul depus desbaterii Adunării îndeplineşte aceste con- 

diţiuni. Menţine, transformându-le -în inipozite elementare, ca- 

tegoriile vechilor noastre impozite; fonciera, impozitul pe ve- 

nitul valorilor mobiliare, patenta, iripozitul. pe salarii, bine în- 

jeles modificându-le după cum vom. .vedeă mâi la vale, şi pre- 

vede impozitul pe veritul global, reclamat: ih orice. legislaţie 

fiscală modernă şi dejă cunoscut în provinciile alipite. 

1. 2 Cu aceasta partidul naţional-liberal păşeşte la îndeplinirea. 

- amâia din punctele programului său de. guvernământ, urmând 

calea Qeschisă de fostul ministru: Costinescu, unul din primii 

- îndrumători ai finanţelor publice din ţara noastră. 

Prebue menţionat că dacă nu urmează în totul concepțiu- 

mile sale, este pentru că proiectul său, îndrăzneţ chiar în tim- 

puri normale, prin faptul imposibilității de a prevede rezul- 

tatele unii impozit unice pe venit, nu poate fi propus într:o 

"epocă! de prefaceri profunde, când teama de a face o pplitică de 

“ încâreare de impunere trebuie să preocupe pe legiuitor. Menţi- 

" netea impozitelor 'aşă zise elementare constitue deci o politică 

- financiară ncesară pentru timpurile. de astăzi, mrmând însă în 

- viitor, pe măsură ce averile se consolidează şi regimul economie 

ze stabilizează, să ne nidreptăm cât mai mult spre impozitul
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unic al lui Costinescu prin amplificarea impozitului progresiv 

pe ventul global din prezentul proiect. , 

| Bazat pe aceleaşi principii ştiinţifice ca şi legea din 1921, 

-prineipii cari nu formează.o inovaţiune în materie fiscală, nici 

în acest proiect, nici în legea din 1921, ele formând patrimoniul 

“general teoretice în materic de impozite directe, rezultat al ex- 

perienţei popoarelor, proiectul de faţă constitue o adaptare la 

“ţara noastră a unor sisteme de impozite aplicate în toate țările 

civilizate. Rămâneă, bine înţeles, ca să se aleagă din ansan- 

:blul dispoziţiunilor aplicate. şi experimentate, acele mai. potri- 

vite nevoilor noastre şi să li se deă direcţiunea cea mai neine- 

vită pentru atingerea scopului urmărit. Opera aceasta, de o im-: 

portanță capitală, care singură poate constitui contribuţiunea 

pewsonală a autorului unei legi, a fost îndeplinită, credem cit 

o deosebită competenţă de actualul ministru de finanţe. 

Care este sistemul proiectului de lege ? , 

Veniturile supuse contribuţinnilor directe sunt împărţite în 

G categorii, corespunzând ramurilor de activitate cari formează 

adevăatele realităţi economice : 

a) Venitul din cultura pământului; 

i) Venitul din folosirea clădirilor; 

e) Venitul din averea mobiliară; -- 

d) Venitul din comerţ şi industrie; Ă 

e) Venitul din muncă (salarii); : 

7) Venitul din profesiunile libere şi alte venituri acciden- 

tale. îi | 

Aceste venituri sunt impuse cu cote diferite, după cum ele 

suni, realizate din muncă, din muncă unită cu capital sau re 

“zultă numai din fructificarea capitalului : 12% agricultura și 

proprietatea clădită, 15% averea mobiliară, 10% comerţul şi îi- 

dustria, 3% salariile şi 8% pvrotesiunile libere. 

 YWeniiul taxat este venitul net (scăzându-se datoriile) şi ar 

trebui să fie totdeauna venitul real, adică exact venitul obţinut. 

de contribuabil. Imposibilitatea în care ne găsim de a distinge 

în nameroase cazuri venitul real, din pricina formei încă iie- 

desăvârsite din punct de vedere tehnic a activtăţii noastre eco- 

nomice, ne obligă a impune venitul aparent stabilit după. anu- 

mite norme de comisiuni. | 

Impozitele stabilite asupra acestor 6 feluri de venituri sunt 

impozitele elementare, peste cavi se aşează impozitul pe venitul.
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plobal. Toate veniturile unui contribuabil, ori din ce sursă ar 

proveni, se adună la un loc, şi asupra acestui total se aplică un 

impozit progresiv, adică a cărui procent e cu atât mai mars, 

cu cât venitul este mai mare. Acest impozit îndeplineşte rolul 

urmărit în toate legistaţiile fiscale demoeratice, rolul de a rea- 

ză pe cât cu putinţă dreptatea socială. Spre deosebire de im- 

pozitele elementare cari lovesc veniturile în chip prâporţional 

iără distineţie de persoană, impozitul pe venitul global atinse 

veniturile unei aceleeași persoane, eu atât mai mult cu câte 

mai avută, atinge pe fiecare contribuabil, în raport cu puterea 

sa. contributivă şi constitue forma de impozit către care trebue 

să tindă un regim perfecţionat de impozite directe. In sistemul 

“proiectului, grija de a nu desechilibră bugetul Statului, a im- 

pus d-lui ministru de finanţe menţinerea unor cote potrivite 

pentru impozitele elementare, urmând ea pe măsură ce reforma 

se va aplică şi va da roade, să se uşureze cota acestor impozite, 

îndepărtându- -n€ cât mai mult spre impozitul pe venitul global. 

O critică ce s'a făcut prin presă acestui proiect mai îna- 

inte chiar de a fi depus în Cameră este că impozitele sunt tot 

aş de mari ea şi cele prevăzute de legea din 1921, eare a stâr- 

nit nemulţumireagenerală. Critica nu este fundată. Din simpla 

comparaţie a! cifrelor din proiect cu acele din legea din 1927, 

vezultă că cotele de impunere sunt mai mici în proiect decâi 

în lege. | 

Proitctul de faţă , Legea, din 1921 

nearendate 12%/, . 15 | 12 (cedula = 

arendate- , 149%/0 . 18 

Clădiri ee 12. 15 

Cap. mobiliar . . . : o: 115. .15 
( comerţ . .10. .12 

Propr. agricole . Ş 

Industrie și comerţ! industrie „ 8. .10 j . d 

” bănci 19, „1M4 

Salarii... 1... ... .. 9. . 6, 

Profesiuni . . . . . . . ... 8. .10 

Dar pentru :a judecă în total diferenţele în minus ale îm- 

-punerilor, nu ajunge a. compară numai cifrele cotelor, ci trebue 

:să tinem seamă şi. de o mulţime de alte prevederi ale legii cari
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direct şi indirect tind la înduleirea unor impozite pe cati opi- 

nia publică le-a socotit exagerate astfel cum erau prevăzute în 

legea din 1921. | - . 

Im primul rând, modul de evaluare a materiei: imposăbile. 

In cazurile destul de numeroase în cari venitul real nu se poate: 

constată, venitul probabil, venitul aparent se apreciază de co- 

misiuni. In loc ca fiscul să îie acel ce face constatarea şi era- 

luarea, comisiuni compuse dintrun reprezentant al fiseului Ja 

care se adaugă un delegat al contribuabililor şi un -Judecător,: 

stabilesc venitul, dându-se astfel garanţia că nu numai. preo- 

cuparea unui fiscalism exagerat va presidă la precierea ce se 

face. i | 

Este evident că nu e tot una ca venitul să fie stabilit de or- 

ganele fiscului, parte interesată, ci de o comisiune compusă în 

majoritate din persoane streine de fise. 

'Pinând seamă de creşterile de valori provocate de depie- 

cierea monetei, valori cari se vor reduce odată cu _ridicarea 

cursului leului în care nădăjduim, proiectul prevede o sumă 

de dispoziţiuni menite a înlătură nedreptăţile unei impuneri 

prea ridicate. Aşă, pentru fixarea valorii locatve medii pe noc- 

tar, prevede că.se va aveă în vedere media acestei valori în 

ultimii 4 ani; pentru casele locuite de proprietarii lor dinainte: 

-de 1916, se va luă de bază a impunerii cel mult venitul îutreit 

„dela 1914; iar dacă în general, din cauza variaţiunii sehimmbu- 

lui, veniturile vor scădeă cu o treime, se va puteă scurtă pe- 

vioada de 5 ani şi face un recensământ nou peste 3 ani. Dease 

menea, amortizarea imobileior şi instalaţiunilor întreprinderilor 

idustriale create după războiu, se va puteă face într'o perioadă 

de timp mai scurtă, spre a nu îi expuse la o depreciere a înves- 

tițiunilor odată cu îndrepiarea cursului jeului. , Comertianţii;. 

industriaşii şi societăţile, cari au angajamente în străinătate 

în valută străină, vor puteă face rezerve pentru diferenţe de 

curs. 

Desființarea dublei impozițiuni dela societăţi, al căror be- 

neficiu eră taxat sub legea din 1921 odată cu 10—12% la socie- 

tat şi cu 15% când treceă în mâna aciţonarului, dispoziţie cri- 
ticată chiar de raportorul legii dn 1921, constitue iarăş o mă 

sură de uşurare şi în acelaş timp de dreptate a impunerii. 

Suprimarea cedulei C, a impozitului asupra, exploatării a- 

gvicole, pe care o suportă proprietarul care îşi cultivă singur 

r
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pământul şi care aveă o cotă de 12%, adăugată la impozitul pe 

renta pământului care eră 15%, este o altă modificare având 

de efect o uşurare în impunere. | | 

In sfârşit, cota impozitului pe venitul global a fost simţi- 

tor redusă după cum rezultă din comparaţia tablourilor din 

lege şi proiect. ” N | , | 

Toate uceste modificări, atrăgând o reducere a impunerilor, 

au fost realizate de autorul proiectului, care, încrezător în 

forțele vii şi puterea de producţie a ţării, aşteaptă o sporire a 

produsului contribuţiunilor directe dela augmentarea materiei 

impozabile prin desvoltarea neîncetată a, activităţii economice. 

Este adevărat că, la cotele mai sus menţionate, urmează a 

se adăugă impunerile adiționale în folosul judeţelor, comunelor, 

Camerelor de comerţ şi altor instituţiuni publice, de cari le- 

giuitorul trebuiă să se preocupe întrun regim complect al con- 

tribuţiunilor directe, pentru a.fixă în chip precis limitele ma- 

xime până la cari să se poată aplică impuneri în favoarea a- ” 

cestor instituţiuni şi a înlătură sarcini adesea nedrepte şi prea 

oneroase cu cari unele organizaţii locale, în special în ţinutu- - 

rile Ardealului, încarcă pe contribuabili. Dar şi legea din 192 

nu. desfiinţă aceste dări adiţionale. Vechile zecimi adiţionale; 

deşi suprimate principial prin art. 2, alin. e din legea din 192], 

urmau totuş a fi încasate pe anul financiar 1921—1922, potrivit 

art. 92 din aceeaş lege, ceeace ne autoriză să zicem că nu au 

fost de fapt desfiinţate, şi, prin urmare, pentru a'aveă măsura 

exactă a raportului dintre cotele prevăzute în legea din 1921 

şi cele din proiectul de faţă, trebuie să sporim cu valoarea zeci- 

milor cotele din lege. In asemenea. condițiuni, putem afirmă că, 

comparativ, cotele din proiect sunt inferioare acelor din legea 

din 1921. 

Economia acestui proiect de lege, politica financiară de 

care e inspirat, politica de impunere ce urmăreşte, principiile 

ce călăuzesc reforma şi toate lămuririle pentru a o explică din 

punct de vedere tehnic, sunt arătate pe larg 'în documentata 

expunere de motive cu care d. ministru al îinanţelor întovă- 

răşeşte proiectul depus. | 

Ne mărginim a semnală, aci unele dispoziţiuni ale proiec- 

tului, cari dovedese preocuparea de a încurajă sub toate jor- 

mele sporirea producțiunii. şi activității economice, dela cari 

țara aşteaptă o desvoltare a forţelor ei naţionale şi în conse- 
13
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cinţă bugetul Statului reşurse moui, şi în acelaş timp pregcu- 

parea de a apără pe cei mai nevoiaşi de sarcina prea mare a 

umor impozite, cari nu sunt mari, dar cari pot apăsă, totuş greu 

veniturile lor reduse. 

In aceste ordine de idei. N 

Proiectul impune mai greu: pe cei ce stau” în străinătate, 

“privează țara de munca lor, şi se sustrag impozitelor indirecte 

si de consumaţie; pe cei ce îşi arendează 'moşiile, preferând unei 

activități productive să încaseze renta capitalului învestit în 

pământ. 

Se acordă scutiri de taxe vremelnice, cu caracter de încu- 

> 
tă
 

vajare, pentru acei ce transformă în terenuri cultivabile pă- - 

mânturile neproductive; pentru cei ce plantează livezi de pomi 

ŞI vii; pentru cei ce construese case, mai cu osebire în această 

perioadă de criză a locuinţelor; pentru locuinţele ieftine; pentru 

întreprinderile industriale şi miniere noui până la al 5-lea an 

de funcţionare. 

Cotele de impunere sunt mai mici pentru industrie în ra- 

port cu comerţul şi agricultura şi pentru comerţ, şi agricultură 

în xaport cu băncile; pentru venitul acţiunilor nominative ale 

societăţilor cu capital în majoritate naţional; pentru serisurile 

“funciare şi renta din expropriere (renta Statului scutită la emi- 

siune rămâne scutită). 
Sătenii, chemaţi lao vieaţă nouă prin ivansformarea lor 

în proprietari, în urma exproprierii, beneficiază: de o sumă de 

dispoziţii cari să le ajute începuturile: reducerea. impozitului 

cu 25% asupra veniturilor mici 'din proprietăţile agricole; scu- 

iiri şi reduceri de impozite pe tru participările la cooperative; 

Vănci populare şi federalele lor, precum şi scutiri pentru do- 

bânzile ce primesc la depozitele spre fructificare făcute la băn- 

cile populare. Nevoia unifică “i regimului contribuţiunilor di- 

recte a făcut însă să se im»ue clădirile dela ţară, cari până 

acum erau scutite. Aceste ci: sa împun în ţinuturile alipite 

şi: nu se puţeau scuti toate. î. trebuit deci a se generaliză în 

toată ţara, sistemul existe: + turitoriile noui, prevăzându-se 

însă ca impozabile numai a !+ case ce au mai mult de 3 ca- 

mere. Oricât ar fi de mie =. + îranozit, îl, soeotim necesar din 

punctul de vedere mai sus - *. î şi nu va strică nici pentru 

formarea conştiinţei cetăte: -- - - sătenilor cari se bucură în în- 

iocmirea de astăzi de toair 1.stcnrile unui cetăţean. 
- x
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„Muncitorii nu suportă impozitul pe salarii decât dacă 
munca lor are un caracter de continuitate, cei manuali, cu ziua 
sau în acord, numai pe salariul primit pe 20 zile din lună. 

Functionarii au o-cotă mai redusă de 5% decâţ în legea 
dela 192]. Vorbim de cei cu leafă până la 5000 lei lunar; :diu 
contră cei cu lefuri mai mari de 5000 sunt impuşi cu 8% pentru 
-tot ce depăşeşte această cifră. Printr'o dispoziţie a proiectului, 
se împinge societăţile particulare să acorde funeţionarilor lor 
participări la . beneficii. 

Micii comercianţi și industriaşi cari nu au registre, nu su- 

feră amenzile prevăzute de art. 105—109; pentru si, stabilirea 

venitului se tace după apreciere de comisiuni în cari figurează 

si un reprezentant al Camerei de comerţ. Cu aceasta s'a dat s 

tisfacţie reeclamaţiilor continue ale acestor mici introprinrăitori 

cari nu sunt în măsură a suportă cheltuelile unei contabilităţi 

în regulă. De sigur însă, că tendinţa va fi să ne îndreptăm cât 

mai mult spre un comerţ şi o.industrie dirijate potrivit prin- 

cipiilor codului de comerţ. , -. 

Cităm, în sfârşit, art. 66 şi următorii, cari prevăd: scăderi 

de impozite pentru cei ce au venituri foarte mici Şi pentu toţi 

cei ce au de suportat sarcini familiare. 

Pentiu înlesnirea 'constatărilor veniturilor sa, păstrat «le- 

clarațiunea contribuabilului. Ea este necesară, nu numai cea 

mijloc de educaţiune civică, dar şi în vederea unei îndrumări 

către perfectarea impozitului pe venitul global. S'a căutat îusii 

ca această declaraţiune să îie cât de simplă, să nu sperie. pe 

contribuabiluj căruia îi impune o formalitate cu care nu e obis- 

nuit, să poată fi prezentată la autoritatea. care e la îndemâna 

contribuabilului şi, în fine, sa adniis să nu mai fie făcută dacă 

contribuabilul nu are nici o modilicare dela un an la altul îns 

compunerea veniturilor sale. Cu chipul acesta sperăm că obli- 

pativitatea declaraţiunii nu va mai formă obiectul nemulţunmi- 

vii generale, aşă cum a fost după reforma dela 1921, al căruai. vi- 

tiu de căpetenie a fost această deelaraţiune. 

Constatarea veniturilor şi stabilirea impunerilor sa înero- 

dinţat, astfel cum am arătat mai sus, unor comisiuni în cari fis- 

cul este reprezentat alături de delegatul contribuabililor, dar” 

unde hotărîrea nu depinde de dânsul şi unde prezenţa magis:- 

tratului este o garanţie mai mult de imparţialitate. 

S'au deschis contribuabililor căile de atace, apelul la coni-



196 

siuni, compuse cu aceeaş grijă de a asigură o adevărată jude- 

cată, şi recursul la instanţele judecătoreşti. In acelaş timp, că o 

inovaţiune a proiectului, s'a instituit pe lângă ministerul finan- 

“şelor.o comisune centrală fiscală în vederea stabilirii unor norme 

generale privitoare la constatări, evaluări şi aprecieri, comi- 

siune care va unifică procedeele de întrebuințat de diiericele or- 

zana distribuite în întreaga ţară, care va da un caracter de per- 

manenţă hotărîrilor luate până acum de biurourile centrale pe 

cale de măsuri izolate şi adeaori divergente, care va face de 

multe ori inutilă plângerea contribuabililor înaintea instanţelor 

de judecată, | 
Proiectul tremină prevăzând dispoziţiuni privitoare la mo- 

dificarea impunerilor, impunerile în cursul anului, procedura 

înaintea comisiunilor, formarea matricolelor şi a rolurilor, sanc- 

iuni, plata impozitelor şi dispoziţiuni finale şi tranzitorii. 

Acesta este în rezumat cuprinsul proiectului a cărui econo- 

mie am cănţat a o schiţă mai sus. 

“In comisiunea fiscală a suferit puţine modificări, ceeaca e 

foarte explicabil, dat fiindeă majoritatea membrilor acestei c0- 

Misiuni au participat la alcătuirea proiectului în timpul vacan- 

ţei parlameniare. 

„ Modificările având o oarecare importanţă sunt: 

La art. 3, alin. 3 şi art. 13, alin. 2, s'a fixat la maximum 2 

ani timpul cât poate lipsi din ţară pentru studii speciale un 

contribuabil fără a îi considerat absenteist şi s'a precizat că a- 

cești 2 ani nu se adaugă la cei 6 ani admişi pentru studii uni- 

versitare. 

La art. 4, 2, alin. 2, s'a lărgit puterea de apreciere a comi- 

siunilor având a stabili valoarea locativă, mărindu-se la 4 nu- 

anărul anilor ce se vor luă în considerare pentru stabilirea unei 

medii şi autorizându-se aceste comsiuni să ţie seamă, deopotrivă 

dle contraciele de arendă, de producţiunea la hectar şi de preţu- 

rile de vânzăve, pentru a ajunge la un rezultat cât mai aproape 

de adevăr, alunci când e vorba a se stabili o valoare locativă 

medie. - 

Sa mărit la 15% în loc de 12% cota de impunere a pădu- 

zilor a căror tăiere se face prin defrişare (art. 6, alin. 3). 

la art. 15, alin. 2, sa prevăzut ca dobânda ce se va socoti ta 

prejui unei vânzări recente a imobilului servind de bază la sta- 

vilivea, valorii locative a unei clădiri să fie dobânda de 6%, câ
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si la proprietăţile agricole agricole, iar nu o dobândă obşnuită 

produsă de capitalurile învestite în imobile la epoca evaluării. 

Deasementă ia alin. 3, pentru terenurile virane, în loc a se 

stabili venitul după preţul cu care sar puteă vinde, la care se 

socoteşte o dubundă de 5%, am prevăzut ca bază pentru stabi- 

Hirea venitului preţul mijlociu de vânzare al acestor terenuri, 

la cari se socotește o dobândă de 5%, crezând că formula „cu 

care sar puieă vinde“ poate dă loc la arbitrar. 

La art. 17, 2, b,am limitat la încă 10 ani reducerea, la jumă- 

“ate a impozitului pe veniturile stabilimentelor de băi şi ape . 

minerale! recunoscute, de oarece ideia unei reduceri pentru tot- 

deauna a cotei impozitului nu se poate jusțifică. 

La art. 20, alin. 2, am introdus obligativitatea pentru fise 

de a comunică contribuabilului procesul-verbal de impunere 

Ja locul ales prin declaraţiune, pentru ca dânsul să fie asigurat 

că va fi pus în cunoştinţa operaţiunii atunci când nu locueşte la 

imobil, astfel ca să poată atacă hotărîrea ce nu-i convine. | 

La art. 22, unde e vorba de o reducere dela 15% la 12% a um- 

pozitului asupra veniturilor din acţiunile nominative ale socie- 

“tăților anonime, am adăugat încă o condiţiune, la care trebuie 

-să răspundă societatea pentru ca acţiunile ei nominative să be- 

-neficieze de această reducere, condiţiunea ca societata să aibă 

capitalul în. majoritate naţional. Ideia, care ne-a determinat, a 

fost să încurajăm şi să proiejăm concentrările de capitaluri for- 

mate din economiile naţionalilor a căror conducere şi direcţio- 

nare o au românii, 

Tot acolo am adăogat la veniturile impuse mai uşor li 6 

cotă de 10% renta din expropriere, socotind că sacrificiile con- 

-simţite de proprietari în urma exproprierii au fost destul de 

mari şi este bine, pe cât posibilitatea permite, a ajută menţine- 

rea unui curs mai bun pentru aceste titluri. 

La art. 24, alin. a, am sporit la 5.000 lei depozitele scutite 

„de impozit făcute la instituţiuni private, în loe de 3.000, pentru 

a determină căt mai mult economiile mici să ia calea plasamen- 

tului în mâini productive, în loe să fe tezaurizate în ladă. 

La art. 27, alin. b, comisiunea a scăzut din venitul impoza- 

hil, în caz de concesiuni miniere sau închirieri şi arendări de 

întreprinderi, un amârtisment anual de maximum. 5% pentru . 

iinstalaţiunile utile întreprinderii numai, iar nu pentru orice
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fel de instalaţiuni făcute de proprietar în alt scop decât acela 

“de a spori valoarea întreprinderii. - 

La art. 31, sa adăugat în lista scăderilor din beneficiile in- 

treprinderilor comerciale şi industriale, cari nu pot fi socotite 

în venitul impozabil, sumele alocate pentrii instituţiuni de tul- 

“tară si de asistenţă socială ale Statului, judeţelor şi coniuiielor. 

Motivul acestei dispoziţiuni a fost de a încurajă astfel de dona- 

țiuni menite a ajută opera. de asistenţă socială şi de desvoltare 

a culturii urmărită de Stat. i 

Ta art. 85 sta adăugat un alineat special privitor la, vezei- 

vele Băncii Naţionale. In sistemul proicetului, rezervele făcute: 

de societiiţi sunt. scutite de impozit, atunci când nu depăşese pro- 

centul de 5 sau 10% din beneficiu, şi sunt impuse atunei când 

ivee peste această limită, de oarece atunei pot deveni acumulări 

de capitaluri cari sunt productive pentru acţionari și sunt sus: 

“trase impozilului anual pe beneficii. | 
hezervele făcute de Banea Naţională trebuiese altfel: pri- 

vite. Stocul metalic constitue o rezervă neproducetivă pe care 
Banca ce datoare să o păstreze pentru garantarea biletului său, 
și care nu profită acţionarilor. Indată însă ce, sub o formă-sau 
alta, aceste rezerve se distribue acţionarilor, ele vor fi impuse, 
afară bine înţeles de acea parte care vevine Statului în aport 
cu capitalul său în Bancă. , , 

La art. 23 s'a prevăzut, 'ceeace e natural, ea din beneficiul 
impozabil al unei societăţi să se seadă partea ce revine Statului 
-mentru dr epiul său 1cg alian, atunci când sa făcut o concesiune 
îmtreprinderii. ; 
La art. 35 sa adăugat în lista. instituţiilor cari beneficiază 

de o reducere de cotă a impozitului : asociaţiunile profesionale: 
fără scop imerativ, cari nu împart sub nici o formă beneficii 
membrilor lor, ci le întrebuinţează în scop de utilitate generală 
recunoscută. Motivul acestei modificări se justifică dela sine. 

Pentru încurajarea industriilor noui, cari în sistemul pro- 
iectului au, față de celelalte întreprinderi, un regim de favoa:e, 
sa mărit procentul, s'a. admis scutirea. de impozit până la al 
5-lea an deia punerea în funcţiune dacă rentabilitatea eapitalu- 
Imi e de 6%, urmând a se impune numai cu jumătate cota, dacă 
rentabilitatea e între 6—9%, 

La art. 42, alin. b, s'a permis contribuabililor fără bilanț, 
„pentru stabilirea impozitului complimentar să facă dacă pot
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„dovada. capitalului pus în întreprindere, şi să nu fie impuşi în - 

rehip arbitrar după o simplă presumţie că ar fi având un capital 

:egal cu'i din cifra afacerilor. 

Coiele impozitului complimentar aplicat asupra beneficiu- 

lui întreprinderilor comerciale şi industriale dela art. 42 au fost 

întra câtva' modificate. , 

Impozitul acesta complimentar, care variază după rentabi- 

“litatea capitalului, adică după raportul dintre capitalul şi re- 

:zervele puse în întreprindere şi beneficiul net, poate fi ridicat, 

pentru bencficiile cari depăşesc o rentabilitate normală şi poate 

„îi foarte ridicat pentru beneficiile exagerate realizate în special 

de societăţile pe acţiuni eari prin acumulări de capitaluri mari 

„dobândese miilozce de productivitate la cari particularii nu pot 

ajunge. Dar comisiunea a găsit că sunt de făcut două moditi- 

cări în. tabloul dela ari. 42. Intâiu, trebue să se impună, atât la 

-societate cât şi la particulari, mai uşor beneficiile cari nu pot 

“fi considerate ca exagerate faţă de rentabilitatea capitalurilor 

plasute fără nici un rise (împrumuturi cu dobândă) pentru ca 

în modul acesta să se împingă la înfiinţări de întreprinderi pro- 

ductive, şi al doilea, a socotit că scara trebue mai mult redusă, 

pentru întreprinderile particulare faţă de întreprinderile socie- 

tăților pe acţiuni, pentru bunul motiv că particularul mai aduce 

:aceste beneficii şi la calculul venitului global, pe când la socie- 

tate, beneficiile, fărămiţându-se între toţi acţionarii, vin la glo- 

bal numai într'o niică proporţie faţă de celelalte venituri ale 

contribuabilului. Ca rezultat al acestor modificări s'a întocmit 

tabloul ce figurează în proiectul - modificat de comisiune sub 

art, 42. 

Pentru calculul rentabilităţii capitalului, sa mai adăugat 

4a finele art. 42 un alineat nou, care stabileste regimul la institu- 

țiile unde Statul are o participare progresivă la beneficii, şi: 

unde, pentru aplicarea cotei, trebuie ţinut seamă de partea din 

beneficii care: revine Statului, conform convenţiunilor sau le: 

ilor făcute în fiecare caz. i , 

Deasemenea, alături de societăţile cari se bucură de o re- 

-ducere cu 1/4 la acest; impozit complimentar, s'au menţionat şi 

asociaţiunile profesionale unde scopul urmării nu este un scop 

lucrativ ci un scop de apărare a intereselor membrilor cu mij- 

Aoace comune. | 

La art, 48. In proiect eră prevăzută cota unica de 8% pen
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tru câştigurile ocazionale (loterii, comisioane accidentale, dife- 

rinţe realizate din cumpărări şi vânzări, etc.) Comisiunea a 

socotit mai bine să prevadă că această cotă va variă după na- 

tura câştigului, impunându-se cu cota impozitului elementar 

respectiv prevăzut pentru afaceri de aceeaş natură. A 

S'au scutit la art. 54 de impozitul minimal de 10 lei pe an 

invalizii din războiul 1914-—1919. Prin înlocuirea anului 1916 

cu. anul 1914, au intrat în această scutire şi invalizii din fostele: 

armate din ţările alipite, cărora. de altfel Statul le- -a recunoscut 

şi dreptul la pensiune. 

“La art. 61, alin. 3. Am scăzut din venitul impozabil la glo- 

bal, nu numai annuităţile rentelor constituite de altul decât con- 

tribuabilul, dar chiar cele constituite de însuş contribuabilul, 

atunci când constituirea se face cu titlu de dotă, către o insti- 

tuţie de binefacere, sau cu titlu oneros, adică în schimbul unei 

contra-valori ce primeşte. In. toate aceste cazuri, nu poate 

există temerea că constituirea ventei e făcută numai spre & 

evită o impunere mai mare. 

- Ama scutit şi porţiunea din venitul global, care: a fost dată 

instituţiunilor de cultură şi asistenţă socială ale Statului, ju- 

deţelor şi comunelor, adică am făcui la venitul global acelaș; : 

lucru ce am făcut la art. 31, punctul 9, 

La art. 64. În lipsa mijloacelor de a stabili venitul global 

al străinilor cași trag venituri din ţară, mai ales în ipoteza băn- 

cilor străine cari percep dividende la acţiuni ale societăţilor 

din România, fără ca să se poată cunoaște persoanele în Du- 

mele cărora fac această operaţiune, comisiunea a prevăzut 0 

supracotă la impunerea elementară de jumătate din cota impo 

zitului elementar. | 

La ast. 72 al. 3, sa mărit impunerea adițională pe lângă 
impozitul pe veniturile comerciale şi industriale în favoarea Ca- 

merelor de comerţ şi industrie dela 0,5% la 1%; iar la alin. 4 

sa menţinut impunerea adițională de 3% pe lângă impozitul 

pe veniturile valorilor mobiliare în favoarea asistenţei publice 

Şi culturii naţionale numai pentru venitul valorilor impuse cu 

15 şi 20%, lăsându-se toate veniturile averii mobiliare cari be- 

neficiază de o cotă mai mică, potrivit art. 22, fără impuneri 

adiţionale, 

In cazul impunerilor adiţionale pe lângă impozitele asupra 

veniturilor comerciale şi industriale, se pune chestiunea dacă
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este drept ca beneficiul.-aeestor impuneri adiţionale: să revie 

comunei şi judeţului unde se află sediul direcţiunii unei în- 

“treprinderi şi unde, conform preseripţiilor acestei legi, se face 

impunerea, şi dacă nu sar cuveni ca o parte din cotă, cea mai 

mare parte, nu ar trebui să revie comunei şi județului unde are 

loc. exercitarea întreprinderii. Comisiunea a găsit că acest din 

armă punct de vedere este cel adevărat şi a introdus la finele 

art. 72 o dispoziţiune în acest sens, lăsând comisiunilor să ho- 

“tărască, în cazul când exercitarea. are loc în mai multe comune, 

modul de distribuive între comune a cotei de 70%, potrivit cu 

importanţa activităţii societăţii, în fiecare comună şi Judeţ. 

Sunt instituţiuni publice cari au dreptil a aplică cote adi- 

ționala asupra mai multor categorii de venituri. Spre exemplu, 

comuna poate aplică cote de 3% pe lângă impozitul pe veni- 

turile proprietăţilor agricole, 6% pe lângă cel pe veniturile 

comerciale şi industriale şi 3% pe lângă impozitul pe veniturile 

din profesiuni și alte ocupaţiuni, Proiectul prevedeă la finele 

art. 72 obligaţiunea ca asemenea, instituţiuni să fie obligate a 

aplică toate cotele, păstrând la fixarea lor proporţia dintre ci- 

frele maximale prevăzute. Comisiunea a suprimat această dis- 

pozițiune, lăsând comunelor şi judeţelor libertatea de a aplică— 

până la maximum prevăzut—numai acele cote pe cari nevoile 

Şi interesele lor le dictează. 

La art. 84, lit. c, am şters cuvântul agricole, aşa, „tel ca re- 

clamaţiunile înaintea comisiunii centrale fiscale să se facă, în 

ce priveşte întreprinderile agricole, nu de Camerele de comerţ, 

ci de organizaţia profesională respectivă recunoscută prin lege. - 

La dispoziţiunile tranzitorii, art. 120, alin; 2, se luase prin 

proiect drept bază de evaluare la primul recensământ pentru 

clădirile locuite de proprietarii. lor venitul de 3, de 214, de 2 

ori mai mare decât a fost fixat prin recensământul din 1910. 

Am crezut că acest vecensământ vechiu nu poate servi drept 

bază de evaluare şi că e preferabil a ne raportă la valoarea 

locativă din 1914. Am menţinut dispoziţia de favoare pentru 

proprietarii cari locuese în propriile lor imobile, în. sensul ca, 

această valoare locativă să nu poată fi sporită cu mai mult de 

'3 ori, conform dispoziţiilor ce se vor luă de comisiunea fiscală 

centrală, | 

La art-1294 am crezut că dacă, pentru a dă posibilitate co- 

misiunilor să stabilească veniturile întreprinderilor comerciale
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„şi industriale, se poate impune comercianților şi industriaşilor” 

„să ţină registre, nu. putem. cere.;celor din.noile teritorii să ţie: 

registrele prevăzute de codul- de comerţ în vigoare în vechiul 

„regat, ci ajunge ca dânşii să înțoemească vegistrele în. forma 

prevăzută de fiecare cod de comerţ în vigoare în fiecare: pro- 

vineie. Scopul legii este să se găsească registre pentru stabilirea 

venitului. Forma alcătuirii acestor registre poate fi diferită, 

destul ca din ele să reiasă cele necesare comisiunilor de cons- 

„tatare şi impunere. Am adus textului art. 124 modificare în 

acest, sens. ” 

Toate celelalte modificări de mică importanţă, relativ la 

corectări de texte, schimbări de cuvinte, îndreptări de trimi-- 

„teri, modificări de articole, se găsesc în textul alăturat şi nu: 

am crezut necesar a le menţionă în special în prezentul raport. 

€ 

Domnilor deputaţi, 

Cu schimbările mai sus arătate, comisiunea fiscală a admis 

„proiectul şi vă roagă, prin subsemnatul raportor, să bine- voiţi 

„a-i da aprobarea d-voastre. ii 

Raportor, GRIGORE DIMITRESCU
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Textul propus 

TITLUL 1 

Impozite directe. Clasificarea şi natura.lor 

"Ari. 1. — Contribuţiunile directe cores- 

punzătoare celor de mai jos, acum exis- 

tente în țot cuprinsul României, se înlo- 

cuese dela 1 Aprilie 1923 cu următoarele : 

1. Impozitul pe veniturile proprietăţi- | 

lor agricole ; 

2. Impozitul pe veniturile proprietăţilor 

clădite ; 

3. Impozitul pe veniturile valorilor mMo- 

biliare ; 

4. Impozitul pe veniturile comereiale şi 

industriale ; ” 

5. Impozitul pe salarii ; 

6. Impozitul pe veniturile din'profesiuni 

şi ocupaţiuni neimpuse la celelalte im po- 

zile ; 

1. Impozitul progresiv pe venitul. glo- 

bal. 

Primele. 6 impozite sunt cbiective, ele - 

lovind: veniturile speciale, împărțite în 6 

categorii, după origina, şi tratamentul 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Cameiei Deputaţilor 
i 

Admis. 

_ Admis,



Textul propus 

care li se aplică, şi formând astfel 6 îm- 

pozite elementare. 

Pe lângă aceste impozite se pot siabili 

impuneri adiţionale în folosul comunelor, 

judeţelor şi altor instituţiuni publice, în 

lymitele prevăzute de această lege. 
Ultimul impozit este subiectiv şi com- 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

- pletează impunerea, lovind iotalitaiea ve 

-. mătarilor, 

sdrt. 2, — Sunt supuse impozitelor ele- 

mentare persoanele fizice sau juridice că- 

vor. le revin veniturile sus vizate, înde- 
pendent- de: naționalitatea şi sediul lor. - 

Persoanele impozabile la: impozitul -pro- 

gresiv asupra venitului global sunt pre- 

săzute la titiul II, cap. VIL al acestei legi. 

TITLUG IL 

Impozite 

CAP. 1 

" Impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole 

Art. 3. — Sunt supuse unui impozit de 
12% pe numele proprietarilor, uzuirue- 

marilor sau titularilor oricărui alt drept 

real de folosinţă, veniturile proprietăţilor 

funciare agricole sau celor ăsimilate lor, 

constatate conform prevederilor prezentei 

legi. 

“Penivu veniturile proprietăţilor  -aren- 

dlăte impozitul este sporit la 14%. afară de 

«ele ce aparţin minorilor orfani ori cele 

arendate obştilor san cooperativelor locale 

de exploatare. 

Dacă contribuabilul locuește în străi- 

nătate mai mult de 6 luni, în cursul unui 

an, impozitul va îi de 20%, fără deosebi- 

Admis. ! p. 

Admis. a ăi 

Admis. mp 

_ Admis. a 

"Dacă contribuabilul locuește 
în străinătate «nai mult: 
luni, în cursul “unui an, [A 

“pozitul va fi- de 200/,, fără
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Textul propus 

„vea de mai sus, afară de cazul când este 
"trimis în calitate de funcţionar public, ori 

cu o însărcinare oficială, sau în cazul când 

sade acolo cel mult 6 ani pentru studii 

universitare sau asimilate lor si 2 ani 

pentru studii speciale. 

Această sporire de cotă nu se aplică 

contribuabililor eari au o întindere de pă- | 

mânt până la 5 hectare inclusiv, cu domi- 

ciliul la aplicarea legii în ţări străine, de 

cât după 3 ani dela această dată şi dacă 

până atunci nu se reîntore în tară. | 
Sunt cuprinse în acest impozit toate ve- 

niturile proprietăţii, realizate din toate 

ramurile de produeţiune agricolă sau din 

transformarea produselor sale, afară de 

veniturile din stabilimente industriale de 

-sine stătăioare aflate pe proprietăţi, cum: 

mori, fabrici de spirt şi alte asemenea. 

„Art, 4. — Venitul impozabil se deter- 

mină din 5 în 5 ani de comisiunile de re- 

censământ prevăzute de art. 80. 

Comisiunile de recensământ vor făce e- 

valuări şi impuneri în fiecare comună, d- - 

vând să stabilească : 

]. Intinderea proprietăților în parte pe 

proprietari şi distribuirea lor pe categor d 

şi clase. 

Vor îi 12 categorii şi anume : 1) pămân- 

uri arabile; 2) fânețe; 3) izlazuri ;'4) 

grădini de legume cu caracter permanent; 

5) livezi de pruni şi de alţi arbori fructi- 
feri ; 6) vii; 7) mlaştini, terenuri necul- 

tivabile ; 8) păduri; 9) bălți ; 10) pepini- 

ere şi grădini de flori ornamentale; 11) 
„terenuri de agrerhent rurale ; 12) orice 

altă categorie neprevăzută aci. 

Modificările comisiunii 
de legisluţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

deosebirea de mai şus, afară. 
de cazul când este trimis. în 
calitate de funcţionar public, 
ori cu o. însărcinară oficială, 
sau în cazul când şade. acolo 
cel -mult 6 ani pentru studii 
universitare sau asimilate lor 
sau 2 ani pentru studii spe- 
ciale. 

Admis. 

Admis. .. i “]



Textul propus 

Clasificarea se va face după calităţi şi 

numai pentru proprietăţile de categoriile 

1—6. 

Pentru teritoriile unde se află întoemii 

cadastrul se va ţine seamă de întinderile, 

categoriile şi clasificările cadastrale, dacă 

aceste lucrări sunt ţinute în regulă. 

“Acolo unde nu e cadastru numărul cla- 

selor nu va îi mai mare de şase pentru o 

singură categorie de proprietăţi ; . 

2. Valoarea locativă medie pe hectar 

pentru proprietăţile de categoriile l — 6, 

care va, fi aceeaş pentru toate proprietă- 

țile de aceeaş categorie şi clasă din 20- 

mună. 

Această valoare locativă se stabileşte 

ținându-se seama de 'mijlocia contraete- 

lor de arendare din comună încheiate în 

„ultimii 3 ani, iar în lipsă, de mijlocia pe 

3 ani a valoarei producţiunii la hectar, 

scăzând cheltuielile obisnuite. In acest 

“din urmă caz evaluarea nu va fi mai mică 

decât produsul preţului mediu de vânzare. 

al proprietăţilor în ultimii 3 ani cu do- 

bânda de 6%. 

3. Venitul impozabil pe proprietăţi, şi a- 

nume : + Da 
a) Pentru categoriile 1—6 prin înmulţi- 

rea întinderii cu valoarea locativă medie 
pe hectar ; 

b) Pentru celelalte categorii, pe fiecare 

proprietate, idupă contractele da arendă 
în vigoare, iar în lipsă prin apreciere în 
comparaţie cu alte proprietăţi similare a- 
rendate. Pentru terenuri de agrement, în 
lipsă de contract de arendare, prin înmul- 
țirea cu 8% a preţului de vânzare fixat 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 
a Camerei Deputaţiole 

Clasificarea se va face după 
calităţi şi numai pentru pro- 
prietăţile de categoriile 1—6 
inclusiv. 

Admis. 

. 

Această valoare locativă se 
stabileşte ţinându-se seamă de 
mijlacia contractelor de aren- 
dare din comună încheiate în 
ultimii 4 ani, de mijlocia pe 
4 ani a valoarei 'producţiunii la 
hectar, scăzând cheltuelile o- 
bișnuite, şi de preţul mediu 
de vânzare al proprietăţilor în 
ultimii 4 ani, socotindu-se do-. 
bânda de 60%. 

Admis. E e:



  

Textul propus 

entru calitatea de pământ korespunză- 

bare. Ă 

. Condiţiunile în eari se exploatează 

lare. proprietate, dacă e arendată sau      
   

   

  

tari domiciliază în străinătate, şi, în fine, 

5. Să stabilească impozitul cuvenit a 

i pentru fiecare proprietate după 

“cota ajWicabilă. i 

Art. 

rendă, 

'stabilese 

„—- La preţul contractelor de a- 

pă cari se fac evaluările şi se 

veniturile, se va adăugă toate 

sarcinile impuse arendaşului, cari legal- 

“-mente privise pe proprietar, cum şi acce- 

'soriile în baii san în natură pe cari aren- 

-daşul e obligit a le dă peste arendă. 

Pentru projrietăţile din comunele în 

“cari se află calastru valoarea locativă şi 

venitul se vor duteă fixă în raport cu e- 

“valuările cadastikle, ţinându-se seamă de 

“valorile analoage itabilite la recensământ. 

Art. 6. — Pădurile din cari nu se trage 

nici un folos nu st impun decât atunci 

„când sunt date în tăiere. 

Cele date în arendi spre altă folosinţă 

decât exploatarea, lor krin tăiere, sau cari 

aduc asemenea foloase proprietarului se 

impun după valoarea locâțivă pe hectar, 

stabilită conform art. 4. 

Cele puse în exploatare prin tăiere se 

“impun potrivit procedurii prevăzute. de 

axt. 95, din momentul când sunt date al- 

“ora în tăiere sau când începe exploata- 

“țiunea, cu cota de 10%, fără distineţiune 

în ce priveşte cota dacă pădurile sunt u- 

rendate sau exploatate de proprietar. În 

cazul însă când tăierea se face prin de- 

:frişare cota rămâne de 12%. 

  

Modificările comisianii 
de legislație fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

Admis. f 

Ari. 5. — -La prețul con- 
tractelor de arendă, după cari 
se fac evaluările și se stabilesc 
veniturile, se vor adăugă toate 
sarcinile: impuse arendașului, 
cari legalmente privesc pe pro- 
prietar, cum și accesoriile în 
bani saw în natură pe cari 
arendașul e obligat a le dă 
peste arendă. 

Admis. 

Admis. 

4 

Cele puse în exploatare prin 

tăiere se impun potrivit pro- 

cedurii prevăzuiă de art. 95, 

din momentul când sunt date 
altora. în tăiere sau când în- 

cepe exploatațiunea, su cota 

de 10%/, fără distincţiune, în 

ce priveşte cota, dacă pădurile 

sunt arendate sau exploatate 

de proprietar. In cazul însă 

când tăierea se face prin de» 
frișare cota va fi de 15/e- 

14
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Modificările comisiunii 
xtul de legislaţie fiscal? 

„extu pop a Camerei Deputaţilor 

Pentru pădurile plantate din nou, dela Admis. | ! 

punerea în aplicare a legii, venitul rezul- 

tat din prima tăiere este impus pe jumă- 

tate. 

Câştigurile rezultând din exploataţiune 

fae obiectul unei impuneri separate con- 

form art. 30. | | 
Ari. î. — Terenurile afectate unei con- Admis. | i 

cesiuni miniere sunt supuse la acest im- | 

pozit numai în ce priveşte venitul agri- 

"col al suprafeţei şi în afară de taxele pte- 

„văzute de legea minelor. 
Impozitul va încetă pentru întinderea | N 

ce n'ar mai putea aduce venit -agricol din 

eauza lucrărilor de exploatare ale subso- 
“Yului, N | 

Art. 8. — Sunt scutite de acest impozit : Admis- - 
1. In mod permanent : | 
a) Proprietăţile. publice afectate unui 

serviciu publie şi neproducătoare de ve- 
nit; 

b) Imobilele aparţinând Statului Şi ex- 
ploatate în regie. 

2. In mod vremelnic : 

a) Pentru 10 ani, dela schimbarea lor în | | 
pământ de cultură cu cheltueala proprie- Da | - 
tarului, imlaştinile şi bălțile, cum şi alte 
pământuri necultivabile prin natura lor; 

b) Pentru 5 ani dela plantare, livezile 
de pomi roditori şi pământurile. plantate 
din nou cu vii, afară de cele plantate cu 
“Productori 'direcţi ; 

„_ 0) Pentru 5 ani dela, repunerea lor în 
-stare de-a fi cultivate, prin: cheltuiala, pro- 
"prietarului, terenurile devastate în timpul 
:răsboiului în aşă grad, că devenise cu to- 
tul improprii culturii.



“Textul: propus 

Ceverile de scutiri vorfi făcute şi rezol- 

ate potrivit procedurii prevăzute în art. 

  

e faptul ce motivează scăderea. 

- Art. 49. — Proprietarii, uzufructurii sau 

“titularii oricăror drepturi reale de folo- 

:sinţă suM obligaţi să declare proprietă-. 

tile, întinlerile de terenuri posedate, a- 
vendările -$ contractele respective, pre- 

-cxun şi oricdalte acte şi împrejurări nece-. 

sare constatării şi aşezării impunerii. 

Ei vor face declaraţiunile după formu- 

Taxele şi în terenul ce se va hotărî şi pn- 

blica de minist vul de finanţe. | | 

Ele pot fi făenite colectiv, pe formulare 

anume întoemite, de către toţi locuito- 

sii dintro -comunăjsat ori cătun, sub în- | 

erijivea şi atestarea primăriei respective 

“si se vor depune pri îngrijirea primaru-“ 

lui la pereepfia locului cu cel puţin 3 zile 

mii. 

Ziua începerii luerărilâr comisiunii îu- 

:1r'o comună se va afişă la primăriei Şi per 

-cepţie cu 'csl puţin 10 zid înainte. 

Pentru eomunele unde se ţine cadastru 

în regulă proprietarii sunt 'dispensaţi a 

“declară datele cuprinse în el. 

Art. 10. — Comisiuăile vor dresă pro- .. 
cesa-verbale de constătările făcute, con- 

form art. 4, şi, îndată ce lucrările sunt 

texminate, dle vor afișă la primăria. co- 

'munei tablourile de distribuirea pe cate- 

Admis, 

înainte de începerea hmerărilor comisiu- 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

4 Camerei Deputaţilor 

Admnis.. | | i 

Ma
mi

, 

“ Ziua începerii lucrărilor .co- 
misiunii într'o “comună se va 
„afișă la primărie și percepţie. 

cu cel puţin 10 zile înainte, 
dresându-se - proces-verbal. 

Admis.. pă



Modificările comisianii 
" Textul propus de legislaţie fiscală 

Bi a Camerei Deputaţilor: 

gorii şi clase, cum şi de evaluarea şi im- Admis. 

punerea proprietăţilor. 

Contribuabilii, precum şi oricare re- 

prezentant al fiscului au dreptul să facă 

apel în contra. acestor hotăriri, în termen 

de 20 zile dela această afişare, înaintea co- 

migiunii de apel. | 

Apelul se declară la administraţia fi- 

nanciară respectivă sau la percepțiile ora- 

şelor nereşedinţe în cari vor funcţionă co- 

misiuni de apel. , 

Art. 11. — Toate apelurile dintr'o co- Admis. 

mună, în ce priveşte gruparea. terenurilor 

pe categorii şi clase, cum şi valoarea lo- 

cativă medie pe hectar, se vor judecă de- 

odată, şi deciziunea dată în această pri- 

vinţă va aveă putere de lucru judecat faţă S 

de toți contribuabilii comunei pentru pro- 

prietăţile aflate în aceeaş categorie şi 

clasă. 

Art. 12. — MHotărirea comisiunii de a- Admis. 
pel rămâne definitivă în ce privește clasi- 

ficarea pe categorii şi stabilirea valorilor 

locative ; ea poate îi atacată în recurs pe 

calea arătată la art. 85. “ 

Procedura și judecata apelurilor şi a 

recursurilor, cum şi orice schimbări a im- 

punerilor în cursul periodului de 5 ani se 

vor îndeplini conform dispoziţiunilor cu- 

prinse în țitlul IIL. 

CAP. II o 
Impozitul pe veniturile proprietaţilor clădite 

„Art. 13. — Sant supuse unui impozit de Admis. 
12% pe :numele: proprietarilor, uzufrue- 
tuarilor sau titularilor oricărui alt drepi 
real de folosinţă veniturile nete din pro- 
prietăţile clădite sau celor asimilate lor.



'Textul propus 

Dacă contribuabilul locueşte în străină- 

tate mai mult de 6 luni în cursul unui an, 

impozitul va fi de 20%, afară de cazul 

când este trimis în calitate de funcţionar 

publice ori cu o însărcinare oficială sau în 

cazul când şade acolo cel mult 6 ani pen- 

tru studii universitare sau asimilate lor şi 

2 ani pentru studii speciale. 

Fac parte din clădiri instalaţiunile mo- 

biliare şi accesoriile cari devin imobile 

prin destinaţie. 

Se va ţine seama, de excepţiunea prevă- 

zută la art. 30 pentru stabilimentele pro- 

prii ale fabricilor industriale. 

Sunt asimilate clădirilor: 

a) 'Terenurile virane din oraşe; 

b) Terenurile necultivate, afectate unei 

întreprinderi comerciale sau industriale, 

ca şantiere, depozite, locuri de petrecere 

san pentru publicitatea industrială Ori co- 

mereială; 

e) Instalaţiunile pe bacuri. 

Art. 14. — Pentvu clădirile cari se în- 

chiriază cu mobile venitul impozabil la a- 

cest impozit este acela al clădirii 7ără mo- 

bile, afară de cele cari devin imobile prin 

destinaţie şi servesc la exploatarea imobi- 

lelor. | 

Venitul mobilelor va face obiectul im- 

pozitului pe veniturile din ocupăţiuni ne- 

comerciale. 

Art. 15. —V enitul se determină pe baza 

valoarei locative a imobilului. | 

Valoarea locativă se stabileşte după 

contractele de închiriere, iar în lipsa. lor, 

prin evaluare directă în comparaţie cu 

Modificările comisiunil . 
de legislaaţie fiscală 

„4 Camerei Deputaţilor 

Dacă contribuabi'ul locueşte” 

în străinătate mai mult de 6- 

luni în cursul unui an, îim- 

pozitul va fi de 20%, afară. de. 

cazul când este trimis în ca- 

litate de funcţionar public ori 

cu o însărcinare oficială sau 

în cazul când şade acolo cel 

mult 6 ani pentru studii uni-: 

versitare sau asimilate lor sax 

2 ani pentru studii speciale, 

cum şi dacă se află în con- 

dițiunile prevăzute de art. 3 

alin. IV. 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

Valoarea locativă se 'stabi- 

leşte după contractele de [i 

chiriere, iar în lipsa lor, prin: 

evaluare directă în comparație: 
-
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Textul propus 
A | ; 

imabilele similare sau pe baza uni vân- 

-zări recente a imobilului impozabil, ţinân- 

du-se seamă de dobânzile obisnuite pro: 

duse de capitalurile învestile în imobile ia 

xpeca evaluării. 

Pentru terenurile virane venitul se sta- 

bileşte după preţul cu care ele sar putea 

vinde, la care - se socotește o dobândă 

de 5%. 

La preţul contractului de închiriere se 

va adlăngă valoarea tuturor sarcinelor îm- 

puse chiriașilor, 

pe proprietari. 

Art. 16. — Pentru clădiri şi instalaţiuni 

imobiliare venitul net impozabil se obţine 

sccizând din valoarea locativă 20% drept 

cheltueli de gestiune, asigurări contra, ris- 

curilor, întreţinere şi amortizare. 

Pentru terenurile asimilate clădirilor va- 

loarea locativă constitue venitul net im- 

pozabil. 

i. În mod permanent: 

Ari. 17. — Sunt scutite de acest impozit: 
1. În mod permanent:. 

«) Clădirile publice sau ale aşezămin- 

“telor de utilitate publică neproducătoare 

de venit şi afectate serviciilor publice sau 

“scopului acelor aşezăminte; 

i) Clădirile parohiale ale culturilor re- 
lizioase întreţinute de stat cari nu produe 

"nici nn venit şi cari sau bucurat până în 
presei de asemenea scutiri ; 

ci Dub condiţiunea reciprotităţii, esădi- 
rile aparținând legaţiunilor şi consuiafe- 
dor striiine şi ocupâte de ele ; - 

d) Clădirile rurale ce servesc de locuinţă 
-agticultorilor şi cari nu au mai mult de 3 

cari legalmente privesc 

  

“ Modificările comisianii 
de legislație fiscală 

“a Camerei Deputaţilor - 

cu imobilele similare, sau :pe. 
baza unei vânzări recente a 
imobilului impozabil, socolin- 
du-se la pret o' dobândă. ce 
nu va depăşi 60. 

Pentru terenurile virane ve: 
nitul se stabileşte după preţul 
mijlociu de vânzare al acestor 
ferenuri, la care se socotește 
o dobândă de 5%. 

Admis. m Hă 

Admis. i ri 

; i 

Admis. 
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. | a Oamerei Deputaţilor. 

camere locuibile, precum şi toate cele ne-.  Admis. 

cesare exploatării agricole a terenurior. 

2. In mod vremelnic: 

a) Clădirile noui pe timp de 5 ani dela, 

data de când au devenit locuibile în total. 

sau în parte. : 

Clădirile reparate chiar radical nu vor - 

fi asimilate clădirilor noui, deci nu vor fi 

scutite; 

b) Pentru 10 ani dela începerea exploa- 

tării, stabilimentele de băi, de ape mine- 

rale recunoscute. 

După acel termen inipozitul se, reduce După acel termen impozitut 
se reduce la jumătate pe încă” 

pe jumătate; | 10 ani: 

c) Pentru 10 ani de când au devenit lo- Admis. Aa 

cuibile, clădirile construite şi cele: ce se 

vor construi de particulari pe loturi cum- 

părate dela Stat în stațiunile de băi şi ape 

minerale, precum şi în staţiunile TPechir- 

ghiol, Tuzla, Carmen Sylva, în eondiţiu- 

nile legii din 1912; | 

d) Stabilimentele de băi de ape mine- 

rale, puse în exploatare pentru căutarea 

sănătăţii muncitorilor, în mod. gratuit, 

atât timp cât funcţionează numai în acest | 

scop; E pr ! 

e) Pentru 1U ani venitul clădirilor cons= 

truite de societăţi de locuinţe ieftine, re- 

cunoscute ca atare prin legi speciale. 

După acest. termen impozitul se xeduce 

la o pătrime, pe 5 ani şi la jumătate pe 

încă 5 ani. . 

Clădirile ce se vor coustrui în viitor de 

aceste societăţi se. scutese de impozit pe 

10 ani; 

7) Clădirile noui . construite sau cari se - 

vor construi, timp de 10 ani dela aplicarea 

legii de faţă, pe calea Victoriei din Capi- .
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Textul propus 

4ală, în conformitatea, legilor din Deceru- 

xrie 1910 şi 1913, se scutesc în aceleaşi con- 

„diţiuni ca. cele din alin. e. 

Art. 18. — Valoarea locativă şi venitul 

met impozabil se stabileşte din 5 în 5 ani 

de către. comisiunile de recensământ pre- 

văzute la art. 80. 

Comisiunile de  recensămâni_ vor  PIo- 

„cedă atât la evaluare cât şi la. impunere pe 

loe la. fiecare imobil, în intervalul de timp 

ce se va fixă şi publică de ministerul fi- 

nanţelor prin Monitorul Oficial. 

Art. 19. — Contribuabilii sunt datori a 

face declaraţiuni pentru fiecare imobil în 

parte, la percepțiile respective, pe formu- 

larele oficiale, în termenele prevăzute prin 

publicaţiunile ministerului de finanţe. 

Comisiunile vor ţine seama. de aceste de- 

claraţuni şi de actele prezentate, cum şi de 

înscrierile cadastrale. | 

Art. 20. — Pentru toate evaluările se 

vor încheiă procese-verbale pe imobile şi 

contribuabili, cari vor fi predate la imo- 

Vii, sub dovadă de primire, contribuabilu- 

hui saw unui membru din familie ori cin 

-servieiul său. 

In cazul când cei în dreptia primi pro- 

cesul-verbal nu se află faţă pentru a dă 

dovadă, delegatul fiscului va afişă proce-! 

sul-verbal de impunere la imobil, dresând 

un proces-verbal peniru aceasta. 

a: 7 

- Contribuabilii cum şi orice reprezentant 
al fiscului au dreptul să facă apel 14 co- 
misia de apel prevăzută de art. 80, în ter- 
men de 20 de zile dela înmânarea proce-. 

Modificările comisiunii: 
de legislaţie fiseală 

a Camerei Deputaţilor, 

Admis. a: 

Admis. E” 

Admis. 

Admis. “ 

In cazul când cei în drept 
a primi procesul-verbal pu se 
află față pentru a dă dovadă, 
delegatul tiscului va afişă pro- 
cesul-verbal. de impunere: la 
imobil, comunicând coniribua- 
bilului în extract impunerea la 
locul ales prin declarafiane şi 
dresând un proces-verbal de 
efectuarea acestor operațiuni. 

Admis. 
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'Vextal propus 

sului-verbal de impunere sau dela afișarea 

lui. 

Apelul se face la administraţia finan- 

ciară sau la percepțiile oraşelor  nereşe- 

dinţe în cari vor funcţionă comisiuni de 

apel. _ 

Art. 21. — Hotărârea  comisiunii de 

apel rămâne definitivă în ce priveşte con- 

statarea şi evaluarea venitului; ea poate 

fi atacată în recurs pe calea arătată la 

art. 55.. | 

Procedura şi judecata apelurilor şi a 

recursurilor, cum şi orice schimbări a im- 

punerilor în cursul periodului de 5 ani,se 

vor îndeplini conform dispoziţiunilor cu- 

prinse în țitlul III. 

CAP. 1]l 

Impozitul asupra veniturilor valorilor mobiliare 

“Art. 22. — Veniturile capitalurilor mMo- 

biliare sunt supuse unui impozit de 15%, 

afară de veniturile din acţiuni nominative 

ale societăţilor pentru cari impozitul va îi 

de 12%, cum şi de veniturile din depozite 

la bănci şi din sorisurile societăţilor de 

credit funciar formate prin asociaţie de 

proprietari și autorizate prin lege a emite 

asemenea, obligaţiuni, pentru cari impozi- 

tul va fi de 10%. 

Impozitul se aşează asupra veniturilor 

brute, provenite din România de către ori- 

cine sar incasă, cum şi cele din altă ţară - 

Tuate de către locuitorii ţării. 

Art. 23, — Veniturile îmvozabile sunt: 

1.Dividendele şi: produsele de orice fel 

la acţiunile, obligaţiunile şi orice titluri 

x 

Modilicările comisiunii: 
de legisluţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

Admis. a 

Admis. sa 

Art. 22. — Veniturile ca— 
pitalurilor mobiliare sunt su- 
puse unui impozit de 13%, 
afară de veniturile din acţiuni. - 
nominative ale societăţilor cu” 
capital în majoritate ndâțional 
pentru cari impozitul va fi 
de 120/, și afară de veni-: 
turile din depozite la bănci,. 
din scrisurile societăţilor 'de. 
credit funciar formate. prin a-: 
sociaţie de proprietari şi au- 
torizate prin lege a emite ase- 
menea obligaţiuni, caz şi dim 

renta exproprierei pentru cari 
impozitul va fi de 10%. 

Adimis. a 

Admis. pr 
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Mental prop „de legilaţie cale, 
:sau drepturi din valori mobiliare, sub orice Admis. a] 

denumire, ale societăţilor şi colectivităţilor 

„de orice fel, afară de dividendele distri- 

buite de băncile populare şi cooperativele 

'şi federalele enumerate la art. 34, cari se 

impun conform art .35 la impozitul. pe ve- 

nital întreprinderilor comerciale, 

2. Cupoanele la rente şi obligaţiuni ale 

“Statului român, judeţelor sau comunelor, 

cari nu au fost scutite de impozite prin 

legea de emisiune a lor. . 

3. Rentele viagere dela 25.000 lei annal 

în sus, cele mai mici fiiud supuse la im- 

pozitul pe salarii. | 

4. Dobânzile şi produsele de orice fel in- 

casate de cei ce nu fac aiaceri de bancă, 

-scont sau împrumui, penicu cari aceştia 

plătesc iinpozitul prevăzui de arl. 30, ce se 

cuvin la sumele plasaie în: 

a) Creanţe ipotecare, privilesiate şi 

chirogratare. | 

Dacă în aceste creante nu se prevede 

nici o dobândă, impozitul va fi caleulat 

asupra unei dobânzi de 6% penttu erean- 

"tele comerciale şi de 5% peniru câle eivile. 

Se exclud dobânzile încasale de comer- 

-cianţi sau industriaşi la ereanțele comer- 

ciale cari au de obieel v vânzare suu alte 

afaceri de comerţ, pentru cari ei sunat su- 

puşi impozitului pe beneficiile comrreiale 

şi industriale; | SI Ă 

b) Depozit de sume de bani la vedere 

„sau cu seadenţă, cum şi soldul ercditor de 

dobânzi al conturilor curente la biinci; - 

€) Garanţii în numerar. 

5. Tantiemele acordate de societăţi în 

afară de cele plătite directorilor şi fune- 
”-ţionarilor întreprinderii, cari vor fi îm- 

“. *Duse la impozitul pe salarii. 
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Textul propus 

6. Redevenţele în bani sau în natură, 

precum şi sumele primite dintro dată sau 

„periodie pentru cesiuni de drepturi sau 

de exerciţiul unor drepturi, concesiuni. mi- 

nicre sau închirieri ori arendări. de între- 

prinderi comerciale ori industriale. 

Intră în venit valoarea instalaţiunilor» 

mobiliare sau imobiliare ce concesionarii, 

arendaşii şi chiriaşii sunt obligaţi să facă 

în profitul beneficiarului. 

Art. 24. — Sunt scutite de acest impozit: 

«) Dobânzile la economiile înscrise pe 

libretele de economie ale Casei de depu- 

neri, la economiile până la 10.000 lei în- 

scrise pe carnetele de eeonomie ale Case- 

lor de credit aparţinând  instituţiunilor 

publice ori băncilor populare ce funcţio- 

hează pe bază. de lepi şi la cele până la 

3.000 lei, înserise pe carnetele altor insti- 

tuţiuni de credit; 

Se scuteşte o singură asemenea depu- 

neve pentru 0 persoană. 

Impozitul se pereepe la veniturile sume- 

lor ce tree de cele mai sus prevăzute, iar 

- pentru economiile făcute la băncile popuw- 

lare între 10.000—20.000 lei se reduce la Ju: 

mătate; 

b) Dobânzile erdantelor ipotecare 

privilegiate ale instituţiunilor de credit 

autorizate prin lege să emită în contul a- 

celor ipoteci obligaţiuni supuse impozitu- 

lui de faţă; 

) Veniturile din titluri străine sau din 

depozite ale personalului diplomatie străin, 

sub condiţiunea reciprocităţii -şi în condi- 

tiunile ce se vor fixă prin regulament. 

Art. 25. — Impozitul este datorat din 

ziua exigibilităţii dreptului creditorilor. 

sau. 

Modificările. comisiunii 
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a Camerei Deputaţilor 

Admis. , i. 

Admis. - . 

a). Dobânzile la economiile: 
înscrise pe. libretele de. eco- 
nomie ale Casei de depuneri, 

“la economiile până la 10.000; 
lei însgrise pe carnetele de 
economie ale Caselor de credit 
aparținând instituțiunilor pu=- 
blice ori băncilor populare ce: 

* funcţionează pe bază de. legi: 
şi la cele până la 5.000 tei, 
înscrise pe carnetele altor in 

stituţiuni de credit; 

“ Admis. 

- o .. .. . = -z set: 

Adis. N;



Textul propus 

Perceperea se face pe cale de.reținere la, 

plata veniturilor de către debitorii divi- 

„dendelor, cupoanelor, dobânzilor, rentelor, 

tantiemelor şi produselor specificate la 

art. 23. 

Impozitul va fi vărsat la Stat. conform. 

normelor şi în termenele ce se vor stabili 

prin instrucţiunile ministerului de finanţe, 

aceste termene neputând fii mai mari de 

3 luni dela reţinere, iar pentru dobânzile 

plătite la creanţele ipotecare privilegiate 

saa chirografare, prevăzute la punctul 4, 

Mit. a al art. 23, de trei zile. 

Pentru aceste din urmă dobânzi plata . 

impozitului se va puteă efectuă prin apli- 

carea. de timbre mobile speciale, lângă în- 

serisul constatând achitarea lor, de îndată 

ce ministerul finanţelor va întocmi şi va 

publică modalităţile - de aplicarea şi anu- 

larea acestor timbre, cum şi limita până 

la care se poate face asemenea plăţi. 

Până la înfiinţarea de timbre, pereep- 

torul sau administraţia financiară unde 

:se varsă impozitul vor face la cerere men- 

țiune despre aceasta pe act... 

Lipsa acestor vize ori timbre sau a chi- 

tanţei doveditoare de plata impozitului 

constitue o dovadă îndestulătoare de sus- 

tragerea dela plată, urmând a se aplică 

sancţiunile legale. 

Art. 26. — Perceperea şi vărsarea impo- 

zitului pe veniturile din valorile mobiliare 

străine se face, până la o înţelegere cu di- 

feritele state interesate, de către banche- 

rul, agentul de: schimb sau orice altă per- 

soană care efectuează în România plata 

dohânzilor sau veniturilor produse de a- 
-ceste valori. 
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Admis. 

Pentru aceste din urmă do- 
"bânzi plata impozitului se va 
puteă efectuă prin aplicarea 
de timbre mobile speciale, pe 
înscrisul constatând achitarea 
lor, de îndată ce ministerul 
finanțelor va întocmi și va pu- 
blică “modalităţile de aplicarea 
și anularea acestor timbre, cum 
şi limita până la care se poate 
face asemenea plăți. 

Admis. 

Admis.
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Textul "propus 

Oricine face o profesiune sau un co- 

merţ din a strânge, plăti sau cumpără cu- 

poane, cecuri sau orice alte instrumente de 

«credit, create pentru plata acelor venituri 

din alte ţări, este dator să facă o decla- 

raţie despre aceasta la administraţia fi- . 

nanciară a reşedinţei sale şi să se confor- 

meze regulelor stabilite prin instrucţiunile 

ministerului de finanţe. 

Suni dispensaţi de aceste  declaraţiuni 

ei obligaţi la publicarea bilanţului. 

Cei cari vor încasă cin străinătate, fie 

direct, fie prin altul, asemenea venituri, 

sunt obligaţi a vărsă impozitul la admi- 

nistraţia financiară sau la percepţie, în 

termen de o lună, putând cere vizarea ti- 

“tlurilor pentru dovada plăţii impozitului. 

Art. 27. — Vărsarea impozitului, reţinut 

de către debitorii veniturilor menţionate 

la punctul 6 de sub art..23 se va face con- 

iorm celor arătate în articolul 25, însă cu 

titlu provizoriu, până la stabilirea defini- 

tivă a impozitului, de către comisiunile de 

impuneri ce vor urmă după acea vărsare. 

Constatarea se face pe baza declaraţiu- 

nilor ce contribuabilii sunt obligaţi a dă, 

în conformitate cu dispoziţiunile art. 87, 

ținându-se seamă de contracte, registre şi 

.oriee acte, pe cari atât debitorii cât şi ere- 

ditorii veniturilor sunt datori a le pre 

-zentă, 

Modalităţile şi formele de constatare 

sunt cele prevăzute în titlul III. 

Nu intră în venitul impozabil: 

a) Amortismentul repartizat pe numă- 

rul ce ani cât durează concesiunea, al ca- 

pitalului învestit de concedent în între- 

prindere şi care se pierde până la sfâr- 

- Modificările comisianii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

Admis, 

Admis. 

a



“rPextul propus 

şitul concesionării, arendării, bri închi- 

iezii; i 

b) Awmoriismentul anual de cel mult 5% 

al ivsialaţiunilor cari nu se pierd în totul, 

cae rămân la cxpirare în stare degradată. 

Inserierea impozitului se va face în ro- 

luri speciale, unde se va notă şi încasarea 

prealabilă a impozitului. In cazul când sa 

încasat mai mult se va face compensaţiune 

în anii următori sau cu alt impozit, con- 

form art. 114. Dacă âceastă compensare nu 

se poate face, se va restitui diferenţa. 

Art. 28. — Imoozilul e în sarcina credi- 

torului chiar dacă prin contracte s'ar pre- 

vedeă. clauza contrarie; orice asemenea 

clauză contrarie este nulă. 

Art. 29. — ÎInstanţele judecătoreşti şi 

orice autoritate publică. nu vor putea dă 

curs nici unei cereri relative la asemenea 
acte sau creanţe ce fac obiectul impozitu- 

lui de faţă şi nu vor operă nici o radiere 

de sarcini, privilegii sau ipoteci asupra 
imobilelor până nu se va justifică plata im- 
pozitului, afară de cazurile de dispensă 

"prevăzute de lege. ! 

OAP. IV 

Inpozitul pe venitul întreprinderilor comerciale 
și industriale 

Art. 30. — Sunt supuse unui impozit 

de 10% veniturile nete din întreprinderile 
comerciale şi industriale, din exploatări 
agricole făcute de cei ce nu suportă impo- 
zitul pe venitul proprietăţilor respective, . 
cum şi din exploatări de păduri sau de 
"mine, făcute fie de către arendaşi sau con- 
ecsionari, fie de proprietari. 

   

Modificările comisiunii: 
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Admis. 

b) Amortismențul -anual de 
cel mult 5% al instalațiunitor 
utile întreprinderii cari nu se 
pierd în totul, dar rămân la: 
expirare în stare degradată.. 

Admis. 

Admis. IN „a 

Admis. Că 

Art. 30. — Sunt supuse unui 
impozit de 10%, veniturile nete 
din întreprinderile comerciale 
şi' industriale, din exploatări 
agricole făcute de arendasi, 
cum -şi din exploatări de pă- 

“duri sau de mine, făcute fie 
de către arendași sau concesio-- 
nari, fie de ; proprietari.



Textul propus 

Impozitul se sporeşte cu 2% pentru ve- 

viturile nete din operaţiuni de bancă, 

seont sau împrumuturi, şi se reduce cu 

2% pentru veniturile nete ale întreprin- 

lerilor cari au de obiect exclusiv exploa- 

1ări industriale, miniere sau de transport 

pe cale ferată sau pe apă. | 

In veniţul întreprinderilor industriale se 

socotese a fi cuprinse veniturile imobilelor 

afeetate industriei cari aparţin exploata- 

torilor, şi tari n'ar putea servi decât în 

seopul pentru care sunt întrebuințate, fiind 

legate de exploatarea industrială respec- 

tivă. Ele nu sunt dar supuse la impozitul 

pe veniturile proprietăţilor agricole sau al 

celor clădite, ci la cel de laţă; 
Venitul impozabil se stabileşte în. îie- 

care an pe baza venitului rezultat în anul 

ce precede celui de impunere sau în pe- 

rioada de 12 luni, care a servit la stabili- 

vea ultimului bilanţ, în cazul când bilân- 

ul nu se încheie pe anul civil. | 

Art. 31. — Venitul nel impozabil se ob- 

ține scăzându-se din încasările brute re- 

zultate din operaţiunile făcute în cursul 

anului, cheltuelile proprii ale întreprinde- 

rii, şi anume: 

1. Chiria sau arenda imobilelor ocupate 

Dentru întreprinderile comerciale sau iu- 

dustriale, sau cari fac obieciul exploatării. 

Dacă aceste imobile sunt proprietatea 
“exploatantului şi sunt impozabile.la im- 

pozitele pe veniturile proprietăţilor agri- 

cole sau al celor clădite, s6 va scădea ve- 

nitul brut evaluat şi impus acolo; 

2, Dobânzile eapitalurilor imprumutate 

întreprinderii, dacă aceasta are o perso- 

Modificările comisiunii 
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Admis, 

Admis. 

1. Chiria sau arenda imobi- 
lelor cari servesc întreprinde-. 
rilor comerciale. ori industriale, 
saw cari 
ploatării. 

Admis. 

Admis. 

sunt destinate ex-



, 'Pextul propus 

nalitate juridică distinctă de acea a îm- 

prumutătorului; 

3. Salariile, retribuţiunile, indemnizările 

plătite agenţilor, lucrătorilor, funeţionari- 

lor întreprinderii, fie în bani, fie în na- 

tură, ” 

- 4, Partieipările obligatorii la beneficii 

ale lucrătorilor sau funcţionarilor stabilite 

prin contract sau statute, precum şi gra- 

tificaţiunile neobligatorii până la 50% din 

totalitatea. retribuţiunilor anuale. 

5. Costul materiilor prime transformate 

în cursul anului de exploatare pe care 

sa încheiat bilanţul. | 

6. Amortismentul de cel mult 5% pe an 

din costul imobilelor şi instalaţiunilor îi- 

mobiliare ce aparţin întreprinderii al că- 

vor venit e cuprins în acela al exploatării, 

şi impus la un loc, conform art. 30, alin. 

III, până la amortizarea lor complectă 

Pentru clădirile uzinelor amortismentul 

se poate ridică până la 8% pe an, iar pen- 

tru instalaţiunile mobiliare, ca maşini şi 

altele, până la 15% în condiţiunile dela 

punctul 7 ce urmează. 

Cheltuelile de întreţinere şi asigurarea 

acestor imobile la una din societăţile de 
asigurare din ţară vor fi ținute în seamă 
deosebit, ele intrând în cele prevăzute la 
punctul 10 de mai jos; 

7. Chiria instalaţiunilor cari n'an ca- 
racterul de imobil prin natură. 

Dacă acestea aparţin exploatantului, su- 
mele necesare pentru amortizarea, lor, fără 
a puteă depăşi 15% din cost, 

Cota amortizărilor pentru diferitele ca- 
tegorii de industrii va fi fixată de minis- 

Modificările comisiunis 
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Admis. 

6. Amortismentul de cel mult 
50; pe ari din costul imobile- 
lor ce aparţin întreprinderii 
al căror venit e cuprins în 
acela al exploatării, şi impus 
la un loc, conform art. 30, 

alin. LII, până la amortizarea 
lor complectă. 

Pentru clădirile uzinelor a- 
mortismentul se poate ridică 
până la 8%/, pe an, iar pentru 
instalaţiunile imobiliare, până 
la 150%, în condiţiunile dela 
punctul 7 ce urmează. 

Admis. 

Dacă acestea aparțin exploa- 
tantului, se vor scădea sumele 
necesare pentru amortizarea 
“or, fără a puteă depăși 15%/0 
din cost. 

Cota  amortizărilor  pentrit 
diferitele categorii de industrii: 
va fi fixată de ministerul fi-
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Textul propus 

tevul finanţelor după normele ee se vo: 

siabili de comisiunea, centrală prevăzută 

“sa art. 84, Imându-se şi avizul comisunii 

industriale ; 

$. Amortismentul capitalului învestit 

în concesiuni de exploatări pe termen li- 

miiat, care rămâne neamortizat într'unul 

din medurile prevăzute la alin. 6 şi 7, pre- 

cum şi învestirile în instalaţiuni utiliza- 

bile cari rămân în proprietatea conceden- 

tului. 

Această parte de capital se amortizează 

repartizându-se anual până la expirarea 

concesiunii ; ă a 

9. Alocaţiile la casele de pensiuni şi a- 

sistenţă' ale funcţionarilor, sau primele 

plătite de întreprinderi pentru asigurarea 

funeţionarilor la una din societăţile de asi- 

urare din România, până la cel. mult 

10% din salarii ; 

10. Cheltuelile diverse san cheltueli ge- 

nerale privind strict întreprinderea, atară 

de impozitul de faţă, care priveşte însuş 

obiectul întreprinderii. 

In afară de scăzămintele prevăzute în 

acest articol nici o altă scădere nu se mai 

poate face la stabilirea beneficiului net. 

Aşă, nu se vor puteă seădeă sumele chel- 
tuite spre a dă o plus valoare instalaţiu- 

nilor sau sumele afecţate sporirii între- 

prinderilor. | 
Ari. 32. — După alegerea beneficiului 

net al societăţilor anonime pe acţiuni, în 

urma scăderilor de mai sus, se mai seade: 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor - 

nanţelor după normelg ce 'se 
vor stabili de comisiunea zcen- 
trală prevăzută la art. 84, 
luându-se şi avizul comisirnii 
idustriale depe lângă Mini- 
sterul Industriei și Comerțului. 

Admis. 

9. Alocațiile la casele de 
pensiuni și asistență ale func- 
ționarilor, sau primele plătite 
de întreprinderi pentru asi- 
gurarea funcționarilor la una 
din societățile de asigurare fdin 
România, până la cel mult 
10%, din salarii, cam și su- 
mele alocate din beneficii pen- 
/ru instituțiuni de cultură şi - 
de asistentă socială ale Statu- 
ui, judetelor și comunelor: 

Admis. 

Admis. 

« 
4
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a) Rezervele statutare până la 10% din 

beneficiul net, atunci când rezervele nau 

atins încă jumătate din capital, şi 5% 

după această limită a fost atinsă, iar când 

ajung egale cu capitalul, nu se mai scade 

nimic. 

Rezervele matematice ale societăţilor de 

-asigurare nu sunt impozabile întru cât nu 

cuprind beneficii ale societăţii, | 

b) Rezervele speciale pentru creanţele 

dubioase, trecute ea atare în bilanţ, până 

la 3% din plasamentul în creanţe ale în- 

treprinderii ; _ 

Aceste rezerve vor fi impuse, dacă timp 

de. trei ani dela constituirea lor nu sunt 

întrebuințate în acoperirile respective. 

Art. 33. — Nu sunt impozabile decât 

impozitul  complimentar prevăzut la 

art. 42 sumele ce intră în compunerea be- 

neficiului net al societăţilor pe acţiuni 

la 

pentru cari sa plătit impozitul mobiliax - 

şi anume : 

a) Participările reale la beneficiile. al- 

tor societăţi, dovedite cu acte ; | 

b) Redevenţele din concesiuni ; 

c) Dobânzile la sumele depuse spre fruc- 

tificare sau păstrare. . 

Cheltuielile speciale priviţoare . numai 

la sumele de mai sus nu pot fi scăzute 

din beneficiul impozabil. 

  

Modificările comisiunii 
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Admis. ” 

. . 

Rezervele. de orice fel ale 

Băncii Naţionale a României 

nu vor fi impuse decât atunci 

când se vor distribui acționa: 

rilor sub orice formă, chiar 

prin sporire de capital. In 

acest caz se va scădea cota- 

parte ce revine Statului în 

raport cu capitulul său ih 

Bancă. = 
" Rezervele matematice ale so0- 

cietăților de asigurare nu sunt 

impozabile întru cât mar ek 

prinde beneficii ale ' societății. 

Admis. | - 

Ari. 33.— Nu sunt supuse de- 

cât la impozitul complimentar 

prevăzut la art. 42 sumele ce 

intră în compunerea beneficiului 

net al societăţilor pe acţiuni 
pentru cari s'a plătit impozitul 

mobiliar şi anume. 

Admis. 

c) Dobânzile cuvenite la su" 

- mele depuse spre fructificare sau 

păstrare. ,. - : 

Admis.



  

“Textul propus 

Din beneficiul net: total rămas după de- 

ducerea rezervelor scutite conform artico- 

lului precedent, se împune cu cotele pre- 

văzute la. art. 30 ceeace rămâne după de- 

ducerea dividendului, care e supus de a- 

semenea impozitului mobiliar şi partea 

din sumele prevăzute mai sus la alin. a; 

b şi c, care nu se enprinde în rezerve şi 

dividend ; iar la impozitul complimentar 

tot beneficiul net, mai puţin rezervele 

scutite. 

Societăţile ipotecare prin asociaţiune 

mutuală de proprietari, constituite pe ba- 

za legii din 5 Aprilie 1873, nu sunt im- 

puse decât pentru acea parte a exceden- 

tului dintre venituri şi cheltueli, care, 

“conform deciziunilor adunării generale, se 

restitue împrumutaţilor societari prin im 

putare asupra ratelor daţorite de ei. 

Beneficiul distribuit ca dividend acţio- 

narilor de băncile populare, cooperativele 

şi federalele enumerate la art. 34,-neimpu- 

nându-se la impozitul mobiliar, conform 

art. 23, este supus acestui impozit în con- 

diţiunile prevăzute la art. 35. 

Art. 34, — Se scutese de împozii : 

a) Pentwu 3 ani dela constituirea lor, 

cooperativele de meseriaşi, funcţionari - şi 

muncitori, băncile populare, cooperativele 

săteşti, cooperativele - populare orăşeneşti 

cari distribue mărfurile numai membri-. 

lor, cum şi federalele acestor cooperative 

şi bănci, dacă ele satisfac condiţiunile im- 

puse prin legile lor organice spre a obţine 

Modificările comisiunii 
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Din beneficiul net total rămas 
după scăderea rezervelor scutite 
conform articolului precedent şi 
a sumelor de mai sus, se im- 
pune cu cotele prevăzute ia art. 
30 ceeace rămâne după deduce- 
rea dividendului, care e supus 
impozitului mobiliar. - 

La stabilirea beneficiului net 
impozabil al institufiunilor. fi- 
nanciare creiate de Stat.se va 

__scădeă partea ce revine Statului 
pentru dreptul său regalian con- 
cedat acelor instituțiuni 

Admis. 

Admis, 4



Textul propus 

seutirea de impozitele similare de până 

acum. 

Impunerea. începe dela 1 Ianuarie a a- 

nului ce urmează împlinirii termenului 

de 3 ani; “ | 

b) Societăţile funcţionăreşti sau în scop 

de binefacere, cari se bucură de scutire 

pe bază de legi speciale, întrucât nu face 

operaţiuni decât. cu membrii funcţionari 

şi se conformează condiţiunilor stabilite, 

prin legile lor organice ; 

c) Casele comunale de păstrare pentru 

veniturile cari servă edilităţii publice ; 

depunătorii vor plăti însă impozitul pe 

venitul valorilor mobiliare ; 

d), Societăţile pentru exploatarea ape- 

ior minerale ale Statului, menţionate în 

legea din 1$ Aprilie 1909, până la împli- 

nirea termenului de scutire de 10 ani de 

la începerea exploatării prevăzută în a- 

cea lege. - | 

Art. 35. — Impozitul se reduce : 
a) La jumătate pentru cooperătivele, 

băncile populare şi federalele prevăzute în 

art. precedent, alin. a, precum şi pentru 

societăţile pentru construirea d6 locuinţe 

ieftine, înființate conform legii speciale, 

dacă satisface condiţiunile legilor lor or- 

ganice ; 

b) Cooperativele, băncile populare şi 
federalele cari au peste 6 ani de funeţio- 
nare şi capital vărsat de pesta un milion 
lei vor aveă o reducere numai de 14 din 
impozit. 

ri. 36. — Intreprinderile industriale ŞI 
miniere noui se vor bucură de scutire de 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 
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Admis. 

Admis. 

a) La jumătate pentru coope- 
rativele, băncile populare şi fe- 
deralele prevăzute în art. prece- 
dent, alin. a, pentru societățile 
pentru construirea de locuințe 
ieftine, înfiinţate conform legii 
speciale, dacă satisfac condițiu- 
nile legilor lor organice, precum 

şi pentru asociațiunile profesio- 
nale fără scop lucrativ, cari nu 
împart sub nici o formă bene- 

ficii membrilor lor, ci le între- 
buințează în scop de utilitate 
generală recuno-cută; Ă 

b) La un sfert pentru COOPE- 
rativele, băncile populare şi fe- 
deralele cari au peste 6 ani de 
funcționare si capital vărsat de 
peste un milion lei. 

Art. 36.—Intreprinderile indu- 
striale şi miniere noui se vo! 
bucura de scutire de impozitul
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impozitul de faţă, până în al cincilea an 

dela punerea în funcţionare, dacă benefi- 

«iul lor net anual nu trece de 5% din ca- 

pital împreună cu rezervele şi de o redu- 

cere Ja jumătate dacă această rentabili- 

tate e cuprinsă îritre 5—7%. 

Aceste scutiri ori reduceri se, acordă 
numai întreprinderilor cu capital în ma- 

3oritate naţional şi sub rezerva îndeplini- 

rii condiţiunilor impuse de legile şi 'regu- 

lamentele industriale şi miniere pentru a-- 

cordarea unor asemenea avantaje. 

Art. 32. — Impozitul se aşează pentru 

fiecare întreprindere din România în parte 

pe numele exploatantului la sediul direc- 

țiunii fiecărei întreprinderi sau, în - lipsă, 

acolo unde are loc principala activitate 

a întreprinderii. 

Societăţile pe acţiuni sunt impuse la se- 

diul lor pentru beneficiul realizat din 

toate întreprinderile şi sucursalele lor din 

țară, 

Societăţile cari v'au sediul în ţară sunt 

impuse la locul unde se află sucursalele, 

pentru beneficiile realizate în ţară, ele fi- 

ind obligate a le declară și a încheiă bi- 

“lanţ pentru operaţiunile şi capitalul din 

cari a rezultat acele beneficii. 

Art. 38. — Constatarea, venitului şi sta- 

bilirea impozitului s& face după normele 

de mai jos şi pe baza declaraţțiunilor ce 

contribuabilii sunt obligați a dă anual 

sau la începerea întreprinderilor, conform 

regulelor prevăzute la titlul III. 

Declaraţiunea, trebuie să cuprindă capi- 

talul întrebuințat. în întreprindere, veni- 

tul brut şi net realizat în anul încheiat 

la 31 Decemvrie precedent sau în perioada 

Modificările comisiunii 
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de faţă, până în al cincelea ăn 
dela punerea în funcţionare, dacă 
beneficiui lor net anual nu trece 
de 6%, din capital împreună cu 
rezervele și de o reducere la ju- 
mătate dacă această rentabilitate 
e cuprinsă între 6—90%/,. 

Admis. 

Admis.. 

Admis.
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de timp pe care e încheiat bilanţul, citrelo 

propuse ca scăderi conform. art. 31, pre- 

cum şi toate justificările necesare în spri- 

jinul cifrelor ce declară. 

Declaraţiunea va fi însoţită de bilanţ ŞI 

de contul de profit şi pierdere ; iar pentru 

cei ce n'au obligaţiunea întocmirii lui şi 

nici nu l-au încheiat în regulă, pe lângă 

cifrele indicate ca venituri și capital vor 

declară cifra afacerilor după registre. 

Ari. 39. — Stabilirea venitului net im- 

pozabil se face într'unul din următoarele 

moduvi : 

i. După elementele bilanţului pențru 

cei obligaţi la publicarea lui, sau pentru 

cei cari l-au încheiat în vegulă, corespun- 

zând cu registrele regulat ţinute și în con- 

tormitate cu art. 31. 

2. Prin constatare directă sau prezuim- 

ţii, în celelalte cazuri, bazate pe următoa- 

vele elemente : 

a) După ciira afacevilor anului prece- 

dent, comparată cu aceea a altor 'exploa- 

tări similare ; | a 

b) Dacă cifra afacerilor nu se: poate. 

constată precis după registre, sau din ori- 

ce ajte elemente, venitul impozabil se va. 

stabili prin apreciere în comparaţie cu 

alţi contribuabili de aceeaş categorie şi 

importanţă. 

Art. 40. — Aprecierea veniturilor nete 

ale exploatatorilor agxicoli, cari nu su- 
portă impozitul pe venitul proprietăţilor» 
respective, în cazul când nu ţin o conta- 
bilitate regulată, şi nu se poate dovedi a- 
cest beneficiu, se va face ţinându-se sea- 
ma de valoarea locativă a proprietăţilor 
exploatate, stabilită la recensământ, con- 

- de valoarea 

  

Modificările comisiunii 
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Admis. 

Declaraţiunea va fi însoțită de 

bilanţ şi de contui de profit și 

pierdere; iar pentru cei ce mau 

obligațiunea întocmirii lui şi nici 

nu Î-au încheiat în regulă, pe 

lângă cifrele indicate ca venituri 

şi capital vor declara cifra afa- 

cerilor. " 

Admis. 

“Ari. 40.. — Aprecierea VE” 
niturilor nete ale arendașilor» 
în cazul când nu ţin 0 Con 
tabilitate regulată, şi: nu s€ 
poate dovedi: acesti beneficiu, 

se va face ţinându-se seame 
locativă a pro- 

prietăților exploatate, stabilită 

la recensământ, conform nor” 
melor ce se vor stabili de 
comisiunea centrală prevăzută 
la art. 84. - E 
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mneâcentrală prevăzută la art. 84. 

- Pentru păduri şi mine, în afară de pre- 

vederile legii minelor, venitul net al ex- 

ploatatorilor, oricari ar fi ei, se-stabileşte 

"+ot pe calea prevăzută la art. 38 şi 39. 

Art. 41. — Pentru primul an de exerci- 

tare al unei întreprinderi, venitul se cons- 

tată pe calea prevăzută de art. 38, alin. b: 

Dacă întreprinderea. a, început în anul 

precedent, venitul acelui an servă de bază 
pentru cel de impunere, numai în cazul 

când este constatat prin bilanţ şi dacă 

exercitarea a durat mai mult de 3 luni. 

In acest caz venitul se socoteşte anual, în 

aport cu cel realizat pe timpul cât a avut 

loc exercitarea. ? 
"- Când exercitarea în anul precedent a 
„avut loc mai puţin de 3 luni, sau când ve- 

niţul e constatat pe altă cale. decât după 

bilanţ, impunerea se 'stabileşte după nor- 

mele prevăzute la punctul 2, alin. b, din 

articolul 38, i 

" Pentru societăţile pe acţiuni impozitul 

atât pe primul an cât şi pe al doilea, se 

stabileşte- după încheierea primului pilânţ, . 

care va, servi de bază la impunere pe. 

aceşti doi ani; Din impozitul ce se va sta- . 

bili pe baza bilanţului ultimului an de e- 

xercitare se va scădeă impozitul plătit pe 

primul an, fără drept de restituire dacă a- 

cesta e mai mare. 

Art. 42. — Ca un compliment 

impozit, veniturile aparţinând contribua- 
bililor mai jos vizaţi sunt supuse la un 

adaus de impozit dacă aceştia se găsesc 

în condiţiunile ee urmează: 
” + 

al acestui 

4 

A 
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e 

“Admis. , | 

Art. 41. — Pentru primul 
“ăn de exercitare al unei între- 
prinderi, venitul se constată 
pe calea prevăzută de art. 39, 
alin. d. 

Dacă întreprinderea a în- 
ceput în anul precedent, ve- 
nitul acelui an: servă de bază 
pentru cel de impunere, numai 
în cazul când este constatat 
prin bilanţ şi dacă exercitarea 
a durat mai mult de 3 luni. 
In acest caz venitul se soco- 
eşte raportându-se la timpul - 
cât a avut loc exercitarea. 

Când exercitarea în anul 

precedent a avut loc mai puţin 

de 3: luni, sau când venitul 

e constatat pe altă cale decât 

după bilanţ, impunerea se sta- 

bileş-te după normele prevă- 

zute la punctul 2, alin, b, din 

articolul 39. i - 

Pentru societăţile pe acţiuni 
impozitul, atât pe primul an 

cât şi pe al doilea, se stabi- 

leşte după încheierea primului 

bilanţ, care va servi de bază la 
impunere pe acești doi ani. 
Din impozitul ce se va sta- 

bili pe baza bilanţului uulti- 
mului an de exercitare se va 
scădeă impozitul plătit pe pri- 
mul an. 

Admis. „
.
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'Fextul propus 

a) Contribuabilii obligaţi la publicarea 

bilanţului sau aceia cari au registre re- 

gulat ţinute şi bilanţ încheiat în regulă 

sunt supuşi la această suprataxare dacă 

beneficiul lor net trece de 30.000 lei, şi în 

condiţiunile de rentabilitate de mai jos ; 

b) Contribuabilii cari nu au bilanţ şi 

vegistre în regulă şi a căror cifră de afa- 

ceri trece de 600.000 lei, sunt consideraţi 

a aveă un capital egal cu jumătate din 

cifra afacerilor. Ei vor fi suprataxaţi în 

aceleaşi condițiuni cu cei din alineatul 

precedent, având în vedere beneficiul sta- 

bilit conform art. 38. 

Impozitul complimentar se stabileşte o- 

dată cu impozitul prevăzut de art. 30, po- 

trivit dispoziţiunilor din acest capitol şi 

asupra aceluiaș venit, iar pentru societă- 

ţile pe acţiuni şi asupra sumelor arătate 

în art. 33, 

Cota de impunere variază după renta- 

bilitatea capitalului, adică după raportu- 
rile dintre capital, inciusiv totalul rezer- 

xelor şi beneficiul net stabilit conform art. 

31 inclusiv sumele prevăzute la art. 33 

şi anume : | 
mii a ca aceea 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

a) Contribuabili obligați la 
publicarea bilanţului sau-“aceia 
cari au registre regulat ţi- 
nute și bilanț îricheiat în re-: 
gulă sunt supuşi la această 
suprataxare dacă beneficiul lor 
net anual trece de 50.000 lei, 
şi în condiţiunile de rentabili- 
tate de mai jos; 

b) Contribuabilii cari nu au 
bilanţ şi registre în regulă și 
nu li se poate stabili capitalul 
real pus în întreprindere, dar 
a căror cifră de afaceri trece 
de. 1.000.000 lei, sunt conside- 
raţi a aveă un capital egal cu 
jumătate din cifra afacerilor- 
Ei vor fi suprataxaţi în ace- 
leași condițiuni cu cei din ali: 
neatul precedent, având în ve- 
dere beneficiul stabilit con- 
form art. 39. 

Impozitul  complimentar se 
stabilește odată cu impozitul 
prevăzut de art. 30, potrivit 
dispoziţiunilor din acest ca- 
pitol şi asupra aceluiaș venit, 
iar pentru societăţile pe ac- 

- țiuni şi asupra sumelor ară- 
tate în art. 33, inclusiv divi- 
denda!. 

Cota de impunere variază 
după rentabilitatea capitalului 
adică după raportul dintre ca- 
pital, împreună cu totalul re- 
zervelor şi beneficiul net sta- 
bilit conform art. 31, inclusiv 
sumele prevăzute la art. 33 
şi dividendul, precum urmează: 
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Pentru instituțiunile  Jinan- 

eiare creiate de Stat cu parti- 
ziparea Imi progresivă la be- 
aeficii, cota se va stabili -ti- 
nându-se seamă de partea din 
beneficii ce revine Statului con- 
form convențiunii şi tegii spe- 
ciale cari vor regulă rapor- 
turile dinire Stat şi aâeste in- . 
stituțiuni. , 

   



Ea Textul propus 

Pentiu societăţile pe acţiuni cari dau 

Imerătorilor sau funcţionarilor participa- - 

ţii obligatorii la; beneficii de cel:putn 25% 

dir. beneficiul net; impozitul- complimentar - 

se. va reduce cu o pătrime. a 

CAB 
Impozitul pe salarii 

Art. 43. — Veniturile nete provenite dirt . 

salarii, lefuri publice şi private, remune- 

raţii, gratificaţii sau din îndemnităţi de 

"orice fel, participării la beneficii ale lu- 

crătorilor şi funcţionarilos, -pensiani, cum 

şi din rente viagere mai mici de 25.00) lei: 
anual, sunt supuse unui impozit, conform 

prevederilor de mai jos, in cazul când a- 

ceste venituri se ineasează periodice cn 

ora, cu ziua; săptămâna, luna sau anul şi 

au caracter de continuitate. 

Cota impozitului este de: 

Modificările comisiunii 
„de legislaţie fiscală 

a Camerei. Deputaţilor 

Societăţile pe acţiuni cari 

: dâu lucrătorilor Sau funcționa- 

rilor participaţi obligatorii la 

beneficii: de ce! pulin 25% 

din beneficiul net și cele pro- 

- fesionale, vor plăti impozitul 

5% până la venitul de 5.000 lei lunar - 

ori suma respectivă anuală, săptămânală, 

zilnică său' pe oră ; SE 

8% pentru partea de venit ce trece de 

aceste limite. 

_ Impozitui loveşte toate veniturile. sus 

menţionate provenite din România de că: 

complimentar redus cu. o pă- 
trime. 

„Admis. 

tre oricine sur incasă, afară de lista ci- ! 

vilă, cum şi cele luate din altă ţară de căi : 

tre orice locuiţor al ţării. 

Art. 44. — Venitul net se. stabileşte a- 

dăogând la cifra retribuţiunii periodice de 

orice fel, pensiunilor sau rentelor viagere 

valoarea îndemnităţilor sau ; săplimente- 
lor în natură şi scăzând: sumele cheltuite 
cu îndeplinirea serviciului. E A 

Admis. 
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| "Textul propus 

Venitul net este impozabil pumai dacă 
suma tuturor veniturilor aci imposabile 

depăşeşte 750 lei lunar ori suma respec- 
tivă anuală, săptămânală, zilnică sau pe 

oră. 

Art. 45. — Sunt scutiţi de acest impo- 
zit agenţii diplomatici şi consulari stră- 

ini, sub rezerva reciprocităţii diplomatice. 

Art. 46. — Venitul impozabil se obţine 

scăzându-se din venitul net : 

a) Câte 650 lei lunar, ori suma respec- 

tivă anuală, săptămânală, zilnică san pe 

oră, numai dacă venitul net total al con- 

tribuabilului nu trece de 48.000 lei anual. 
Dacă contribuabilul are mai multe ve-. 

nituri, de felul celor aci impuse, fără a 
întrece în total limita de mai sus, scăde- 

rea se face o singură dată ; | | 

D) Din. salariile muncitorilor manuali, 

Iucrând cu ziua san în acord, tot ce aceş- 

tia primese peste 20 zile lunar ; | 

c) Vărsămintele până la 10% din veni- 

tul brut ce se fac de către sau pe seama 

contribuabilului pentru asigurarea de ac- 

cidente: : | 
Limitele de venit prevăzute în acest ar 

ticol. şi în articolele 43 şi 44 vor puteă îi 

"modificate prin legea bugetară, de îndată 
ce cursul leului faţă de valoarea lui aur 

se va schimbă cu mai mult de o treime în 

raport cu această diferenţă din momentul 

aplicării legii de faţă. i | 
“Art. 47. — 'Toate instituţiunile, statul, 

judeţele, comunele, stabilimentele publice 

şi de utilitate publică, societăţile, eomer- 

cianții, industriaşii, meseriaşii și oricine 

plătește sau procură funcţionarilor, am- 

-. 

Modificările cumisiunii 
de legislaţie fiscală 

_a Camerei Deputaţilor 

Admis. 

Admis. E 

i Admis. ii 

Dacă contribuabilul are mai 
“multe ' venituri, de felul celor 
aci impuse, fără a întrece în . 
total limita de mai sus, scă- 
derea se face o singură dată, 
fiind obligat să declare a- 
ceasta-la retinerea impozitului ; 

Admis. 

Limitele de venit prevăzute 
în acest articol şi în articolele 
43, 44 şi 46: vor puteă fi 
modificate prin legea buge- 
tară, de îndată ce cursul leu- 
lui faţă de valoarea lui aur 
se va schimbă cu mai mult 
de o treime în raport cu a-, 
ceastă diferență din momentut 
aplicării legii de faţă: 

, i Admis. -



  

      

    

Textul propus 

ploiaţilor, comişilor, lucrătorilor, servito- - 

rilor, sau altora, salarii, sau orice alte in- 

demnități în bani sau în natură, mai sus 

vizate, sunt obligaţi să reţină impozitul a- 

supra sumelor ce plăteşte. 

Impozitul reţinut va fi vărsat la per- 

cepţiile fiscale, în luna ce urmează ace- 

leia în care s'a făcut reținerea, în contor- 

mitate cu instrucţiunile publicate ale mi- 

nisterului de finanţe. a 

La vărsare se va prezentă un stat, cu- 

prinzând toate indicaţiunile pretinse prin 
instrucţiuni şi prin formularele oficiale. 

CAB. VI 

Impozitul pe veniturile din profesiuni 

şi ocupaţiuni neimpuse la alte impozite 

Art. 48. — Sunt supuse unui impozit de 

8% veniturile „nete din profesiuni libere, 
enm şi orice venituri neimpozabile la alt 

impozit elementar, din ocupaţiuni neeo- 

merciale, din exploataţiuni Jucrative exer- 

citate în mod obişnuit sau accidental, sau 

orice alt venit întâmplător. 

Ari. 49. — Pentru locuitorii ţării şi pen- 
tra cetăţenii români, ori unde le-ar fi re- 
şedinţa, venitul impozabil va cuprinde 
toate câstigurile realizate în ţară sau în 
străinătate mai sus vizate ; pentru străinii 
locuind în altă ţară, numai cele realizate 
în țară. 

Art. 50. — Venital net va fi obţinut 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

Admis. 

„Admis. 

Pentru asemenea venită 
ocazionale din afaceri izolate 
cota de impunere va fi acetâ 
prevăzută :la impozitul eleimen- 
tar respectiv pentra afacerile 
de. aceeaș na'nră. 

Adimis. 

Admis.
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'Teztul propus 

scăzându-se din suma încasărilor totale 

_cheltuelile strict necesare pentru obţine- 

rea. venitului. _ 

Pentru profesiunile libere aceste chel- 

tueli nu vor puteă trece de o treime din 

venitul brut. 

Ari. 51. — Venitul impozabil şi împu- | 

nerea se stabileşte : 

a) Anuai, după venitul anului rece- 

dent şi în parte pentru fiecare exercitare 

profesională, ocupaţiune ori exploataţiune 

lucrativă exercitată în mod obişnuit ; 

b) La. obţinerea fiecărui câştig ocazio- 

nal. 

Art. 32. — Constatarea veniturilor pre- 
văzute în articolul precedent alin. a şi 

stabilirea impozitului se face pe baza de- 

clarațiunilor ce contribuabilii sunt obli- 

gaţi a dă anual sau la începerea exercită- . 

rii, conform regulelor prevăzute sub titlul 

III. 

Declaraţiunea trebuie să cuprindă ve- 

niturile brute realizate în anul încheiat 

la 31 Decembrie precedent din fiecare fel 

de profesiune sau ocupaţiune obişnuită şi 

cheltuelile necesare obţinerii venitului. Ba 

poate îi sprijinită cu registre regulat ţi- 

_nute. 

Pentru veniturile cari au început în 

cursul anului precedent, însă au. durat 
mai mult de 3 luni, venitul va fi calculat 

anual, în proporţie cu timpul cât au du- 

tat, | | 

"Dacă în anul precedent au durat mai 

puţin de 3.luni, ele vor fi stabilite după 

apreciere, cum se arată mai Jos. 

Comisiunile au dreptul să aprecieze sin- 

ceritatea declaraţiunilor, ţinând seama şi 

Modificările comisiunii 
de lesislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

Admis. 

Admis, în i 

Admis. 

Pentru. veniturile cari du în-- 
ceput în cursul anului pre- 
cedent, însă au durat mai mult 
de 3 luni, venitul va fi cal- 
culat raportându-se ia 1imputi 
cât au durat. 

Admis. -
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Textul propus 

de situaţiunea contribuabililor conpara- 

tiv cu alţi contribuabili de aceeaş cate- 

gorie. | 
Onorariile fixe ale  profesioniştiior ca 

'şi jetoanele de prezenţă fiind taxate la 

impozitul pe salarii, nu intră la impunere. 

Art. 53. — Pentru câştiguri ocazionale 

prevăzute de art. 51, alin. b, din afaceri 

izolate, ori din remize întâmplătoare, cari 

nu sunt supuse altui impozit elementar, 

cei cari le-au realizat sunt obligaţi a de- 

elară îndată câştigul, la percepţia locului 

unde sa. realizat. 

Impozitul va fi constatat conform art. 95 

şi se va achită îndată. Cei cari plătesc a- 

ceste sume sunt obligaţi a reține şi a văr- 

să la stat impozitul cu normele stabiliţe 

la art. 4î. i 

Ari. 54. — Orice locuitor al ţării, ma- 

jor, afară de femei, sau cei ce au aci re- 
şedinţa peste 6 luni întrun an, Şi cari nu 
suni impozabili la nici un fel de impozit 
prevăzut de prezenta lege, afară de per- 
sonalui corpului diplomatie străin, vor 
plăti un împozit mânimal de 10 lei pe an. 

Dacă conțribuabilul suportă alt impo- 
zit mai mie de 10 lei anual, va. fi impus 
numai cu diferența până la această sumă, 
Se scutese de acest impozit minimal in- 
*ivmii ineapabili de muncă aflaţi în sar- 
cina asistenţei publice, cei ajunşi la bătrâ- 
neţe inaintată fără -mijloace de vieţnire, 
rezerviştii cari. au luat parte în campania 
anului î871--78 şi invalizii- din răsboiul 
1916—915, 

- muncă afiaţi 

    
Moditicările comisiuiii 

de legislaţie fiscală 
a Camerei Deputaţilor. 

Admis. Pa] 

Admis. 

Art, 54. — Orice locuitor 
al ţării, major, afară de femei, 
sau cei ce au în fară _reşedința 
peste 6 luni într'un an, şi cari 
nu sunt imbpozabili la nici un 
fel de impozit. prevăzut ide 
prezenta Is e, afară de per- 
sonalui rpului diplomatic 
străin, vor plăti un impozit 
minimal de 10 lei pe an. 

Admis. : c. 

se scutesc de acest impozit 
minimal infirmii. incapabili de 

în. sarcina. asis- 
tenţei publice, precum şi cei 
ajunşi la bătrâneţe înăintată 
fără mijloace de vieţutire, re- 
zerviştii cari au luat parte în 
campania anului .1877/78 şi 
invalizii din răsboiul DH 
1919,



  

; Textul propus 

CAP. VII 

Moditicările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

_a Camerei Deputaţilor 

Impozitul progresiv pe venitul global a 

Ari. 35. — Impozitul progresiv pe veni- îi 

tul global se aşează asupra întregului ve- 

»it anual al contribuabilului, care se com- 

pune atât din veniturile supuse la împo- 

zitele elementare, cât şi din cele scutite 

de acele impozite. . 

Art. 36. 

persoanele fizice şi anume : 

1. Pentru teate veniturile lor din ţară 

şi din străinătate, orice locuitor al ţării, 

oricine are reşedinţa obişnuită în Româ- 

via maj mult de 6 lani. întrun an, cum şi 

cetăţenii români cari locuese în altă ţară. 

Dacă străinii cu reşedinţa în România 

sunt supuşi în altă ţară la un impozit Dro- 

gresiv pe venitul global, similar celui de 

faţă, ei vor puteă cere, până la o întele- 

gere cu statele străine, ca veniturile im- 

puse în străinătate să nu mai fie impuse 

în ţară decât pentru diferenţa dintre im: 

pozitul român şi cel străin. 

2, Pentru veniturile ce trag din ţară, 

străinii, cari nu au nici domiciliu, nici ve- 

sedinţa obișnuită în România. 

Art. 57. — Ve nitul global impozabil al 

unei persoane cap de familie cuprinde : 

veniturile sale personale, ale soţiei cu care 

convieţuește, cum şi ale celorlalţi. membri 

minori ai familiei cari locuese;cu el şi ale 

căror venituri le are la dispoziţie. 

Veniturile soţiei şi ale acestor membri 

provenite din salarii sau din exercitarea 

„personală a unei profesiuni, comerţ ori în- 

dustrie se impun separat. 

Veniturile irapuse colectiv la impozi- 

— Sunt supuşi acestui impozit |. 

Admis, O. 

Adimis. Dă 

a 

j 

“Art, 37. — Venitul global 
“ impozabil al unei persoane cap 

de familie cuprinde: -venitu- 

rile sale personale, ale soţiei 
cu “care convieţueşte, dease- 

menea şi ale. celorlalţi membri. 

minori ai familiei ale căror 

venituri le are la dispoziţie. 

Adis. 

“Suprimat
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Teztul propus 

tele elementare intră în compunerea, veni- 

tului global al fiecărei persoane, care con- 

stitue colectivitatea, sau comunitatea pen- 

tru fiecare cât -i se cuvine. 

Art. 58. — Nu sunt supuşi acestui im- 

. pozit. : 

aj M. S. Regele şi membrii familiei re- 

gale ; _ 

b) Personalul diplomatice şi cel consu- 

lar străin, aceştia din urmă cu condiţia 

să nu îi avut reşedinţa în ţară şi să nu 
aibă alte ocupaţiuni obișnuite aci, în tot 
cazul însă sub condiţiunea reciprocităţii. 

dirt. 59. — Impozitul se aşează : 
a) La locul unde contribuabilul are 

principala reşedinţă sau în lipsă la do- 
mieiliu ș . 

b) La locul unde sa realizat principa- 
lol venit dacă n'are domiciliu, nici reşe- 
dinţă în România; 

c) La locul ultimului domiciliu sau re- 
şedinţe sau în lipsă la Bucureşti, pentru 
icetățenii români, fcari nu au 'domipiliu, 
nici reşedinţă, nici vreun venit. în : Româ- 
năa, _ 

„Art. 60. — Veniturile cari intră în com.- 
punerea. celui global se calculează pe baza 
veniturilor respective ale anului prece- 
dent precum urmează : 

a) Veniturile nete ce se constată în xe- 
derea impunerii la, impozitele elementare, 
aşă cum ele s'au determinat pentru acele 
impozite ; 

b) Veniturile taxabile pe cale'de reţi- 
neve sau vărsare directă la impozitele ele- 
mentare, astfel cum ele sunţ impozabile pe 
anul precedent ; 

c) Veniturile anului precedent cari au 

  

Modificările comidunii 
de legislaţie. fiscală 

a Uamerei beputaţilor 

Adinis. 

aj Regele iși 
miliei regale 

Admis. 

Admis. 

membril fa-
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Textul propus 

încețat în cursul acelui an, cum şi cele 

“seutite de impozitele elementare; după NOr- 

“mele de calcul stabilite la acele impozite, 

pentru venituri similare. - 

"Veniturile imobilelor neînserise la im- 

-pozitele elementare respective întră în a- 

-cest calcul astfel cum au fost realizate în 

anul precedent. In acest scop vor fi de- 

“terminate conform normelor stabilite pen- 

tru acele impozite elementare, însă cu pro- 

cedura prevăzută, la titlul III, până ce de- 

“vin impozabile la ele. : 

„Așt. 61. — Venitul global se formează 

„din cel general, scăzându-se : 

1. Impozitele elementare la veniturile 

cari compun pe cel global. 

2. Dobânzile plătite la datoriile chiro- 

grafare sau ipotecare, întru cât ele nu 

-sunt deduse după lege la impunerile ele- 

mentare. 

3. Anuităţile rentelor ce nu sunt consti- 

“tuite de contribuabil, dar la a căror plată 

este obligat. 

4. Pierderile încereate în anul precedent 

ia întreprinderi agricole, comerciale sau 

industriale, până la concurența venitului 

.globa), fără a putea îi repurtate asupra 

„anilor armători. * 

drt. 62. — Pentru persoanele cari. do- 

-miciliază în altă ţară, însă au în Româ- 

nia, cel puţin 6 luni întrun an, una sau 

mai multe reședințe, sau au domiciliul aci, 
“însă trag veniturile lor în cea mai mare 

Modificările comişiunii 
de tegislaţie fiscală 

a Qamerei Deputaţilor 

Adimis. 

Admis. A Ea 

3. Anuităţile rentelor la a 
căror plată contribizabilăl este 
obligat .în baza anui titlu ce 
nu este constituit de el însuș, 
afară de cele constituite de 
el prin acte dotale vri către o 
instituțtiune de binefacere sau 
ce titlu oneros; 

4. Deficitele încercate în 
anul precedent la întreprin- 
deri agricole, comerciale sau 
industriale, pâriă la concurența 
venitului giobal, fără a putea 
fi repurtate asupra anilor ut- 
mători. . : . 

5: Sumele date din. venit 
pentru institutiuni de cultură 
și de asistenţă. socială; ale Sta- 
tului, județelor şi coinuaelor, 
dacă ele mau fost scăzute la 
impozitele elementare. 

Fost. 63. —  Admis. 

16
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parte din altă ţară, şi dacă venitul glo- | | | 

bal nu se poate stabili pe altă eale, el va | | - 

îi stabilit în raport cu valoarea locativă a 

acestor reşedinţe în modul următor : 

        

  

că Minimul de venit 
DACĂ VALOAREA LOCATIVĂ TOTALĂ A = [impozabil în raport 

REŞEDNȚELOR ESTE : ca valoarea loa- 

Până la .... . . .. 3.000 leij De 3 ori 

Dela, .. . . 3.001 — 5.000» > 4 2» : 

>... . 5.001 -— 10.000 » >» 5» 

>. .. 10.001 — 20.000 » » 6 » 

pe 20.001 — 40.000 2 17» 

Peste .. . . 40.000 ...,. » >» 8 »       
Art. 63. — Venitul global este impozi- Fost 62. — Admis. 

bil integral, numai dacă depăşeşte sumele 
-de mai Jos : 

Lei 6.000 pentru comunele cu populaţie 

până la, 10.000 locuitori ; 

Lei. 7.050 pentru: comunele cu populaţie 

dela 10.001—50.000 locuiţori ; 

Lei. 8.000 pentru comunele cu populaţie 

dela 50.001_—250.000 locuitori ; 

Lei 9.000 pentru comunele eu populaţie 

dela 250.001 în sus. 

Aceste limite vor puteă fi modificate 

prin legea bugetară de îndată ce cursul 

leului faţă de valoarea lui aur se va schim- 
bă. .cu mai mult de o treime în.raport cu 

această diferenţă din momentul aplicării 
prezentei legi. 

In calculul -venitului “global impozabil 

porțiunea mai mică de 1.000 lei se negli- | is 

jează şi, astfel, pentru limitele de mai sus | 
sumele impozabile încep dela 7.000, $.00, 
9.000 sau 10.000 lei, după populaţia comu- 
nci, „a E 

“d Pt lia Ă | , 

* 

Admis.



  

___ Modificările comisiunii 

Textul propus de legislaţie fiscală 
a Camerei Deputaţilor 

Art. 64. — Venitul global se impune cu Admis. 

cotele de mai.Jos: 
      

  

VENITUL GLOBAL IMPOZABIL - 

In intervalele gintre cirele mail Calculul impozitului pentru veniturile 

jos, indicate porțiunea venitului 
mai mică de 4.000 lei se neolijează! c o 7 | IMPOUITOL globale cuprinse în intervalele, indi-, 

Portiunile dela 1.000 lei În sus se cate în prima coloană 

metunjest precum nrmează şi im- ” 
pozitul se calculează cum se arată , -(A se vedea tabela desvoltătoare anexată) 

ta ultima coloană - 
. . 

1.000) 197, 70 a 

8.000 » 89 , _ i | 

ta înteriale | 9.000) , 90 | 

se tbtunjest 
- 

sumele din 10.000| » 100 

  
  . 

090 în 1000 20.000] 1/,2/ 250) La fiecare 1.000 lei împ. creşte cu 15 lei. 

- «io . 
, 

bi 30.000] 11/,%/, 450) n» 12:000»-» pp 20 

40.000 2; 800) n „ 1.000 » n ei p- 35 . 

60.000, | 3/0 1.800) | » | ” 1.000 pr p- 50 » 

sooo) a] a200)[ n n 20000 n 2 n 149» 

100.000] 3%] 3.000) pm 200 pn 160 , 

150.000 6%, 9.000) » ». 5.900 sv». von „400 „. 

200,000 19/gj 14.000) me 5.000.» » ..-» » 500 , 

idea din 300.000 8 24.000 » » 5.000, p :-v»i "n 500 „| 

6.200 tn 5.000 lo ) 
lei = a0000u 9] secoo)ț» n 8000 >» 600 |, 

ldem din 
2, don 2.000 

  
500.000) op] soon)» 5000» e» » 100 » 

600.000) 11] 66000»  » 30%» » » » 800 » 

700,000) 12| asc)»  » 8000» 2 900. 
tdem dia 

- 

| 10.000 ta 800.000] 3epf 1040009] » » 1000» » -» » 2.000 » 

na [ 1.000.000 14%] 140.000) » » 10.000 . > x » 1.800 * 

ER RIR 
. e sa . ; 

20, 900 în 1.500.000) 15% 226.000) „ | » 20.000 . » | . " 3:400 ș 

20.000 lei 2.000.000 16%, 320.000) „ » | | | 3.800 să 

tam din | 3.000.000] 1774 510000). n 50000 pn 1 9.300 » 

550.000 în 000.000 18% 290.000) 2 1 50.000 » „n p 10. 500 „ 

550.900 lei | 4000. « 50.000 10800 | 

6.000.009 19eji140000)] 2 ” 

“ 50000, „ n: , 10.760. 

10.000.800) 20%/,[2900000)]| »  » 

'Toată partea ce trece de 2 
10.000.000 se impune cu 30 fe 

| 3bl, neglijindu-se par: 
, ţinnea rai mică de lei             

              

 



Textul propus 

Ari. 65. — Impunerea se stabileşte con- 

torm regulelor cuprinse în titlul III, pe 

baza declaraţiunilor contribuabililor, a în- 

serierii veniturilor în matricolele de con- 
tribuţiuni la impozitele elementare, şi a 
tuturor  constatărilor fiscului din orice 
acte. | 

CAP. VIII 
Scăzăminte din impozite 

Art. 66—Se vor acordă contribuabililor 
„scăderi din impozitele constatate, cum se 
specifică mai jos: 

a) Pentru sarcini familiare; 

bj Pentru micile venituri supuse impa- 
zitelor elementare; 

c) Pentru sarcini ipotecare. 
Toate aceste scăderi se fac numai în 

baza, declaraţiunilor anuale de impuneri, 
întru cât la acordarea lor urmează a se 
aveă în vedere toate veniturile contribua- 
bilului, cum şi împrejurările în cari se 
află. | 

Contribuabilii, cari sunt dispensaţi de 
declaraţiunile anuale pentru stabilirea im- 
pozitului pe venitul global conform art. 
87, vor face declaraţiuni spre a pute .0b- 
ține aceste scăderi. 

Pentru constatarea lor se aplică dispo-; 
ziţiunile prevăzute în art. 99. 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

Veniturile luate din fară de 
către locuitorii altei țări, pen- 
fru- cari nu se poate stabili 
venitul lor global impozabil, 
vor fi supuse la isvorul acelor 
venituri, în locul impozitului 
pe venitul global, cu o su- 
pracotă la impunerea elemen- 
fară, de jumătate din col 
acelui impozit elementar. 

Admis. 

Admis.



Textul propus 

“Poate scăderile se operează în lei; re- 

zultatul calculului în bani se neglijază. 

Art. 67. — Scăzămintele pentru: sarcini 

familiare se acordă din impozitul pe ve- 

nitul global, conform prevederilor din ta- 

“ bela de mai jos, şi, numai în caz când con- 

tribuabilul nu e impozabil la acest impo- 

zit, se vor acordă lă. impozitele elementare. 

Se consideră membrii ai familiei pentru | 

cari contribuabilul are drept la scădere: 

1. Soţia care convieţueşte cu soţul ei, 

afară de cazul când are venit impozabil 

separat conform “art. 57, alin. 2, mai muit 

de jumătate din venitul global impozabil 

pe numele soţului. 

2. Ascendenţii, descendenţii, copiii a- 

doptivi şi recunoscuţi, în vârstă mai mică 

de 21 ani la 1 Tanuarie a anului pentru 

care se cere scăderea, sau excepţional şi 

cei peste 21 ani cari se află de fapt în sar- 

cina contribuabilului, şi sora nemăritată., 

Cu condiţiune însă ca.toţi să fie întreţi- 

nuţi de contribuabil şi să nu aibă fiecare 

venit impozabil deosebit la global mai 

mult de o pătrime din venitul global al 

contribuabilului. | 

Contribuabilii vor prezentă, pe lângă 

acicie de naştere, dovezile ce se vor cere 

prin instrucţiunile publicate ale ministe- 

rului de finanţe. 

In eazul când contribuabilul nu este si- 

pus la impozitul pe venitul global, scăde- 

vile pentru persoanele în sarcină- se vor 

operă în modul indicat în- altimăa coloană 

a tabelei de mai jos, la unul din! impozi- 

tele elementare înscris în roluri, după s ate- 

gerea contribuabilului. 

Aceste scăderi nn se operează la iMmp0- 

N 

Modificările comisiunii 
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a Camerei Deputaţiloz 
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«To 
  

ă 

Fextul propus 

zitele asupra veniturilor prevăzute la art. 

53 şi 54. 

Scăderile vor fi: 

Modificările comisiuii 
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a Camerei Deputaţilor 
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  a 
  

  

                    

_ SGĂDERI DE FĂCUT au Îi 
Wamărul de | din impozitul pe venitul global Îmulimporadi, 
menhri aj când acest venit impozabil este:  Î gsăderile doo- 

tamiliei pentru [= = perat din impo: 

12 la _la le le „le le Ehzitele elemen- 
gari s» acordă = |EsălSat[Saă 3 a=|3 22 ee tare şi acoosorii 

scădere [+ [is Sea(omel este l222] insorise în 
să săs 3ă3 sas s3ă 32 25| zoluri sant: 

1—2 [400| 80%/,| 200| 160,“ 5ejo| — | — 10%/ 
3-4 [60%/a| 400/0[30%.[ 2090] 10074] 50| — | 14%/, 

| 5-7 10%/ 50,/, 40%] 30%. 20'/o| 10%/.| 5%] 16/o 
| 8—10 1809/o| 60%/2150"/.| 409/,| 30%/| 200| 100/4| — 18%/ 
+ Peste 10 [90%e|'70%/,| 60%/.| 50%/,| 40%] 80%] 20/44 — 20%; 

Art. 68. — Pentru contribuabilii al: - Adis. 
căror venit global cade sub limitele impo- 

zabile, se vor face reduceri din impozitele 
mai jos specificate în cazurile când veni- 
turile nu întrece sumele de mai jos și 
abume: E 

1. Dacă totalul veniturilor proprietăţilor 
agricole ale unui: contribuabil nu irece de 
2.000 lei, se va scădeă 25% din impozitele 
proprietăţilor agricole exploatate de eon- 
tribuabilul însuș. 

2. Dacă totalul veniturilor nete ale 
proprietăţilor clădite ce aparţin -. unui 
contribuabil nn trece de 2.000 lei în co. 
munele cu populaţie sub 10.000 locuitori, : 
de 3.000 în cele eu 10.001 până la 50.000 
loruitori de 5000 în cele cu 50, 001 până la 
230.000 şi de 6.000 în cele cu peste 250.000 
locnitori, se va scădei 25% din impozitul 
total al clădirii locuite de proprietar ori 
«de titularul unui drept real de folosinţă, 
în cazul când el locueşte în imobil. 
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Textul propus 

3. Dacă “totalul veniturilor comerciale, 

industriale, agricole, profesionale, ori din 

ocupaţiuni obişnuite nu trece de 3.000 lei, 

impozitul se va reduce cu 50% pentru im- 

punerea ce are de obiect principala ocu- 

paţiune a contribuabilului. : 

Cotele reducerilor prevăzute de acest - 

articol se adaugă la cele din articolul pre- 

cedent, făcându-se o singură reducere. 

Limitele venitului total prevăzute în 

acest articol, peste cari nu se pot face! 

scădevile, vor puteă îi modificate prin le- 

gea bugetară, de îndată ce cursul leului 

faţă de valoarea, lui aur se va schimbă cu 

mai mult de o treime în raport cu această. 

diferinţă din momentul aplicării prezenţei 

legi. - , 

Art. 69. — Din impozitele elementare 

asupra veniturilor imobiliare se scade 

partea de impozit elementar corespunză- 

toare lu suma plătită, drept dobânzi la da- 

toriile ipotecare sau privilegiate cari gre- 

vează imobilele respective. _ 

Spre a se operă aceste scăderi trebuie 

să se aducă dovada sarcinii ipotecare ori 

privilegiate şi a plăţii impozitului mobi- 

liar Ja dobânzile achitate pe anul prece- 

dent. - , 

Nu se va pretinde dovada plăţii acestui 

impozit pentru dobânzile plătite la ipoteci 

constituite către bănci, instituţiuni . de 

credit sau celor ce fac afaceri de scont ori 

împrumuturi și cari sunt scutiţi, conform 

art. 23, de impozitul mobiliar, nici pentru . 

ratele datoriilor ipotecare către Creditele . 

funciare urbane sau rurale, înfiinţate. pe 

baza legii speciale, cari rate, pentru îm- 

Modilicările comisiunii 
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a Camerei Deputaţilor 

Admis. 

Admis:
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Pextul propus 

prumuturile cu termen dela 20 ani în sus, 

vor fi socotite integral la aceste reduceri. 

Art. 70. — În caz când se fac scăderile 

prevăzute de articolele 67 şi 68 din ace- 

leaşi impozite imobiliare, din cari se face 

şi scăderea prevăzută de art. 69, seăde- 

zile din primele două articole se fac asu- 

pra părţii ce rămâne după ce sa scăzut 

impozitul cuvenit la dobânzile ipotecare, 

după prevederile celui din urmă articol. 
= 

OAP. IX 

“Impuneri adiționale _ 

Art. 71. — Se vor puteă aplică cote adi- 
tionale pe lângă unele dintre impozitele 
elementare, în limitele prevăzute aci, în 
tolosul judeţelor, comunelor, camerelor de 
comevţ şi instituţiunilor publice mai Jos 
iudieate. | 

“Impozitul se aplică şi se calculează în 
total asupra veniturilor impozabile supuse 
fiecărni impozit, și, după încasare, se re- 
partizează potrivit cotei fiecărei institu- 
iuni. 

Ă 
„dri. 72. — Impozitele pe lângă cari se 

vot înfiinţă asemenea impuneri adiţionale 
Si maximul cotelor ce instituțiunile sus 
menţionate pot stabili sunţ: 

1) Pentru județe: 5% pe lângă: impozi- 
tul pe veniturile proprietăţilor agricole, 
2% pe lângă cel pe veniturile 'proprietăţi- 
lor «lădite, 2% pe lângă cel pe veniturile 
„comerriale şi industriale şi 1% pe lângă 
impozitul pe veniturile din profesiuni şi 
ocupaţiuni nesupuse la alte impozite. 
„.. 2) Pentru comune: 3% pe lângă impo- 
zitul pe veniturile proprietăților agricole, 

Modilicările comistunii 
de lăgislaţie. fiscală 

a Camerei Depataţilor 

„Adimis. 

Adimis. 

Adimis. 

Admis. 
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Texiul propus 

£€% pe lângă .cel pe veniturile propeietă- 

ților clădite şi .3% pe lângă. cel pe:venitu- . 

vile comerciale şi industriale şi 3% pe 

îângă impozitul pe veniturile din profe- 

siuni şi ocupaţiuni nesupuse la alte iin- 

pozite. 

3) Pentru Camerele. de comert şi îndus- 

tie: 05% pe lângă impozitul pe venitu- 

vile comerciale şi industriale. 

4) Pentru asistența publică şi cultura 

națională: 3% pe lângă impozitul pe ve- 

nitusile valorilor mobiliare. 

5) Pentru Camere agricole şi de muncă, 

în caz când ele se vor înfiinţă, se vor pu- 

tea stabili prin legile de înfiinţarea, lor 

cote accesorii pe lângă impozitele pe ve- 

niturile - respective din proprietățile agri- 

cole, din salarii ori exercitării profesio- 

nale, până la 0,5%. “ 

Inăuntrul cifrelor maximale de mai 

sus aceste cote vor fi stabilite de insti- 

tuţii în conformitate cu legile lor orga- 

nice şi comunicate administraţiilor finan-! 

ciare cel mai târziu până la finele lunii 

lanuarie a anului de impunere. Ele nu 

se pot modifică decât. la începutul anului. 

Instituţiunile*de mai sus nu pot aplică 

numai unele din cote. Ele sunt obligate a 

păstră la fixarea lor proporţiile dintre ci- 

frele maximale aci prevăzute, totunjin- 

du-le în unităţi sau zecimi de unităţi. = 

Modificările comisiunii - 
“de legislaţie fiscală 
a Camerei Deputatiior 

Adams. 

3) Pentru Camerele de co” 
mert şi industrie: P', pe 
lângă impozitul pe veniturile 
comerciale şi industriale. 

4) Pentru asisfenfa pubtică: 
și cultura nafională: Xa: pe 
lângă impozitul pe veniturile 
valorilor mobiliare îprpuse cu: 
715 şi 12ic. 
Admis. 

Suprimat 

In cazul când o întrepgrin” 
dere comercială sau. industrială: 
este exercitată în altă comună 

sau județ decât aceea unde se 

află sedial direcțiunii şi unde 

se așează impozitul elementar, 

conform art. 37, venitul ce: 

servă de bază impunerii ddi- 

fionale va fi distribuit pe co” 

imune şi anume: 30% la co”
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“Textul propus 

"art. 73. — "Dobânzile ce se ver percepe 

în conformitate cu art. 114 ca şi amenzile 

aplicate după prezenta lege se vor vărsă 

în întregime la Stat drept -cheltueli de 

percepere. - 
Art. 74. — Nici un fel de zecimi sau alte 

dări suplimentare afară de cele de faţă nu 
pot fi înfiinţate asupra impozitelor: stabi- 

Jite prin această lege sau asupra venitu- 

xilor supuse acestor impozite, în folosul 

nici unei instituţiuni publice. | 

TITLUL III 
Constatarea veniturilor, aşezarea şi 

perceperea, impozitelor 

CAP. II! 
"Modalitatea pentru constatarea veniturilor şi 

stabilirea impozitelor 

Art, 75. — Impunerile periodice, cele 

anuale, ca şi la aplicarea legii, se stabi- 

lese precum urmează: 

1. — Pentru veniturile imobiliare la re- 

censământ și după regulile stabilite la ti- 
tlurile I şi II prin comisiuni constituite ' 
în modul prevăzut la art. 80. 

Primul period de recensământ începe la 
1 Aprile 1923 şi se termină la 31 Decem- 
vrie 1927. 

2. — Pentru veniturile cari se constată 
«şi se împun anual la: impozite elementare 
Și la cel pe venitul global, în fiecare an, 

  

| Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei leputaţilor * 

muna unde se află sediul di- 
recțiunii, şi 70/g la aceea unde 
are loc exercitarea “ înireprin- 
derii; iar dacă. această 'exer- 
citare se face în mai multe 
comune, cota de 70%/0 se va 
împărți pe comune în raport 
cu importanța fiecărei exer' 
citări. 

Admis. 

Admis. 

Admis.



Textul propus 

prin comisiunile instituite conform dispo- 

ziţiunilor de mai jos, pe baza declaraţiuni- 

lor, a vechilor impuneri şi a constatări- 

lor pregătitoare făcute de delegaţii tis- 

cului. . 

3. — Pentru veniturile de constatat în 

cursul anului, când începe sau încetează 

exercitarea, funei întreprinderi. sau prb- 

fesiuni, ori pentru câştiguri întâmplă- 

toare, prin delegaţii fiscului şi în confor- 

mitate cu dispoziţiunile art. 95. 

Art. 76. — Comisiunile anuale de im- 

puneri 'cari constată veniturile impoza- 

bile şi stabilesc impunerile în prima ins- 

tanţă se compun din : 

a) Un delegat al consiliului judeţean sau 

în comunele urbarie un delegat al consi- 

liului comunal ori instituţiunilor ce le ţin 

locul ; 

b) Un delegat al fiscului ;. 

e) Un delegat al contribuabililor, de- 

semnat prin tragere la sorţi, efeetuată de 

către judecătorul ocolului respectiv, iar 

pentru orasele unde sunt tribunale de că- 

tre preşedintele sau primul-preşedinte al 

tribunalului, dintwo listă de 10 contribua- , 

bili, dintre cei mai importanţi, cari nu 

sunt funcţionari publici. 

Această listă va fi prezentată de ad- 

ministraţia financiară, iar pentru cazu- 

rile de impuneri la .venituri comereiale, 

indusțriale sau profesionale, în comunele 

urbane, va fi prezentată de Camerele de 

comerţ şi industrie sau de organizaţiunile 

profesionale cari au un număr îndestulă- 

or de membri pentru formarea jistelor. 

De fiecare membru se va delegă câte 

un supleant, desemnat în acelaş mod, 

Modificările comisiunij 
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a Camerei Deputaţiior 

Admis. 

Admis. 

c) Un delegat al contribua- 
bilitor, desemnat prin tragere: . 
la sorţi, efectuată de către ju- 
decătorul ocolului respectiv, 
iar pentru oraşele unde sunt 
tribunale de către preşedintele: 
sau primul-preşedinte al tri- 
bunalului, dintr'o listă de 16: 

* contribuabili, dintre cei mai 
greu impuși, cari nu sunt func- 
fionari publici, 

Admis.
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Textul propus 
a . 

spre a-l înlocui în caz de împiedecare de 

Ineru, ! 

Comisiunea va fi ajutată de un secretar 

care va fi delegat de către administrato- 

rul financiar. 

Comisiunea lucrează cu cel puţin 2 

membri sub preşedinţi aunui membru de- 

semnat de dânsa, nu însă fără delegatul 

fiseului, care are directiva lucrărilor. . 

În caz de diverginţă impunerea va îi 

stabilită în completul comisiunii. 

Avt. 77. — Contribuabilul sau fiscul, 

prin funcţionarii prevăzuţi la art. 93, vor 

puteă face apel împotriva hotărârii comi- 

„Siunilor de impunere, în termen de 20 zile 

dela pronunţarea ei sau în caz când con- 

tribuabilul a fost lipsă, în termen de 20 

zile dela comunicarea hotărârii făcută în 

forma art. 39.. 

În cazul când sa făcut reclamaţiunea | 
pe calea generală prevăzută la art. 84, 

"termenul de apel curge dela comunica- 
rea. deciziunii comisiunii prevăzută de a- 

„-cel articol. 

Apelurile se fac şi se înregistrează lu 
administraţia financiară „bau. la. percep- 
ia oraşului în care va funcţionă comisiu- 
nea de apel, conform prevederilor artico- 
luloi următor. 

Art. 78. — Comisiunile de apel, cari vor 
judecă aceste apeluri, vor îi compuse din: 

a)  Primul-preşedinte sau preşedintele 
tribunalului sau un magistraţ delegat de 
cl ca președinte, iar în oraşele unde suni 
Curți de apel dintr'un consilier delegat de 
primul-preşedinte; 

b) Un delepat al fiscului; 

  

Moditicările comisiunii 
de legislaţie fiscală 
a Camerei Deputaţilor 

Adis. 

"Admis. po 

Admis, + 3 ame



_ “Textul propus 

e) Un delegat al contribuabililor, de- 

semnat prin tragere la sorţi de preşedin-. 

ele tribunalului, dintro listă de 10 contri- 

Dbuabili, dintre cei mai importanţi, cari nu 

sunt funcţionari publici. Această listă va 

fi prezentată tribunalului conform preve- 

_derilor art. 76. 

Pe lângă fiecare delegat va fi şi un su- 

pleant, desemnat în acelaş mod, spre a-l 

înlocui în caz de împiedecare. 

Comisiunea va fi ajutată de secretari 

dintre funcţionari delegaţi de administra- 

ţia financiară. 

Comisiunile de apel vor puteă lueră eu 

2 membri, nu însă fără președinie. 

Hotăriîrile lor se vor pronunţă cu ma- 

joritate de voturi. Li 

In caz de diverginţă, apelul se va ju- 

decă în completul comisiunii, ” 

Art. 79. — Deciziunile comisiunii de u- 

pei rămân definitive în ce priveşte ehnos- 

tiunile relative la constatări de fapt la 

evaluări şi aprecieri, 

Art. 80. — Comisiunile de evaluare şi 

impunere cum şi cele de apel ol2 recensă- 

mântului, prevăzute de articolele 4 şi 18, 

vor fi constituite în acelaş mod ea şi cele 

anuale de impuneri şi de apel. 

Art. 81. — Motivele de apol vor îi de- 

puse, sub pedeapsă de nulitate a apelu- 

lui, fie prin cererea de apel, tie prin ine- 

moriu aparte, cu cel puţin 3 zile înaintea 

zilei fixate pentru judecată. 

Comisiunea apreciind, poate însă încu- 

viinţă depunerea, motivelor în ziua jude- 

căii, în care caz delegatul sau apărăto- 

ra! fiseului: pot cere un termen spre a luă 

“uneşiinţă de cie. 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

c) Un delegat al contribua- 
bililor, desemnat prin tragere 
la sorţi de preşedintele tribu-_ 
nalului, dintr'o listă de 1 
contribuabili, dintre cei imai- 
greu impuși, cari nu sunt func- 
ționari publici. Această listă 
va fi reprezentată tribunalu- 
lui conform prevederilor art. 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

Admis. Ri
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Textul propus 

49. 82, — Comișşiunile anua'e de impu- 

sere, cele de avel, cum și cele insiituite la 

punerea în aplicare a: legii vor fî coinvo- 

sate si vor lueră în zileia ce se vor sta- 

pili prin instracţiunile ministeruini de îi- - 

nanţe, cari se vor publica în modul arătat 

ja ari. 100, 

Numărul komisiunilor şi, tirctuniserip- 

țiile în cari vor lueră vor fi deierminate 

şi publicate pe aceeaş cale. 

In fiecare judeţ va funeţionă cel puţin 

o comisiune de apel în oraşul de reşedinţă 

iar dacă vor fi mai multe comisuni, pot 

funeţionă și in alte oraşe. 

Art. 83. — Comisiunile: pot fi ajutate de 

experţi-contabili sau de altă specialitate 

în modul care se va stabili prin înstruc- 

ţiuni, 

Membrii comisiunii. de impunere sau de 

apel cari nu sunt funcţionari publici ca 

şi experţii vor depune, înainte de a fune- 

ționă, jurământ în faţa comisiunii. 

Şedinţele pentru impunerile la venitul 

global nu sunt publice. 

Art. 84. — Se institue. pe lângă minis- 

terul de finanţe o comisiune centrală fis- 

cală, în vederea stabilirii de norme gene- 

rale privitoare la constatări, evaluări şi 
aprecieri în determinarea veniturilor im- 

pozabile, compusă din : . - 

a) Un consilier al Înaltei Curți de casa- 

ție, ca preşedinte. El va fi desemnat de 
primul-preşedinte al acestei Curți ; 
| b) Un delegat al ministerului finanţe- 
or; 

c) Un delegat al contribuabililor, care. 
va îi desemnat: pentru veniturile pro- 
prietăţilor agricole sau din exploatări a- 

<   

Modificările comisiunii 
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Admis. a 

Admis- m
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Textul propus 

gricole, de către uniunea sindicatelor agri- 

cole pentru marea proprietate şi de Casa 
centrală -a împroprietăririlor pentru cea 

mică, până la organizaţia oficială a Came- 

rilor agricole; pentru veniturile proprietă- 

ților clădite, dintre proprietarii urbani ce 

nu sunt pensionari său consilieri comu- 

nali, de către consiliul comunal din Bu- 

cureşti, până la o organizaţie oficială a 

proprietăţii urbane; pentru veniturile co- 

merciale, industriale, miniere, şi anume în 

parte pentru fiecare din aceste trei cate- 

gorii de venituri de către Camera de Co- 

merţ din Bucureşti până la organizarea 

oficială a Uniunii Camerelor. de Comerţ; 

pentru veniturile profesionale sau alte 

venituri, de către organizaţiuni profesio- 

nale, recunoscute prin legi. 

Comisiunea poate luă informaţiuni dela 

orice specialist în materie. 

Această comisiune va fi sesizată de că- “ 

tre ministerul finanţelor, fie direct, fie în 

urma reclamaţiunilor de natură generală 

făcute pentru contribuabili de către una . 

din instituţiunile sau organizaţiunile mai 

jos notate. _ 

Aceste reclamaţiuni se pot face : de con- 

siliul comunal pentru veniturile proprie- 

tăților agricole şi a celor clădite ; de Ca: 

merele de' comerţ pentru cele din exploa-- 

industriale, miniere ' sau tări comerciale, 

agricole, şi în genere de organizaţiunile 

profesionale recunoscute prin legi pentru 

veniturile profesionale sau alte venituri, 

Reclamaţiunile se depun cel mai târziu 

în termen de 3 zile după terminarea lu- 

crărilor comisiunilor de impuneri în fie- 

care comună sau în circumscripţia res- 

Modificările comisiunii 
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„Adimis, a, n
 

Aceste: reclamaţiuni se “pot 
face: de consiliul comunal pen- 
tru veniturile proprietăţilor a- 
gricole şi a celor clădite; de 
Camerele de comerț pentru 
cele din exploatări comerciale, 
industriale, miniere, și în ge- 
nere de organizaţiunile pro- 
fesionale recunoscute prin legi, 
pentru veniturile profesionale” 
sau alte venituri.
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Textul propus 

pectivă dintr'o comană, la administraţia 

financiară respectivă, care le înaintează 
urgent ministerului de finanţe, împreună 

cu lucrările. 

Deeiziunile se dau fără chemări. Păr- 

țile intersate pot însă prezentă memorii 

scrise de cari comisiunea este obligată a 

luă cunoştinţă de ele la darea deciziunilor 

sale. 

Aceste deciziuni se comunică părţii re- 
elamante prin adiministraţia financiară 
şi se publică prin Monitorul Oficial şi 
prin instrucţiuni. 

Normele stabilite prin aceste deciziuni 
sunt obligatorii pentru comisiunile de 
fond în judecarea cazurilor asemănătoare, 
atât la. impunerile ce mai sunt de stabilit 
de comisiunile de impuneri, cât şi la 'jude- 
carea apelurilor de către cele de apel. Ju- 
decarea apelurilor în contra impunerilor 
pentru cari sa introdus reclamaţiuni la co- 
misiunea, centrală va fi suspendată până 
la. comunicarea, deciziunii acelei comisiuni. 

In caz când deciziunea comisiunii mo- 
difică evaluarea pe hectar a proprietăţi- 
lor agricole, ori gruparea lor pe categorii 
sau clase, dispoziţiunile deciziunii se a- 
plică la toate terenurile de aceeaş cate- 
gorie din comună, chiar dacă nu s'a fă- 
cut apel. 

Art. 85. — In termen de 20 zile dela pro- 
nunţarea deciziunii de către comisiunea, 
de apel, iar în caz de lipsa contribuabilu- 

“lui, dela, comunicarea, acestei  deciziuni, 
făcută în torma prevăzută de art. 98, con- 
tribuabilul sau administraţia, financiară 
pot face recurs contra acestei  deciziuni 
pentru motive decexces de putere, incom- 
petenţă sau violare de lege. 

  

Modificările comisiunii 
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Adinis. 

Deciziunile se dau fără che- 
mări. Părţile interesante pot 
însă prezentă memorii scrise, 
de cari comisiunea este obli- 
pată a luă cunoștință la darea 
deciziunilor sale. : 

Admis. 

Admis, 4:



  

“Textul. propus 

“ Recursurile se declară la administraţia 

financiară respectivă. Ele se judecă de tri- 

bunalele locale în cazul când venitul a- 

nual impozabil care face obiectul litigiu-. 

lui din deciziunea comisiunii nu trece de 
30.000 lei şi - de Inalta Curte de easaţie 

dacă trece de această sumă. 

Administraţia financiară fnaintează re- 

cursurile împreună cu dosarele îribuna- 

lului sau Inaltei Curți de casaţie. Instan- 

țele de recurs fixează termenele de jude- 

cată, iar după judecare înapoiază dosa- 

rele administraţiei împreună cu deciziu- 

nile date. 

Jurisprudenţele stabilite de Inalta Curte 

de casaţie vor fi comunicate de ministe- 

rul finanţelor prin instrucţiuni publicate. 

Comisiunile sunt obligate a ţine seară de 

ele în judecarea cazurilor asemănătoare. 

Art. 86. — In caz de casare a, deciziunii 

comisiunii de apel, afacerea ge trimite 

înaintea aceleeaş comisiuni de apel, care 

este obligată să refacă impunerea în con- 

formitate cu decizia de casare. Dacă în re- 

cursurile judecate de tribunal se poate. 

reface impunerea după actele din dosar, 

însuş tribunalul evocă fondul şi stabilește 

impunerea, care se va execută de către 

autorităţile fiscale. 

Dacă comisiunea de apel nu se confor- 

mează deciziunii de casare, această a doua 

deciziune poate fi atacată cu recurs în a- 

celaş termen şi sub aceleaşi forme ca cea 

dintâiu. In acest caz, instanța de recurs, 

evocând fondul, va judecă în ultima. ins- 

tanță. 

Moditicările comisiunii 
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a Camerei Depataţilor 
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Textul propus 

OAP. IL 

Mijloacele de constatare 

"Art. 87. — Pentru înlesnirea constatări- 

lor contribuabilii sunt obligaţi a dă de- 

“claraţiuni de impunere după deosebirile 

ce urmează : — 

I. Declaraţiuni la recensământ, pentru 

veniturile imobiliare, cari se dau numai 

la începutul periodului de recensământ. şi 

pentru cari reguli speciale sunt prevăzute 

la cap. | şi II de sub titlul II. 

II. Declaraţiunile anuale, pentru veni- 

turile ce se impun anual la celelalte im- 

pozite elementare şi pentru venitul global. 

Declaraţiunile anuale se vor face sepa- 

rat atât pentru venitul global cât Şi pen- 

tru fiecare din veniturile supuse impozi- 

telor elementare, în afară de execepţiu- 

vile de mai Jos. | 

Ele se vor dă la percepţia în cuprinsul 

căreia se află domiciliul sau principala 

reşedinţă a contribuabilului şi anume în- 

tun singur exemplar pentru venitul glo- 

bal şi pentru veniturile elementare ce se - 

constată anual, al căror loc de impunere 

se află în cuprinsul aceleeaş percepții, iar 

pentru cele al căror loc de impunere se 

află în cuprinsul altei percepții, în două 

exemplare. 

Dacă contribuabilul are un singur ve- 

mit elementar fie declarat în, cuprinsul 

percepţiei locului de impunere la venitul 

global, este dispensat a mai face decla- 

raţiunea anuală pentru impozitul pe ve- 

nitul global, fiind de ajuns să menţioneze 

pe declaraţiunea anuală a impunerii ele- 

mentare că mare alt venit, iar dacă ve- 

niturile sale nu se schimbă dela un an la 

    EN 
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Textul propus 

altai, poate să nu mai deă o neuă deecla- 

vaţie anuală şi în acest câz 'se presupune 

că a menţinut deelaraţiunea sa din tre- 

cut, atât întru cât nu sa schimbat reşe- 

dința arătată în acea declaraţie. 

III. Declarațiuni în cursul anului. Con- 

tribuabilii cari încep în cursul anului e- 

xerecitarea unei întreprinderi, exploatări, 

profesiuni sau au vreun venit accidental 

prevăzut la art. 53 sunt datori a fâce de- 

claraţiunile la percepţia respectivă. în 

cursul anului, înaintea începerii, sau în 

termen de 10 zile după începere ori după 

vealizarea venitului, impunerile urmând 

a fi stabilite conform art. 95. 

IV. La punerea în aplicare a legii, de- 

elaraţiunile se vor face. și se vor predă in 

conformitate cu deciziunea şi instrueţiu- 

nile ministerului de finanţe publicate prin 

Monitorul Oficial şi prin ziare, 

Art. 88. — Declaraţiunile trebuie. să cu- 

prindă toate indicaţiunile necesare impu- 

nerii, arătate prin formularele oficiale ce 

se vor întocmi de ministerul finanţelor. 

Ele se vor face pe aceste formulare. 

Art. 39. — In regulă generală declara- 

țiunea se face. de către contribuabil. Pen- 

tru minori şi interzişi de către cei ce le 

administrează veniturile, pentru persoa- 

nele morale de către cei ce le reprezintă. 

Capul de familie face declaraţiune peutru 

veniturile soţiei și celorlalţi membri ai îa- 

miliei ale căror venituri intră în compu- 

nerea venitului său global conform art. 

Locuitorii rurali, cum şi lucrătorii ma- 

rilor stabilimente industriale cu psete 50 

lucrători pot face declaraţiunile lor, cu 

„ Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

& Camerei Deputaţilor 

Admis. 

HI. Declaratiuni în cursul 

anu:ui. Contribuabilii cari încep 
în cursul anului exercitarea 
unei întreprinderi, exploatări, 
-profesiuni sau au vreun venit 
accidental prevăzut la art, 53, 
sunt datori a face declaraţiu- 
nile la percepția. respectivă. în 
cursul anului, înaintea înce- 
perii exercitării, sau în ter- - 
men de 10 zile după începere 
ori după realizarea venitului, 
impunerile urmând a fi sta- 
bilite conform. art. 95. - 

Admis. 

Admis. 

Admis.
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Textul propus. 

privire la impozitul pe venitul global, şi 

pentru scăderi în mod 'colectiv, în confor- 

mitate cu instrucţiunile ce se vor dă de 

către ministerul de finanţe. i 

Declaraţiunile vor îi semnate de contri- 

buabil, de cel ce-l reprezintă legal sau de 

către procuriştii lor, în care caz se va a- 

nexă copie depe procură. 

Dacă declarantul nu ştie carte sau nu 

poate completă declaraţia, aceasta se va 

puteă face verbal la percepţie sau primă- 

vie şi declarantul va puteă fi semnat de 

un funcţionar fiscal sau administrativ, în 

asistența unui martor ştiutor de carte, 

care va semnă alăturea de funcționar. 

La predare se va dă declaranţilor do- 

vezi de primire cu numărul înregistrării. 

“Art. 90. — Declaraţiunile anuale se dau 

în cursul lunii Ianuarie până la îinele a- 

cestei luni. 

Pentru marile întreprinderi - comerciale 

şi industriale acest termen poate fi prelun- 

git până la finele lunii Fevruarie, iar 

pentu societăţile pe acţiuni până la -a- 

probarea bilanţului, însă cel mult până la 

tinele lunii Aprilie. 

Declaraţiunile nu sunt acte publice. 

Ele nu se pot cercetă decât de cei în drept 

a stabili impunerile sau de contribuabilul 

însuşi. Funcţionarii publici, membrii co- 

misiunilor şi oricine vor divulgă orice îin- 

formaţiuni relative la. lucrările de impu- 

neri vor fi: pasibili de penalităţile prevă- 

zute de codul penal. 

Art. 91. — In cazurile când contribua- 

bilii sunt dispensaţi de declaraţiunile a- 

nuale conform art. 87, impunerile se sta- 
» 
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Admis. 

Declaraţiunile vor fi semnate 

de contribuabil, de cel ce-l re- 

prezintă legal sau de către 
procuratorii lor,. în care caz 
se va anexă copie depe pro- 
cură. 

Admis. 

d
.
 

Admis. 

Declaraţiunile nu sunt act€ 
publice. Ele nu se pot cercetă 

decât de cei în drept a stabili 
impunerile sau de contribua- 

bilul însuş ori de procurator 
lui. 

Adis, ii
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-. Textul propus 

wilesc după matricule, sau după declara- 

iunea dată pentru impozitul elementar. 
Pentru contribuabilii cari, deşi obligaţi, 

mau dat declaraţiuni, ele se stabilesc în 

condiţinnile art. 96. 

Art. 99. — Contractele de arendare sau 

locâţiune prezentate pot îi înlăturate mo- 

tivat la evaluarea valorilor locative a 

imobilelor în următoarele împrejurări : 

u) Când se constată că aceste contracte 

sunt. economicoase ; 

b) Când arendarea sau închirierea nu 

“e făcută în scopul realizării unui venit, ei 

în scop de donaţiune ori binefacere către 

o vudă sau orice altă persoană, fizică sau 

morală. - 

Art. 93. — Constatările pregătitoare ale. 

împunerilor se fac de către funcţionarii 

fiscului, desemnaţi în acest scop de mi- 

nisterul finanţelor. 

Aceşti funcţionari vor face constatările 

:după matricule, după declaraţiunile con- 

tribuabililor şi actele prezentate şi după 

orice alte acte, supunându-le judecății co- 

misiunilor. / 

Ei vor aveă dreptul să facă cercetări 

'la faţa locului în tot ce priveşte constata- 

vea, veniturilor să ceară oricui orice infot- 

-maţiuni în această privinţă, să pretindă 

prezentarea registrelor spre verificare şi 

-să ceară contribuabililor lămuriri în scris 

sau verbal, sau să'i cheme în acest scop 

la locul unde se face impunerea, în forma 

prevăzută de art. 98. 

Avizele şi comunicările făcute de agen- 

ţii fiscului privitoare la impozitul pe ve: 

nital global vor fi transmise sub plic 

închis, 

Modificările comisiunii 
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Textul propus 

OAP. III 

Modiiicarea impunerilor impuneri în cursul 

_anului, impuneri din oficiu 

„Art. 94. — Impunerile elementare cari 

se constată anual şi impozitul pe venitul 

global nu se vor putea modifică decât de 

la 1 lauuarie a fiecărui an,-pe care zi se 

stabileşte impozitul pentru un .an întreg. 

Impunerile veniturilor imobiliare, cari 

sunt stabilite pe un period de 5 ani, se vor 

modifică dela 1 Ianuarie a fiecărui an, nu- 

mai în cazurile când o proprietâte. a dis- 

părut sau a luat naştere, când termenul 

de . scutire a expirat ori Sau schimbat 

condiţiunile de impunere stabilite priu 

lege, sau când, pentru oricare motiv, un. 

venit impozabil n'a fost impus până 

"atunci. 

Contribuabilul e obligat a menţionă în 

declaraţiile anuale aceste împrejurări. 

Impunerile în aceste cazuri se vor sta- 

bili prin comisiunile anuale la fel cu ce- 

lelalte impuneri. 

Art. 95. — In cursul anului se vor pu- 

teă efectuă impuneri sau scăderi în urmă- 

toavele cazuri: 

d) Când proprietarul dă o pădure spre- 
tăiere sau când el însuş sau exploatatozul 
începe sau încetează exploatarea unei 
păduri. | 

Pentru aceste cazuri se vor dă deelara- 
ţii suplimentare, în condiţiunile art. 6 şi 87. 

Impunerea va, fi stabilită la venitul cu- 
venit proprietarului în cazul când dă pă- 
durea în exploatare altuia, iar pentru ex- 
ploatator la venitul corespunzător perioa-. 
dei din anul în curs în care are loc exploa- 
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area şi după regulele prevăzute la cap. | 
şi IV de sub titlul II, în ce priveşte nor- 

mele de evaluare, însă cu procedura de 

mai jos; 

b) Când începe sau încetează un comerţ, 

industrie sau profesiune. | 
La începere declaraţia va trebui făcută 

în condiţiunile art. 38, iar impunerea va 

aveă loe din prima zi'a lunii în care se 

petrece faptul. La încetare scăderea im- 

pozitului se va face din prima zi a lunii 

care urmează încetarea, dacă declaraţia a 

avut loc în cursul lunii de încetare, iar în 

'caz contrariu dela 1 a lunii ce urmează de- 

<laraţiunii; 

c) Când contribuabilul se află în îm- 

prejurările prevăzute de alin. b. al art. 51. 

In toate eazurile prevăzute în acest ar- 

ticol, împunerile se vor, efectuă de func- 

ţionarii fiscului menţionaţi la art. 93. 

Aceste impuneri vor fi comunicate. con- 

form art. 99. Ele sunt excutorii ei titlul 

provizoriu şi rămân definitive numai 

dacă nu sunt contestate în termen de 30 

zile dela comunicare. 

Contestaţiunile se predau la percepţia 

fiscală a -locului de impunere şi se vor ju- 

decă de comisiunile de impuneri .ce vor 

urmă, aplicându-se procedura prevăzută 

de art. 98, aceste comisiuni fiind conpe- 

' tinte în ce priveşte aceste cazuri a judecă 

pe anul precedent. 

Art. 96. — Contribuabilul obligat la da- 

vea declaraţiunii, care n'a dat-o în termen, 

sau dacă declaraţiunea dată e incompletă 

sau inexactă, ori nu dă informaţiunile 

complimentare cerute, în forma prevăzută 

de art. 93, va fi impus din. oficiu şi 

anume: 

„Modificările comisiunii 
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Textul propus 

a) De comisiunea de impuneri din ofi- 

ciu sau după constatările făcute de agenţii 

fiscului, dacă acestea sunt anterioare în- 

cheierii lucrărilor comisiunilor. Comisiu- 

nea va puteă aplică o amendă până la o 

pătrime din impozitul pe venitul nedecla- 

rat, după apreciere. 

In caz când, deşi obligat, nu a făcut de- 

claraţie, contribuabilul nu se citează la 

comisiunea, de impuneri. El are însă drep- 

tul a se prezentă în ziua fixată prin afi- 

șările făcute, conform art. 98. 

In tot cazul are dreptul de apel în ter- 

menul de 20 zile dela prezentare sau dela 

comunicarea impunerii, dacă nu sa pre- 

zentat. Comisiunea de apel poate hotări 

şi asupra amenzi; 

b) Dacă impunerea nu s'a putut face 

prin comisiune, constatarea fiind ulte- 

rioară încheierii lucrărilor sale, ea se va 

puteă face din oficiu de delegaţii fiscului 
menţionaţi la art. 93, numai până la finele 

anului de impunere. 

In acest caz se va aplică amenda egală 

cu jumătate din impozit. 

Impunerea cu amenda va fi comunicată 
conform art. 93. Ea e executorie şi rămâne 
definitivă dacă nu se contestă în termen. 
de 30 zile dela, comunicare. 

Contestaţiunile se judecă după normele 
prevăzute în articolul prededent, iar a- 
menda se aplică după regulele prevă ăzute 
în art. 11]; 

c) In cazul când se constată sustragerea 
dela impozit după sfârşitul anului de impu- 
neze, nu se vor mai înțoecmi acte de im- 
puneri, ci de contravenţie, conform art. 
105. 

n în. 
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Textul propus 

Art, 97. — Cu ocazia deschiderii unei 

succesiuni, agenţii fiscului: sunt obligaţi a 

cercetă impunerea defunctului pentru 5 

ani 4recuţi, dela punerea în aplicare a 

acestei legi. 

Când se constată că contribuabilul de- 

funct a fost omis a fi impus pe rolurile 

anului deschiderii succesiunii sale, sau a 

“unuia din cei 5 ani anteriori, ori a tost 

neecomplect impus prin ascunderea, unei 

părţi din venit, se va procedă la consta- 
tarca şi incasarea impozitelor nepercepute 

din activul succesiunii, aceste impozite 

'socotindu-se ca o sarcină succesorală. 

Impunerea se face. din oficiu de agenţii 

fiscului conform art. 95 pe numele suece- 

Siunii. , 
Impozitul se va incasă din totalul succe- 

oral, înaintea oricărei alte datorii, moş- 

tenitorii urmând a repartiză între ei a- 

ceastă sarcină. 

Ei vor aveă dreptul de contestaţiune în 

termen de 30 zile dela comunicarea ce Li. 

seva face, cum şi apel, potrivit dispozi- 

țiunilor sus menţionatului articol, comi- 

siunile fiind competinte în aceste cazuri 

a judecă pe 5 ani din urmă. 

OAP. IV 

Procedura înaintea comisiunilor 

Art. 98. — Contrbuabilii cari au dat 

declaraţiuni anuale sau cari au făcut con- 

testațiune înaintea comisiunilor de impu- 

nere conform art. 88 şi 89, sau apel, vor 

fi citați a se prezentă înaintea acestor in- 

stanţe. Citaţia li se va, predă prin agenții 

percepţiei respective, prin notarul comu- 

" 4estațiune 

Modificările comisiunii 
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a Camerei Deputaţilor 
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Ei vor bveă dreptul de con- 
în termen de 30 

zile dela comunicarea ce li se 
va face, cum și apei, potrivit 
dispoziţiunilor art. 95, comi- 
siunile fiind competinte în a- 
ceste cazuri â judecă pe 5 
ani Qin urmă. 

Art. 98. — Contribubilii cari 
au dat declarațiuni anuale sau 
cari au făcut contestaţiune în- 
maintea comisiunilor de impu- 
mere conform art.. 95 și 96 
sau. apel, vor fi citați a se 

prezentă înaintea acestor in- 

stanţe. Citaţia li se va predă 

prin agenţii percepției respec- 

tive, prin notarul cominei sait
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Textul propus 

mei sau prin funcţionarii poliţiei judiciare 

ori administrative cu cel puţin 3 zile îna- 

inte de data înfățișării la locul de împu- 

mere, sau la locul ales prin declarație, 

contestaţie, ori apel, dacă a făcut această 

alegere. | 

Dacă perspana citată e găsită, i se în- 

mânează citaţia, luându-se dovada sem- 

nată de primire din parte-i; iar dacă nu 

ştie carte, primirea se va constată prin 

punere de deget, în asistenţa unui martor. 

stiutor de carte. 

In caz când contribuabilul nu se găseşte 

de faţă la locul de predare a citaţiei, ea 
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prin funcţionarii, poliţiei ju- 

diciare 'ori administrative cte 

cel puţin 3 zile înainte de 

data înfățișării la locul de 

impunere, sau la locul ales 

prin declarație, contestatie, ori 

apel, dacă a făcut această ale- 

gere. 

Aadmis. 

va fi lăsată sub semnătură, sau proces- 
verbal, în primirea. unei persoane care lo- 

“eueşte cu dânsul; iar în lipsă sau în caz 

de refuz de primirea citaţiei, ea se va 

afişă la uşa imobilului, făcându-se proces- 

verbal despre aceasta. 

De îndată ce se va organiză serviciul 

pentru transmiterea citaţiilor prin poştă, - 

ele vor fi predate pe această cale. 

In caz când contestaţiunile sau apelu- 

rile se predau pexsonal de contribuabilii 

ştiutori de carte şi se poate fixă îndată 
termen de judecată, contribuabilul poate 

“mă eunoştinţă de termen sub semnătura 

proprie chiar pe cererea sa. 

Toate termenele prevăzute în prezenta 

„lege pentru contestaţii, apel, comunicări, 

afişări şi citaţii se înţeleg pe zile libere. 

Art 99. — Cererile de scăderi prevăzute 

la capitolul VIII de sub titlul II şi la îm- 

_pozitele elementare, făcute prin declara- 
țiunile anuale, vor fi supuse comisiunilor 

„de impuneri şi scăderile se vor stabili eu 

4 
4



  

287 

Textul propus 

aceeaş procedură şi jurisdicţiună ca şi im- 

punerile anuale. 

Scăzămintele vor fi operate, în roluri 

anual odată cu impozitele anuale. 

La aplicarea legii se vor stabili prin 

instrucţiunile ministerului de finanţe Mo- 

dalităţile de constatare şi operarea, acestor 

scăderi. 

Art. 100. — Zilele de începerea lucră- 

zilor comisiunilor vor fi publicate de mi- 

nisterul finanţelor pe căile de publicitate 

oficială. Deosebit la fiecare percepţie şi 

primărie rurală se va afişă cu o zi înainte 

numele contribuabililor cărora li se va 

face impunerea în ziua urmăţoare. 

Contribuabilul e dator a depune la do- 

sarul cauzei, cu cel puţin o zi înainte de 

data judecării, toate actele de cari înţe- 

lege a se folosi în sprijinul cerevii sale, 

sub pedeapsa de a nu fi ţinute în seamă în 

momentul cercetării pricinii sale. 

Comisiunea apreciind va putea totuş. a- 

cordă o amânare de 3 zile pentru comu- 

nicare de acte, termen peste care nu seva 

puteă trece sub nici un motiv. 

“Art. 101. — Hotărârile 'comisiunii de 

impunere, comisiunii de apel şi ale instan- 

elor de recurs se dau fără drept de. opo- 

ziţie. 

Inaintea comisiunilor. de apel şi a. ins- --: 

tanţelo» de xecurs contribuabilii vor pu- 

ieâ fi asistați de advoeaţi. 

Fiseul va fi apărat înaintea acestor in- 

stanţe sau a celor de recurs printr'un de- 

legat special, în baza unei adrese a admi: 

nistraţiei financiare sau a ministerului de 

finanţe. 

_ Înaintea instanţelor de recurs părţile n nu 
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Textul propus 

se citează. Termenele fixate se afişează la 

uşa localului cu 10 zile inainte de ziua 

judecății. 

Pentru recursurile ce se judecă de înalta 

Curte de easaţie termenele se comunică şi 

se afişează şi la localul administraţiilor 

financiare respecţive, cu cel puţin 10 zile 

înainte de sudecată. 

Art. 192. — Toată procedura pentru con 
slatarea impozitelor prevăzute de prezenta 

jega e scutită de timbru. 

CAP. V 

Formarea matricolelor şi a rolurilor 

Art. 103. — Matricolele în cari se vor 

înseri veniturile şi contribuţinnile vor îi 

întocmite pe comune şi suburbii în comu- 

nele urbane şi pe comune, sate şi cătune 

în cele rurale. Inscrierea în ele a venitu- 

rilor şi impozitelor stabilite, cum şi a pre- 

facerilor urmate conform legii, se face sub 

controlul organelor chemate a stabili im- 

punerea 

Veniturile 'supuse impozitelor elemen- 

tare sunt trecute în matricole rotunjite în 

zeci de lei prin întregirea unimilor. 

Matricolele nu sunt acte publice. Ele vor 
îi păstrate sub cheie şi nu se va liberă co- 
pie de pe ele decât direct contribuabilului 

interesat. 

Ari. 104. — Rolurile pentru împlinirea 
contribuţiunilor se formează, de către a- 
genţii fiscului după matricole, 

Toate prefacerile din matricole vor îi 
trecute şi în rolurile respective, formân- 
du-se noui recapitulăyi sub acelaş control, 

Rolurile sunt acte publice. 
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Textul propus 

Certificate de pe cuprinsul lor se pot li- 

beră, la cerere, interesaţilor pe timbru 

legal. 

OAP. VI 

Sanceţiuni 

"Art. 105. — Orice sustragere dela plata -- i 

impozitului pentru care legea de faţă nu 

prevede altă sancţiune, se pedepseşte cu 

amenda egală cu impozitul la îndoitul ve- 

nitului sustras. - ” 

In toate cazurile când contribuabilul a 

ascuns la impunere contracte, registre sau 

orice alte acte pe cari, conform legii, era 

- obligat a le prezentă şi din cari ar fi re- - 

zultat venituri impozabile mai mari decât 

cele stabilite, amenda va fi egală cu im- 

pozitul la întreitul diferenţei de venit. Im- 

punerile veniturilor îmobiliare vor fi mo- 

dificate pe baza acelor acte, pentru anii 

ce urmează ai periodului de recensământ, 

eu procedura prevăzută de art. 94. 

'Poate amenzile sus prevăzute cuprind şi 

impozitul sustras şi se stabilesc în modul 

mai jos indicat. 

Drepturile fiscului pentru stabilirea, con- 

travenţiunilor se prescriu după trecere de 

5 ani, socotiți dela 1 Ianuarie ce urmează 

anului când impunerea trebuiă să aibă loc. 

Ari. 106. — Pentru impozitele cari con- 

form acestei legi se percep pe cale de reţi- 

mere de către debitorii veniturilor impo- 

zabile, amenzile prevăzute de art. prece- 

dent sunt puse atât în sarcina debitorilor 

acelor venituri, cari nau reţinut impozi- 

tul cât şi a creditorilor, în mod solidar. 

În cazul însă când impozitul este raţi- 
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Textul . propus 

nut şi nu sa vărsat în termen de către 

debitorul venitului, amenda se aplică nu- 

mai acestuia. ! 
Art. 107. — Deosebit de amenzile de mai 

sus, contravenienţii la dispoziţiănile art. 

26, alin. I şi II, vor fi supuşi unei amenzi 

de 5.000 până la 25.000 lei, iar în caz de 
recidivă sunt pasibili şi de pedeapsă co- 
recţională şi anume închisoarea dela 6 

luni la un an. 

Art. 108. — Comereianţii şi industriaşii 
cari nu ţin registrele comerciale vor fi 
supuși la amendă egală cu impozitul, A- 
ceastă amendă nu se aplică "micilor mese- 
viaşi şi micilor comercianţi. _ 
"Cei cari vor trece în registre alte cifre 

decât cele reale, în scopul de a nu se pu- 
teă constată adevăratul venit impozabil, 
vor fi supuşi la o amendă egală cu” întrei- 
tul impozitului la venitul ce se va cons- 
tată, în conformitate cu legea de faţă. 

Art. 109. __ Când comercianții sau în- | 
dustriaşii mai sus prevăzuţi țin registrele 
în regulă, însă .nu le comunică, sau re- 
fuză a procură actele ajutătoare, în ter- 
menele impuse, în forma, prevăzută, de art. 
98, vor suferi amenzi “de 50—1.000 lei pen- 
tru fiecare zi de întârziere, afară de. ca- 
zul. când se legitimează întârzierea. * 

Art. 110. — Persoanele cari au raporturi 
contractuale cu "contribuabilii, relativ la . 
0 anume impunere, şi vor refuză â da in: 
formațiunile cerute, vor fi supuşi la a- 
anendă de 50—5.000 lei. 

Art. 111. — Constatarea contravenţiu- 
nilor prevăzute în legea de faţă se “va 
face prin încheiere 'de procese-verbale, în- 
toemite de agenţii fiscului, 
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Art. 109. — Când comer: 
cianții sau industriaşii mai sus 
prevăzuţi țin registrele în re- 
sulă, însă nu le comunică, 
sau refuză a procură actele 
ajutătoare, în termenele fixate, 
în forma prevăzută de art. 
98, vor suferi amenzi. de 50-— 
1.000 lei pentru fiecare a 
de întârziere, afară de cazu 
când se legitimează întârzierea- 

_ Admis. 

Admis. . S
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O copie depe procesul-verbal, aprobat de 

minister sau de funcţionari desemnaţi în 

- segulamentul legii ori în instrucţiunile de 

aplicare, se va notifică contribuabilului 

conform art. 98. 

În termen de 20 zile dela data, notifică- 

rii, contribuabilul poate face apel contra 

procesului verbal aprobat, la tribunalul 

locului unde sa săvârşit contravenţiunea. 

Apelul trebuie să cuprindă, sub pedeapsă 

de nulitate, o expunere a motivelor de 

drept şi de fapt, cum şi alegerea de domi- 

ciliu în cuprinsul circumseripţiei de e- 

sort -a tribunalului. 

Judecata se va face de urgenţă şi cu - 

precădere, conform regulelor dreptului 

comun. - 

Hotărârea tribunalului se dă fără drept 

de opoziţie. 

In termen de 20 zile dela pronunţarea, 

tribunalului, ori dela comunicare, dacă 

sa dat în lipsa apelantului, se va putea 

face recurs la Inalta Curte de casaţie pen- 

tru motive de violare de lege, exces de 

putere şi incompetinţă. 

Hoţărivea Curţii de casaţie se dă fără 

drept de. opoziţie. i 

Art. 112. — In caz când este locul la a- 

plicaxea pedepsei coreeţionale prevăzută 

de art. 107 procesul-verbal de constatare a- 

probat se trimite copie parchetului spre 

a deschide acţiune publică. - 

Art, 113. — Denunţătorii ca şi agenţii 

fiscului tari au descoperit contr avenţiu- 

nile au dreptul la primă până la o treime 

„din amenzile rămase definitive şi incasale. 

Cuantumul acestor prime în raport cu 
i | 
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Textul propus a Camerei Deputaţilor 

mărimea. amenzilor, cum şi modalitățile Admis 

"de plată «se vor stabili prin deciziuni ale _ 

ministerul finanţelor: . - 

CAP. VII 

Piata impozitelor 

Art. 114. — Sumele constatate şi îns- Admis. 

erise în roluri ea impozite sau amenzi şi 
rămase detinitive, conform dispoziţiunilor 

legii de faţă, constituese creanţe execu- 

torii în folosul Statului, cari nu pot fi 

veduse sau desfiinţate “prin nici o hotă- 

vire judecătorească, în alt mod decât cel 

prevăzut în această lege, 

Ele sunt executorii cu titlu provizoriu, 

chiar şi mai înainte de a rămâne defini- 

tive, îndată ce sunt constatate de comisi- 

unile de impuneri sau în modul prevă- 

zut prin lege, apelurile, contestaţiunile şi 
vecursurile nefiind suspensive de execu- 
tare. Rămâne a se face compensaţiune sau : 
restituire dacă debitul e micșorat, sau a 
se percepe diferenţa dacă e mărit. 

Art. 115. — Imcasările se fac, fie din- 
tr'odată, fie anual, trimestrial sau lunar, - 
după următoarele deosebiri : . 

a) Se incasează anual impozitul mini- 
mal de 10 lei prevăzut în art. 54, care de- 
vine exigibil pe ziua de 1 Ianuarie ; . . 

b) Se incasează trimestrial, devenind - 
exigibile din prima zi a lunilor Tanuaviie, 
Aprile, Iulie şi Octomvrie, toate impozi- 
tele cuprinse în prezenta lege, afară de 
cele prevăzute în alineatele “următoare ; 

c) Se incasează conform dispoziţiuni- 
lor speciale şi la datele stabilite, conform 
prevederilor legii de faţă, toate impozitele



Textul propus 

pentru cari legea prevede incasarea pe 

cale de reţinere şi vărsare directă ; . 

d) Se incasează dintrodată toate amen- 

“zile pronunţate potrivit acestei legi şi îm- 

pozitul prevăzut de art. 53, pe ziua când 

ele devin exigibile. 

Aceste sume se înscriu în roluri spe- 

ciale. 

Art. 116.— Sumele înscrise în roluri şi 

neplătite la datele sus prevăzute vor îi 

urmărite, conform legii speciale de pezce- 

pere şi urmărire a veniturilor publice, 15 

-zile dela exigibilitatea lor. 

Ele vor produce deplin drept în folosul 

“Statului o dobândă de 9 la sută anual, 

care se calculează lunar dela prima zi a 

trimestrului ce urmează datei exigibili- 

-tăţii şi după efectuarea impunerii con- 

form art. 114. | 

In calculul dobânzilor sumele în bani se. 

rofunjese mărindu-se până la un leu. 

O lună începută se consideră întreagă. 

Dobânzile vor fi înscrise în roluri și 

percepute odată cu limpozitul 'respectiv. 

“Dacă până la închiderea exerciţiului anu- 

“lui. de impunere nu sunt achitate, ele se 

înglobează îîn rămăşiţe, înscriindu-se ca 

debit în rol. 

Art. 117. — Qontestaţiunile contra îm- 

plinirii impozitelor cari se încasează pe 

cale de reţinere şi vărsare directă, ur- 

mează calea de judecată prevăzută de le- 

gea de percepere şi urmărire pentru. con- 

testajiuni la urmăriri. , 

Contestaţia se poate face în tot cursul 

anului în care a avut loc incasarea, sau 

dacă aceasta s'a făcut în ultima, lună la 

-:30 zile după incasasre. 
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Amenzile referitoare la ele se incasează 

însă conform prevederilor art. 114 şi 115 

şi cu aceleaşi sancţiuni, ele fiind stabilite 

şi celelalte cu aceeaș procedură ca şi pen- 

tru celelalte impozite. | 

Art. 118. — Ministerul finanţelor va în- 

fiinţă carnete de contribuţiuni pe cari 

contribuabilii vor fi obligaţi a le păstră. 

In aceste carnete se vor înseri contribu- 

ţiunile ce are de plătit fiecare, situaţiunea 

sa familiară după constatările comisiunii 

şi plăţile efectuate în contul contribuţiu- 

nîlor. 

TITLUL 1V 

Dispozițiuni finale şi tranzitorii 

Art. 119. — Dela data punerii în apli- 

care a legii de faţă sunt şi rămân abro- 

gate toate legile, regulamentele şi orica 

alte dispoziţiuni relative la vechile con- 

iribuțiuni directe corespunzătoare acelor 

de îaţă şi accesoriile lor, cum şi cele re- 

feritoare la constatarea acestor impozite, 
şi anume: ! | 

a) Pentru tot regatul : legea asupra con- 
tribuţiunilo» directe din. * August 1921 ; 

b) In vechiul regat, legile privitoare la: 
Impozitul funciar, impozitui patentelor, . 

impozitul personal, impozitul de 3%. asu- 
pra salariilor,. impozitul asuprea. venitului 
capitalului mobiliar, impozitul pe hecta- 
rul de vii şi taxa de filoxeră ; 

c) In Ardeal, Banat, Maramureş şi Cri- 
sana : 

Darea pe pământ, ambele impozite pe 
clădiri, pe câştia de toate clasele, impozi. 
tul pe venit, pe avere, pe beneficiul celor 

  

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală” 

a Oamerei Deputaţilor 

Admis. 

Admis. 

Admis.



Textul propus 

obligaţi la publicarea bilanţului, pe tan- 

tieme, pe dobândă şi. rentă, pe câştigurile 

de răshoi, pe câştiguri din loterii, pe be- 

mneficiul din exploatarea minelor şi 

zitul asupra armelor şi vânatului ; 

d) In Basarabia, legile privitoare la : 

Impozitul pe pământ, pe clădiri, paten- 

ta fixă şi complimentară, impozitul pe ve- 

mit, pe beneficiul celor obligaţi a publică 

bilantul şi asupra capitalului mobiliar ; 

e) In Bucovina, legile privitoare la : 

Darea pe pământ, ambele impozite pe 

clădiri, pe câştig, pe venitul net al celor 

obligaţi tu publicarea bilanţului, impozitul 

pe venit, pe tantieme, pe tente şi depozite 

“şi pe salarii ; . | 

/) 'Foate zecimile adiţionale şi orice alte 

dări suplimentare stabilite asupra impo: 

zitelor sus prevăzute, sau asupra bazelor 

lor, atât în beneficiul Statului cât şi în al 

oricărei alte instituţiuni publice, afară 

de taxele militare, cele analoage lor şi cele 

pentru îngrijirea bolnavilor ; 

gj Pentru nouile teritorii rămân desti- 

inţate orice alte impozite corespunzătoare 

celor de mai sus, oricare le-ar fi denumi- 

vea şi în folosul oricărei instituţiuni ar îi 

înfiinţate. - 

Art, 120. — Dacă după primii doi ani ai 

primei perioade de recensământ, din cau- 

za variaţiunii schimbului, veniturile din 

proprietăţile. funciave neclădite, agricole 

sau a valorilor locative pentru clădiri vor 

scădeă cu o treime a valorii care o aveau 

iMpo- 

la recensământ, se va puteă luă măsura . 

prin lesea bugetară ca prima perioadă de 

recensământ să se scurteze cu cel mult 
«loci ani. 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Cameiei Deputaţilor 

Admis. 

Fj In întreaga fară, toate 
zecimile adiţionale și orice alte 
dări suplimentare stabilite _a- 
supra impozitelor sus prevă- 
zute, sau asupra bazelor lor, 
atât în beneficiul “Statului cât 
și în al oricărei alte institu- 
iuni publice, afară de taxele 
militare şi cele analoage lor. 

Admis. i 

. 

Admis. !
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Textul propus 

La clădirile construite sau dobândite 

înainte de 13 August 1916 în vechiul re- 

gat şi înainte de 1 August 1914 în cele- 

lalte ţinuturi, dacă imobilele au fost şi 

sunt ocupate de proprietarii lor pentru. lo: 

cuinţă se va luă de bază a impunerei, la 

primul recensământ, venitul întreit din 

recensământul făcut în anul 1910, iar a- 

colo unde nu a fost recensământ ori vreo 

impunere, de trei ori venitul de atunci. A- 

ceasta în cazul când venitul din acel an 

al unei clădiri eră dela 2.000 lei în sus; 

dacă însă eră sub 2.000 lei, se va socoti 

de 214 ori, iar sub 1.000 lei, de 2 ori. 

La imobilele cumpărate după 1 Ianuarie 

1919 locuite de proprietarii lor, tot la pri- 

mul recensământ venitul se va stabili în 

raport cu ultimul preţ de cumpărare al 

imobilului, socotindu-se o rentabilitate de 

6% neto. 

Art. 121. — Se scutese în mod excepţio- 

nal şi vremelnic de impozitul pe veniiul 

proprietăţilor clădite : 

1. Pe timp de 10 ani de când au deve- 

nit locuibile clădirile noui construite cu 

începere din anul 1921 şi terminate până 

la 1 Ianuarie 1925 ; 

2. Adausele la clădiri în înălţime sau 

în suprafaţă făcute dela 1 Aprilie 1921 şi 

terminate până la 1 Ianuarie 1925, pe ter- 
= 

men de 5 ani dela data când au devenit 
loeuibile ; 

3. Terenurile din oraşe pe cari au fost 
clădiri şi au devenit virane'din cauza de- 
vastărilor de răsboi, pe timp de 10 ani de 
la data punerii în aplicare a legii de faţă; 

4. Clădirile cari au devenit nelocuibile 
din cauza stricăciunilo» provenite din o- 

  

N 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

_ a Camerei Deputaţilor 

Pentru clădirile locuite de 
proprietarii lor normele de e- 
valuare la primul recensământ 
se vor sfabili de comisiunea, 
centrală prevăzută la art. 84, 
Inându-se de bază valoarea lo- 
cativă reală dela 1914. Pentru: 
proprietățile stăpânite dinna” 
inte de 15 August 1916 în 
vechiul regat şi de 1 August 
1914 în celelalte ținuturi, e 
ceastă evaluare nu va muleă 
rece de întreitul acelei valori 
locative, iar dacă acele clădiri 
sunt cumpărate după 1 Ia 
niuarie 1919 se va luă de bază 
pretul de cumpărare al ino- 
bilului, socotindu-se o renta 
bilitate până la 6%. 

Admis.
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Textul propus - 

peraţiunile de răsboi, pe timp de 10 ani de 

când ele sunt refăcute şi puse în stare de“ 

a fi locuibile. 

5. Pentru 10 ani dela punerea în apli- 

care a prezentei legi, clădirile neproducă- 

toare de venit cari sunt proprietatea cer- 

curilor militare, recunoscute ca persoane 

morale ; 

6. Se menţine scutirea, acordată prin ie- 

gea din Octomvrie 1921 pentru clădirea 

Societăţii generale a funcţionarilor pu- 

blici, pe termen de 10 ani dela punerea îu 

aplicare a legii de faţă. 

Art. 122. — Amosrtismentul prevăzut de 

art. 31, punctul 6, pentru imobilele şi ins- 

talaţiunile imobiliare construite sau ins- 

talate dela 1 Ianuarie 1919 şi până la 1 

Ianuarie 1925, cari aparţin întreprinderi- 

lor industriale, va puteă fi urcat până la 

10% în primii 10 ani dela punerea, în apli- 

care a legii ; iar amortismentul invesii- 

ţiunilor mobiliare prevăzut de acelaș ari. 

punctul 7, făcute în acelaş interval de . 

timp, va-puteă fi ureat până la 20%, tot 

în aceşti 10 ani. 

“Art. 123. — In primii 3 ani dela punerea 

în aplicare a legii societăţile pe acţiuni 

vor puteă formă rezerve, fără plata ime- 

diată a impozitului pe veniturile comer- 

ciale şi industriale, pe lângă rezervele 

prevăzute “de art. 32, pentru acoperirea 

unor eventuale diferinţe de curs la dato- 

viile în monedă străină, fără ca ele să 

treacă de cota care se va prevedeă prin 

regulament. 

Dacă după 3 ani diferenţa de schimb a 

leului nu se îndreptează, se poate preve 

deă prin legea bugetară noui termene de 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor 

Admis. 

Admis. 

Admis.
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* Textul propus 

<âte 3 ani pentru formarea: acestor re- 

zerve. | 

Aceste rezerve vor fi impuse, dacă .timp 

"de 3 ani dela constituirea lor nu sunt în- 
trebuinţate în acoperirile pentru cari au 
fost făcute. | 

Asemenea prevederi să pot face şi de 
„comercianții şi industriaşii particulari în 
aceleași condițiuni pentru creanţele ce au 
de achitat în monedă străină a căror e- 
xistenţă se dovedeşte, numai atât “timp 
cât va funeţionă un oficiu pentru Jichida- 
rea. datoriilor în străinătate şi după nor- 
mele ce se vor fixă de acel oficiu. 

Art. 124. — Comereianţii şi industriaşii 
sunt datori a ţine în regulă registrele o: 
bligatorii după prevederile. codului de co- 
meri în vigoare în vechiul regat, sub 
sancțiunile prevăzute la art. 108 şi 109 
până la, modificarea acelui cod. 

> Art. 125. — Incasarea vechilor eontri- 
buţiuni directe, după rolurile "vechi, va 
dură până la 30 Septemvrie 1923 pentru 
“exerciţiile anterioare. “ 

Rămășițele ce se vor află neineasate. la 
„acea dată se vor totaliză înt”o singură ci- 
iră, care se va trece într'o rubrică spe- 
cială a nouilor roluri, 

drt. 126. — Ministerul finanţelor este 
autorizat a institui comisiuni speciale 

- Pentru rezolvirea. vecursurilor din trecut 
în Ardeal, Banat, Maramureş şi Crişana, 

Aceste comisiuni vor 
dul arătat la ast. 78 şi vor putea fune- “tionă în Bucureşti sau în oraşele de reşe- dinţe ale Curţilor de apel. In Bucureşti ele vor puteă fi prezidate de membri âi 

fi compuse. în mo- 

   
Modificările comisiuaii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Depataţilor 

Admis. 

Ari. 124. — Comerciânții şi 
industriașii sunt datori a ţine 
în regulă registrele comerti- 
ale în forma prevăzulă de 
codurile de comert în vigoare 
în teritoriile respective din cari 
registre. să rezulte veniturile 
impozabile. Aceasta sub sant: 
țiunile prevăzute la art. 108 

„și 109. 
Adis, 

Admis. 2
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Modificările comisiunii 

extul propus | de legislaţie fiscală 
x a Camerei Deputaţilor 

Tnaltei Curți de casaţie, desemnați de pri- Admis. 

mul-preşedinte. , N 

Pentru judecarea acestor recursuri se 

va aplică dispoziţiunile legilor existente | 

în aceste ţinuturi, în ce priveşte proce. Admis. 

dura. 

Art. 197. — Orice dispoziţiuni de legi 

în ăcele ţinuturi în ce priveşte procedura. 

sau regulamente relative la, scutiri de con- 

tribuţiuni: directe neprevăzute în prezen- 

ta lege, sunt şi. rămân abrogate. 

Se scuteşte de impozitui mobiliar şi de 

impozitul pe venitul global rentele via- 

gere pe cari Statul, pe bază de lege, le 

serveşte particularilor cari și-au donat a- 

verea, lor Statului în scop de binefacere 

sau cultural. 

Din impozitul stabilit de art. 22 privi- 

tor la titlurile de rentă austro-ungară de- 

ținute de cetățenii din provinciile unite 

şi a căror posesiune dinainte de 1 Ianua- | 

vie 1918 ese dovedită, se va scădeă impo- 

zitul ce se va dovedi a îi fost plătit asu- 

pra acestor titluri în altă ţară. Dispoziţia 

aceasta intră în vigoare numai în caz de 

reciprocitate. 

Art. 128. — Pentru executarea dispozi- Adimis. 

țiunilor legii de faţă se va întoemi şi de- 

cretă, prin îngrijirea ministerului de fi- « 

nanţe, regulamentul cuprinzând toate dis- 

poziţiunile esenţiale de aplicarea ei. A- 

ceste dispozițiuni vor aveă putere de lege 

atât întrucât complectează legea şi nu 

contrazice dispoziţiunile ei. Ele nu se pot 

modifică decât tot pe cale regulamentară. 

Până la întocmirea regulamentului, ins- 

trucţiunile ce ministerul finanțelor va da 

pentru aplicarea acestei legi, şi cari vo?
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Textul propus 

"fi publicate prin Monitorul Oficial, vor 

'aveă putere regulamentară în aceleaşi 

“condițiuni. o 

Sancţiunile ce se vor prevedeă prin re- 

gulament şi prin instrucţiunile sus pre- 

văzute, pentru nerespectarea dispoziţiuni- 

lor ce eie cuprind, vor» consistă în amenzi 

«ce nu vor putea trece de 500 lei. 

Modificările comisiunii 
de legislaţie fiscală 

a Camerei Deputaţilor . 

Admis. 

Raportor, 
Ministrul finanţelor, - GRIGORE DUMITRESCU 

VINTILĂ BRĂTIANU



RAPORT. 
ASUPRA 

PROECTULUI DE LEGE PENTRU UNIFICAREA 

CONTRIBUŢUNILOR DIRECTE ŞI PENTRU INFIINŢAREA 

IMPOZITULUI PE VENITUL GLOBAL



RAPORT | 
ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE PENTRU UNIFICAREA 

CONTRIBUŢIUNILOR DIRECTE ŞI PENTRU INFIINŢAREA IMPOZITULUt 
PE VENITUL GLOBAL 

Domnilor Senatori, 

Proiectul de lege pentru unificarea contribuţiunilor direc te 
şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global, votat de 
Adunarea deputaţilor în şedinţa dela 3 Ianuarie 1923, a fost 
luat în cercetare de către secţiunile d-voastre, cari, după ce lau 
admis, au numit următorii delegaţi: 

Secţiunea I. pe d. M. Policrat; 
» II » » 1. Coşoiu; 
» UI » » 1. Moldovan; 
> IV o» » Tony Iliescu, şi 
> V » » General N. Constantinescu, 

cari întrunindu-se în ziua de 26 Ianuarie 1923, s'au constituit 
în comitet al delegaților şi, sub preşedinţia d-lui General N.. 
Constantinescu, după ce au ales pe subsemnatul ca. vaportor, 
au luat din nou în cercetare proiectul de lege, pe care l-au ad- 
mis cu mici modificări, de acord cu d. ministiu alt finanţelor, 
pe următoarele ceonsislerenta: 

Domnilor Senatori, 

Expunerea de motive cu care d. ninistin af finanţelor a în- 
soțit depunerea proiectului de lege în desbaterea - Adunării de- 
nutaţilor este atât de completă și luminoasă, atât de: temeinic 
documentată, în cât, pentru orice minte clară, apare până lie 
evidenţă şi marea lui însemnătate şi necesitatea a. unei: cât mai 
grabnice realizări. 

, 

a
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Insemnătate şi ca valoare intrinsecă, ea sistem de impunere, 
„comparativ cu cele existente azi în ţară, ca înfăptuire a uni- 
ficării, împerius cerută de interesele superioare ale Siatului, 
ȘI ea un postulat al dreptăţii sociale şi al egalităţii fiseale. EI 
face parte din ciclul de legi.ce guvernul va prezentă Corpari- 
lor legiuitoare, în vederea unificării legislative a României 
Mari. “ 

Dacă în alte materii. legislaţiunile deosebite din provinciile 
-Alipite sau putut menţine, fără a aduce prea mări neajunsuri 
populaţiunilor, în saterie fiscală însă, neegalitatea între ce- 
tăţenii aceluiaş Stat nu putea să mai „dăinnicască, fără ca ideea 
«le dreptate, care stă la temelia unui Stat, să nu fie grav com: 
promisă. 

Acest mare principiu al egalității tuturor faţă de sarcini, 
completat cu acela, nu mai puţin mare, al justei repartizări 
al sarcinilor, asigurând unificarea, contribue fără îndoeală la 
«<onsolidarea naţională, care este țelul spre care trebuese în- 
„dreptate toate sforțările noastre. - i 

Aşa, fiind, pentru a ne pătrunde de însemnătatea lui reală, 
proiectul de faţă trebueşte privit, în -primul rând, în concep- 
țiunea lui ca sistem, care este permanent, iar nu prin prisma 
cotelor ce el conţine, cari; fiind în funeţie de timp, sunt sus: 
ceptibile de modificări. ! 

Ca sistem, în afară de realizarea unificării, analiza obiec- 
tivă a prineipiilor Iui de bază dovedeşte acordul între noţiunea 
de dreptate socială şi cerintele inexorabile ale situației finan- 

ciare. 

Dreptatea, socială, dacă cere ca toţi să contribue la nevoile 

Statului, cere imperios ca contribuţia să se tacă potrivit pu- 
tevilor fiecăruia, 

Or, ca contribuţia să fie real preporţionată puterii contribua- 

bilului, 6a trebue să fie percepută direct, 
Deci înlocuirea, pe cât posibil a contribuțiunilor indirecte 

cu cele directe, 

Insă, afară de consideraţia că baza vechilor noastre impozite 
directe nu mai. sunt corespunzătoare vremurilor de. azi, ele 
erau într'o foarte mare disproporţie față de impozitele indi- 
recte (cam a opta parte), astfel că în contribuţia cea! mare a 
sareinelor Statului nu eră nici o deosebire între cei săraci şi 
cei bogaţi. , i
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Aşă că aşezarea raţională a: contribuţiunilor directe se im- 
puneă ca un imperativ categorie, fiind singura care asigură, 

„impunerea fiecăruia, potrivit eapacităţei sale economice, 
Că contribuţiile indireete an încă un i de îndeplinit, îu si- 

tuaţia financiară de azi, este necontesta t; interesul generui 
cere însă, ca întrun viitor cât mai apropiati, să lase locul de 
frunte contribuţiunilor directe. , 

Această importantă problemă, pusă şi rezolvată în cele mai 
multe ţări din apus, a fost înscrisă în programul parti- 

-dului naţional-liberal, şi fostul ministru E. Costinescu, cu ma- 
vea lui autoritate in materie financiară, a şi alcătuit în anul 
1910 un proeet de lege, în acest sens, 

După răsboi, un alt ministru de finanţe, d. Titulescu, reluând 
ideea. d-lui Costinescu, a pregătit şi prezentat Parlamentului 
„legea asupra contribuţiunilor directe, care a fost votată în anul 
1921. 

Recunoscând meritele autorului acesiei legi, care, animat de 

cele mai bune intenţii, a căutat să deă ţării o reformă finan- 

ciară, incontestabil. superioară ca concepțiunrc, celei atunci în 

fiinţă, şi fără a mă face ecoul criticilor şi protestărilor ce ea a 

deslănţuit, nu pot, privind-o în adevărata ei lumină, să- nu 

constat inferioritatea ei în raport cu proiectul legii de faţă. 

Mai întâi, nu poate îi vorba de originalitate. Principiile fun- 

damentale ale acelei ca. şi ale acestei legi nu sunt opera unui 

„9, ele aparţin domeniului ştiinţei financiare care guvernează 

această materie. 

„Nu este o inovaţie a noastră. Sunt cerinţe vechi ale ştiinţei 

financiare, înfăptuite în legislaţie din alie ţări mai înaintea, 

noastră“, 

Acestea sunt envintele d-lui profesor I. Anghelescu, rapor- 

torul legii d-lui Titulescu. 

Ceeace interesează este ca aceste principii să fie adaptate 

— în măsură justă — condiţiilor speciale economice ale ţării 

noastre şi a posibilităţii de suportare, fără vexaţiune, a contri- 

buabililor. 

Or, legea d- lui Titulescu, în afară că eră de o fiscalitate ex- 

“cesivă, eră atât, de complicată, că deveneă aproape inaplicabilă. 

Legea de faţă, opera omului pozitiv, al realităţilor, este pen- 

tru condiţiile actuale, o justă şi omenească adaptare a nevoilor



  

imperioase ale zilei de azi, cu permanenta preocupare a inte- 
reselor zilei de mâine. | 

Cercetată cu obiectivitate, din întreaga ei economie, rezultă 
grijea predominantă a armonizării celor două mari interese : 
Nevoile Statului şi putinţa de plată a contribuabilului, 

Toate principiile de bază ale unoi legi de impozit pe venit, 
ca, discriminarea veniturilor după origina lor, exonerarea, etc, 
şi mai ales garantarea în mod efectiv a drepturilor eontribua 
bililor, contra abuzurilor fiscului, uu fost 'cu sfinţenie  chit- 
zuite de omul, neîntrecut cunoscător al condiţiilor economice 
ale ţării. 

Incheind aceste sumare consideraţiuni de ordin general, nu 
voiu intră în analiza detaliată a textului legii, nevoind să repet 
lueruri spuse cu atâta competenţă şi claritate, atât de d. mi- 
nistru al finanţelor, cât şi de oratorii cari au discutat-o cu. 
ocazia. desbaterilor în Cameră, printre cari mienţionez în deo- 
sebi pe d. Gr. Dumitrescu, raportorul şi d. Constant Georgescu, 

Domnilor Senatori, 

„__ Proieetul de faţă, după o deshatre cât mai largă în comite- 
tul delegaților, a suferit oarecati modificări, dintre care—ex- 
ceptând bine înţeles pe cele referitoare le corectură de text, 
îndreptări de envinte, ete... _cele mai de seamă sunt următoarele: 

La art. 9, privitor la declarațiile proprietarilor, uzufruetua- 
rilor, ete., după al doilea aliniat s'a admis obligaţiunea pentru 
comisiuni de a ţine seamă de aceste declaraţiuni, în ce priveşte 
stabilirea impunerilor, evaluările făcându-se conform art. 1 
din lege., | 4 

La art. 10, ca o saranţie mai mult pentru contribuabili, sa 

„impus obligaţiune comisiunilor ea, pe de o parte, procesele- 
verbale dresate pentru stabilirea categoriilor, a claselor şi 14 

"evaluării pe hectar să fie afişate la primăria comunei, iar, pe 
de alta, ca tablourile ce se vor întocmi pentru distribuirea p1o- 
prietăţilor pe categorii şi clase, precum şi stabilirea veniturilor 
si impozitului pe proprietăţi şi proprietari, să se afişeze la pri- 
mărie, imediat după întoemirea lor, constatându-se prin proces- 
verbal afişarea proceselor-verbale şi a tablourilor. 

La art. 17, unde se vorbeşte de scutirea permanentă a imp6- 
zitului pe veniturile proprietăţilor clădite, la aliniatul d, dis- 

ce 

=
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poziţiunea de scutire a stabilimentelor de băi de ape minerale 
de cari beneficiă muncitorii s'a întins şi asupra funeţionarilor 
publici, 

La art. 20, iarăşi ca o garanţie mai mult peutru contribuabili, 
"Sa admis obligațiunea, ca afişarea sau comunicarea procese- 
lor-verbale încheiate cu ocazia evaluărilor să se constate prin 
proces-verbal. 

La art. 24:s'a admis, pentru motiv uşor de înţeles, a fi scutită 
de impozit şi renta perpetuă de expropriere a înstituțiunilor 
şi așezămintelor cari îndeplinesc un serviciu public. 

Art, 66, care tratează despre scăzămintele din impozite, s'a 

admis un penultim aliniat, care prevede că scăderile de operat 
asupra impozitelor elementare se vor operă şi asupra adițio- 
maălelor respective. 

Art. 81, care tratează despre motivele de apel, a, suferit o 

importantă modificare, în favoarea contribuabililor, acordân- 

du-li-se dreptul de a putea depune motivele de apel şi actele 

pe cari se bazează, până în ziua fixată de judecată, iar nu cu 

cel puţin '3 zile, și aceasta sub pedeapsă de nulitate, cum er 

în vechiul text, obligându-se de asemenea comisiunea de a ju- 

decă, după memorii şi actele prezentate, chiar în lipsa părții. 

La art. 85 s'a prevăzut de asemenea ca termenul de 20 zile 

de recurs, contra deciziunii date în lipsa contribuabilului, fie 
dela judecată, fie dela pronunțare, în caz de amânarea ei, va 

curge dela data comunicării acelei: deciziuni. 

La art. 96, care tratează despre iropunerea din oficiu a con- 

1ribuabilului care nu şi-a dat deelaraţiunea în termen, sau îi 

dat-a incompletă san inexactă, sa admis că comisiunea nu va 

putea pronunţă amenda prevăzută, decât dacă : constată rea 

credinţă. 

De asemenea la acelaş articol, punctul b, aliniatul 2, sa ad- 

mis că numai impunerea, nu şi amenda, este executorie. 

La dispoziţiuni finale şi tranzitorii 

La art. 120, ținând seama de condiţiunile de construeţiune, 

excepţional de grele azi, sa admis un ultim aliniat, prin care 

pentru primul period de recensământ evaluarea terenurilor wi- 

rane prevăzută de art. 15, alin. III, se va face socotindu-se la
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prețul mijlociu de vânzare al acestor terenuri. o dobândă “le 
212% în loe de 5% cum eră în textul propus, | 

La ast. 121 punctul 4, care prevede scutirea de impozit -a clă: 

dirilor cari au devenit nelocuibile din cauza distrugerilor. pro- 

venite din operaţiunile de răsboi, pe timp de 10 ani de când 

ele sunt refăcute şi puse în stare de a fi locuibile, sau suprimat: 

cuvintele finale: „încă numai înainte de aplicarea legii“ şi sau 

adăugat următoarele: Termenul de scutire începe dela aplicarcu 

legii. | 

Motivul este foarte. uşor de înţeles dacă se ţine socoteală că, 

din cauza împrejurării arătate cu ocazia modificării art. 1%, 

cea mai mare parte din clădiri neputând fi vetăcute, nu ar putea: 

beneficiă de dispoziţiile legii, ceeace ar fi nedrept. 

Şi, în sfârşit, având în vedere sacrificiile reale pe. cari pro-.. 

prietarii, dintrun înalt sentiment de îndatorire socială ŞI na- 

țională, le-au făcut cu ocazia: exproprierii, precum şi modali- - 

tatea de plată a pământului expropriat, am introdus un nou. 

articol 122 (cel vechiu devenind 123) prin care am prevăzut că, 

pentru primii 5 ani dela punerea în. aplicare a legii, cota impo- 

zitului mobiliar la venitul provenit din renta exproprierii, pre-:: 

văzută de art. 22, alin. IV, este redusă la 5%. 

' Domnilor Senatori, 

Cu modificările mai sus arătate, comitetul delegaților a ad- 

mis proiectul şi vă roagă, prin subsemnatul, să binevoiţi a-i da 

aprobarea d-voastre. 

Raporior, TONY ILIESCU.
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Modificările propuse de 
Textul votat de Adunarea deputaților - eomitetui delegaților i 

Seiatului 

TITLUL 1 ” Admis. 

Impozite directe. Clasitiearea şi natura lor Clasificarea şi natura impozitelor 
S directe 

Art. 1. — Contribuţiunile directe cores-: A dis, 

punzătoare celor de mai jos, acum exis- 

tente în tot cuprinsul României, se înlo- 

cuesc dela 1 Aprilie 1993 cu următoarele: — 

1. Impozitul pe veniturile proprietăţilor A dmis. 

agricole; 

2. impozitul pe veniturile proprietăţilor A dis. 

- clădite; | | 

3. Impozitul pe veniturile valorilor mo- Admis. 

biliare; | 

4. Impozitul „pe veniturile comerciale A dis, in 

şi industriale; | ! 

5. Impozitul pe salarii; A dis, 

6. Impozitul pe veniturile din profesiuni A dmis. pu 

şi ocupaţiuni neimpuse la celelalte im- ” 

pozite; ” | 

7. Impozitul progresiv pe venitul glo- Adis. ma 

bal. ' 

Primele 6 impozite sunt obieotive, ele 

lovind veniturile speciale, împărţite în
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N Modificările propuse de 
Textul votat de Adunarea. deputaţilor comitetul delegaților 2 

6 categorii, după origina şi tratamentul 
care li se aplică, şi formând asttel 6 îm- 

pozite elementare. 

Pe lângă aceste impozite se pot stabili .  Admis. 
impuneri adiţionale în folosul comunelor, _ 
judeţelor şi altor instituţiuni publice, în i 
limitele prevăzute de această lege. 

Ultimul impozit este subiectiv Şi com- A dmis. 
pletează impunerea, lovind totalitatea ve- - 
niturilor. a 

Ari. 2.—Sunt supuse impozitelor ele- Admis. 
mentare persoanele fizice sau juridice că- 
vora le revin veniturile, sus vizate, inde- 
pendent de maţionalitatea şi sediul lor. . 

Persoanele impozabile la. impozitul pro- Admis. 
gresiv asupra venitului global sunt pre- 
văzute la titlul II, cap. VII al acestei legi. 

TITLUL II _ “Admis. - 

Impozite o Amis, 

CAPITOLUL I Amis. 
Impozitul pe veniturile propristăţilor agricole Admis, 

Art. 3. — Sunt supuse unui impozit de Admis. 
12% pe numele proprietarilor, uzufructua- 
rilor sau titularilor oricărui alt drept real 
de folosinţă, veniturile proprietăţilor fan- 
ciare agricole sau celor asimilate lor, con- 
statate 1 conform prevederilor prezentei 
legi. 

Pentru veniturile proprietăţilor aren- A dmis. date impozitul este sporit la 14%, afară de 
cele ce aparţin minorilor orfani ori cele a- 
vendate obştilor. sau cooperativelor locale 
de exploatare. 
Dacă contribuabilul locuește în străină- 

! 
Admis.
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Textul votat de -Aduziarea, deputaţilor 

tate mai mult de 6 luni, în cursul unui an, 

impozitul va fi de 20% tără deosebirea de 
mai sus, afară de cazul cână este trimis în 

calitate. de funcţionar publice, ori cu o În- 

sărcinare oficială, sau în cazul când şade 

“acolo cel mult 6 ani pentru studii univer- 

sitare sau asimilate lor sau 2 ani pentra 

"studii speciâle. 

Această sporire: de cotă nu se aplică 

contribuabililor cari au o întindere de pă- 

mânt până la 5 hectare inclusiv, cu domi- 

ciliul la aplicarea legii în ţări străine, de- 

cât după 3 ani dela această dată şi dacă 

până atunci nu se reîntore în ţară. 

Art. 4.—Veniiul impozabil se determină 

din 5 în 5 ani de comisiunile de recensă- 

mânt prevăzute de art. 50. 

Comisiunile de recensământ vor face e- 

valuri şi impuneri în fiecare comună, 

având să stabilească: 

1. Intinderea proprietăţilor în parte pe 

"proprietari şi distribuirea lor pe categorii 

3i clase. 

Voi fi 12 categorii si anume: 1) pămân: 

turi arabile; 2) fânețe; 3) izlazuri; 4) gră- 

dini de legume cu caracter permanent; 5) 

livezi de pruni şi de alţi arbori fructiferi; 

6) vii; 7) mlaștini, terenuri necultivabile; 

8) păduri; 9) bălți; 10) pepiniere şi gră- 

dini de flori ornamentale; 11) terenuri de 

agrement rurale; 12) orice altă categorie 

neprevăzută aci. 

Clasificarea se va face după calităţi şi 

numai pentru proprietăţile de categoriile 

1—6 inclusiv. 

Pentru teritoriile unde se află întocmit 

cadastrul se va ţine seamă de întinderile 

Modificările propuse de 
- comitetul delegaților 

Senatului 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

- Admis. 

- Admis, 

Admis. 

Admis,



Textul votat de Adunarea deputaţilor 

categoriile şi clasificările cadastrale, dacă 
aceste lucrări sunt ţinute în regulă. 

Acolo unde nu e cadastru numărul ela- 

selor nu va fi mai mare de şase pentni 

o singură categorie de proprietăţi. 

2. Valoarea locativă medie pe hectar 

pentru proprietăţile de categoriile 1—6, 

care va fi aceeaş pentru toate proprietă- 

țile de aceeaş categorie şi clasă din eo- 

mună. 

Această valoare 'locativă se stabileşte 

ținându-se seama de miilocia contractelor» 

de arendare din comună încheiate în ulti- 

mii 4 ani, de mijlocia pe 4 ani a valoarei 

producţiunii la hectar, scăzând cheltuelile 

obişnuite, sau de preţul mediu de vânzare 

al proprietăţilor în ultimii 4 ani, socotin- 

du-se dobânda de 5%, fără ca pe baza a- 

cestui din urmă criteriu valoarea locativă 

să depăşească preţul mediu de arendare 

din regiune. ă 

In valoarea locativă astfel stabilită se 

consideră cuprinse veniturilă proprietăţii, 

„realizate din orice ramură de producţiune 

agiicolă sau din transformarea produse. 
lor proprii, afară de veniturile din stabi- 
limente industriale de sine “stătătoare a- 
flate pe proprietăţi, cum: mori, fabrici de 
spirt şi alte asemenea. 

3. Venitul impozabil pe proprietăţi, şi 
anume: 

a) Pentru categoriile 1—6 prin înmul- 
țirea întinderii cu valoarea locativă medie 
pe hectar; | 

b) Pentru celelalte categorii, pe fiecare 
proprietate, după contractele de arendă în 
vigoare, iar în lipsă prin apreciere în 
comparaţie cu alte proprietăţi similare a- 

teriu v 

Modificările propuse de. 
„ eomitetul delegaților ș 

Senatului 

Admis. 

Adis. , 

Această valoare locativă 
se stabileşte ţinându-se sea- 
ma, ce mijlneia contravtelor 
de arendare din comuuă în: 
eheiate îu altimi 4 ani, de 
mijlocia pe 4 ani a valoarei 
producţiunii la hectar, seâ- 
zând cheltuelile obişnuite, 
sau de preţal mediu de vân- 
zare al proprietăţiior ît 
ultimii 4 ani, sceotiadn-se 
dobânda de 3%, fără ca ne 
baza acestui din urmă cert 

zloarea locativă să 
depăşească pratul mediu ale 
arendărilor din regiune. 

Admis. 

Admis. 

Admis. | 

b) Pentru eslelalte caie-. 
gorii, pe ficcare proprietate. 
după contractele de arendă 
în vigoure, iur în lipsă prin 
apreciere în comparaţie en
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ma a 

Testul votat de Adunarea deputaţilor 

rendate. Pentru terenuri de agrement, în 

lipsă de contract de arendare, prin înnui- 

direa cu 8% a preţului de vânzare fixat 

pentru calitatea de pământ corespunză- 

toare. 

4. Condiţiunile în cari se exploatează 

fiecare proprietate, dacă e arendată sau 

exploatată de proprietar, ori dacă proprie- 

tarul domiciliază în străinătate, şi. în fine, 

5. Să stabilească impozitul cuvenit a se 

plăti pentru fiecare proprietate, după cotă 

aplicabilă. 

Art. 5.— la preţul contractelor 'de a-, 

venă, după cari se fac evaluările și 'se sta: 

bilese veniturile, se vor adăugă toate sar- 

cinile impuse arendaşului, cari lăgalmente 

privese pe proprietar, cum şi accesoriile 

în bani sau în natură pe cari arendașul e 

obligat a le dă pestie arendă. | 

Pentru proprietăţile din comunele în 

cari se află cadastru valoarea locativă şi 

venitul se vor putea fixă în raport cu e- 
valuările cadastrale, ținându-se seamă de 

valorile analoage stabilite la, recensământ. 

Art. 6—Pădurile din cari nu se trage 

nici un folos nu se impun decât atunci 

când sunt date în tăiere. 

Cele date în arendă spre altă folosinţă 

decât exploatarea lor prin tăiere, sau cari 

aduc asemenea foloase proprietarului se 

impun după valoarea loeativă pe hectar, 

stabilită conform art. 4. 

Cele puse în exploatare prin. tăiere se 

împun potrivit procedurii prevăzută de - 

art. 95, din momentul când sunt date al- 

ora în tăiere sau când începe exploataţiu- 

nea, cu cota de 10%, fără distineţiune în 

ce priveşte cota dacă pădurile sunt aren- 

Modificările propuse de 
comitetul delegaților. 

Senatului RR 

alte proprietăţi similare a- 
xendate. Pentru terenuri de 

- agrement, în lipsă de con- 
tract de arerdare vinitul vu ; 
fi de 8% -asupra lpreţului 
de vânzare fixat pentru ea: 
litatea de pământ . cores- 
„punzătoare, * 

Admis. 

Admis. 

Admis, 

Admis. 

Admis. 

Adnis, 

Admis.



Textul votat, de Adunarea deputaţilor 

date sau exploatate de proprietar. In ca- 

zul însă când tăierea se face prin defrișare 
cota, va fi de 15%. 

Pentru pădurile plăntate din nou, dela 

punerea în aplicare a legii, venitul rezul- 

tat din prima, tăiere este impus pe jumă- 

tate, : E 
Câştigurile rezultând. din exploataţiune 

făe obiectul unei irapuneri separate con- 

form art. 30. _ 

Art. ?.—-Terenurile afectate unei conce- 

siuni miniere sunt supuse la acest impo- 

zit numai în ce priveşte venitul agricol al 

suprafeţei şi în afară de taxele prevăzuie 

de legea minelor. 

Impozitul va încetă pentru întinderea 

ce mar mai putea aduce venit agricol din: 

cauza lucrărilor de exploatare ale subso- 

lalui. 

Art. 8— Sunt scutite de acest impozit: 

1. În mod permanent: 

a) Proprietăţile publice afectate unui 
serviciu publie şi neproducătoare de venir; 

b) Imobilele aparţinâna Statului şi ex- 
" ploatate în regie. 

2. În mod vremelnie: 

a) Pentru 10 ani, dela schimbarea lor în 
pământ de cultură cu cheltuiala. proprie- 
tarului, mlaştinile, bălțile, cum şi alte pă- 
mânturi necultivabile prin natura lor; 

b) Pentru 5 ani dela plantare, livezile 
de pomi roditori şi pământurile plantate 
„din nou cu vii, afară de cele plantate cu 
productori direcţi; 

„Sporturilor. în interes 

  

Modificările propuse de 
comitetul delegaţiior » 

Senatului 

Pertru pădurile înființate 
din nou, dela punerta. în a- 
plieare a legii, venitul rezul- 
tat din prima tăiere este im- 
pus pe jumătate. 

Admis. 

Admis. 

Admis. , 

Admiis. 

Admis. 

a) Proprietăţile publice a- 
fectate unui serviciu. pu- 
hlie şi neproducătoare de ve- 
nit, cum şi cele afectate 

Du 
blic. 

b) Imobilele Statului cari 
se exploatează în regie. 

Admis. 

Admis. 

d) Pentru 5 ani dela plan- 
tare, livezile de pomi rudi- 
tori şi pământurile plantate 
din nou cu vii, fie prin 're- 
plantare, fie înființate dir 
nou, afară -de cele plantate 
cu prodnetori diveeţi;



  

"Textul votat de Adunarea deputaţilor 

c) Pentru 5 ani dela repunerea lor în 

“stare . de a fi cultivate, prin cheltuiala 

proprietarului, terenurile devastate în tim. 

pul răsboiului în aşă grad, că devenise cu 

totul improprii culturii. 

Cererile de scutiri vor fi făcute Şi rezol- 

vate potrivit procedurii prevăzute în ax- 

ticolul 99. | 

Scăderea impozitului va aveă loc dela. 

1 Ianuarie ce urmează cererii, iar epoca de 

scădere decurge în tot cazul dela 1 Jaguar 

xie a anului ce urmează aceluia; în care a 

avut loc faptul ce motivează scăderea. 

Art. 9.— Proprietarii, 'uzufructuarii sau 

titularii oricăror drepturi reale de folosin- 

tă sunt obligaţi să declare proprietăţile. 

întinderile de terenuri posedate, arendă- 

xile şi contractele respective, precum şi 

orice alte acte şi împrejurări necesare con 

statării şi aşezării impunerii. 

Ei vor face declaraţiunile după. formula- 

rele şi în termenul ce se va hotări şi: pu- 

Dlică de ministerul de finanţe. 

Ele pot fi făcute colectiv, pe formulare 

anume întocmite, de către toţi locuitorii 

dintr'o comună, sat ori cătun, sub îngriji- 

vea. şi atestarea primăriei respective şi se 

vor depune prin îngrijirea primarului la 

percepţia locului cu cel puţin 3 zile înainte 

de începerea lucrărilor comisiunii. 

Ziua începerii lucrărilor comisiunii în- 

40 comună se va afişă la primărie şi per- 

cepţie eu cel puţin 10 zile înainte, dresân- 

du-se proces-verbal. 

Pentru comunele unde se ţine cadastru 

Modificările propune de 
comitetul lepaţilor i: 

Senatulai 

Admis. 

Adis. 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

- Admis, 

Comisiunile vor ține sea- 
mă de aceste ideclaratiuni 
la stabilirea  împunerilor, 

evaluările făcându-se - con- 

form art. 4. 
Admis. 

Admis, =



298 
    

Modificările p propuse de til vota A? ea deputaţilor *: ;..- comitetul delegaiilor ] Textul votat de Adunarea deputaţilor Senatului 

în regulă pro oprietarii . sunt -dispensaţi IE Co a 
declară datele cuprinse în el.- Ea NS | 

Art. 15—Comisiunile vor dresă procese. Art. 10.— Comisiuiile vor 
werbale de lconstatările făcute, conform: : dresa. procese verbale de - III crăril 4 ; stabilirea . categoriilâr, a art. 4, şi, îndată ce lucrările sunt tewmi- claselor și a evaluării pe 
nate, ele vor afişă la primăria comunei hectar, conform art. 4, pune. . poa o tul Işi 2, si, îndată ce aceste tablourile de distribuirea pe categorii şi  juerăti e SE terininats, vor 
clase, cum şi evaluarea şi impunerea pro-  afişă procesele- verbale la 

] . DY imăria comunei. Dune q- 
prietăţilor. : ceasta vor întocmi tablouri 

de, distribuirea pr oprielăţi- 
. | lor pe categorii și clase, 

,. > “cum si de stabilirea veniti. 
E rilor şi impozitului pe pro- 

prietăți şi proprietari, A- 
ceste. tâblouri se vor. ufisă 

ia „da primărie îmediat după 
E e întocmirea lor. . 

E Afisarea: praceselâr  ver- 
-bale. şi-a tablourilor se ua 

. jo. . : - „constată rin proces- verbal Contribuabilii, precum şi oricare repre. Adunis d p 7 
zentant al fiscului au dreptul să facă apel 
în contra acestor hotăriri, în termen de 20- . | E 
zile dela această afișare, înaintea comi- a 
siunii de apel. 

Apelul se declară la xdministraţia; finan- 

  

A uni, 
ciară respectivă sau la percepțiile comu- | A n | 
nelor unde vor funeţionă comisiuni . de a- „ e 
pel. : | - 

Ari. 11.— Toate apelurile diito comună, - Adi e ete 
în ce priveşte gruparea terenurilor pe ca-. Ms 
tegorii şi clase, cum şi valoarea loeativă i - - + 
medie pe hectar, se vor puteă conexă. şi 
judecă prin aceeaşi hotărîre, şi deciziunea 
dată în această privinţă va aveă putere 

„de lucru judecat. fată, de toţi contribua- 
bilii comunei pentru proprietăţile aflate 
în aceeaşi categorie şi clasă. ÎN EEE 

Apelul unuia profită tuturor: contribua- 

de
 

Adis, hililoe din comună. : NE aa 
Contribuabilii vor fi citați colectiv, în Admin, 

ce priveşte judecarea, acestor apeluri, fă-..- -. pe



  

- 7 : i | 399 

Textul votat de Adunarea deputaţilor - 

cându-se publicaţii cu cel puţin 8 zile în- 

nainte de ziua fixată pentru judecată, la 

primărie, şcoală, biserică şi casele delega- 

ţilor săteşti. Apelanţii pot îi reprezentaţi | 

prin locuitori ai “comunei. - 

Art 12—Hotărirea cpmisiunii de apel 

rămâne definitivă în ce priveşte clasifi- 

carea pe categorii şi stabilirea, valorilor 

locative; ea poate fi atacată în recurs pe 

calea arătată la art. 85. 

Procedura şi judecarea apelurilor şi 4 

_zecursurilor, cum şi orice schimbări a im- 

punerilor în cursul periodului de 5 ani se 

vor îndeplini conform dispoziţiunilor eu- 

prinse în titlul TIL. 

CAPITOLUL JI 

Impozitul pe veniturile proprietăţilor clădite 

Art. 13.— Sunt supuse unui impozit de 

12% pe numele proprietarilor, uzufrictua- 

rilor sau titularilor oricărui alt drept 
zeal de folosinţă veniturile nete din pro- 

prietăţile clădite sau celor asimilaie. lor şi 

cari nu sunt prevăzute la cap. I. 

Dacă contribuabilul locueşte în străină- 

tate mai mult. de 6 luni în cursul unui an, 

impozitul va fi de 20% afară de cazul când 

esta trimis. în. calitate Qe funcţionar pu 

blic ori cu o însărcinare oficială sau în ca- 

zul când şade acolo cel mult 6 ani pentru 

" studii universitare sau asimilate lor sau 

2 ani pentru studii speciale, cum şi dacă 

se află în condiţiunile prevăzute de art. 

3, alin. IV. E - 

Fac parte din clădiri instalaţiunile mo- 

biliare și accesoriile, cari devin imobile 

prin destinaţie, 

Mositicările propuse de 
comitetul. delegaților 7 . 
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AC, 

Adimis: 

Adis %i. 
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Aris, 

Admis. 

- Admis. 

Admis. Z
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Senatului 

Se va ține seama de excepţiunea, prevă- Se va ţine seama) de ex- - , -]: :Q.  cepţiunea prevăzută la art. 
zută la art. 30 pentru stabilimentele pro pentru stabilimente) prii ale fabricilor industriale. proprii ale. întreprinderilor a A industriale. - Sunt asimilate clădirilor : Admis, 

a) 'Terenurile virane din oraşe; | Admis. 
b) Terenurile necultivate, afectate unei Admis, 

întreprinderi comerciale sau industriale, 
ca şantiere, depozite, locuri: de petrecere. 
sau pentru publicitatea industrială ori co- 
mercială; Si ! 
-€) Instalaţiunile pe bacuri. Admis.. 
Art. 4— Pentru clădirile cari se închi- Admis. 

viâză cu mobile venitul impozabil la, a-: 
cest impozit este acela a] clădirii fără | 
mobile, afară de cele cari devin imobile 
prin destinaţie şi servese la exploatarea, | 
imobilelor, | 

Venitul mobilelor va face obiectul îm- 
- pozitului pe 'veniturile din ocupaţiuni ne- 
comerciale. 

Art. 15. Venitul se determină pe baza Admis. valoarei locative a, imobilului. 
Valoarea locativă se stabileşte după — Aamis, contractele de închiriere, iar în lipsa lor, 

prin evaluare directă în comparaţie cu 
imobilele similare, san pe baza unei vân- N 
zări recente a imobilului impozabil, soco- 
tindu-se la preţ o dobândă de 5%, 
„Pentru terenurile virane venitul se sta- Admis. bileşte după preţul mijlociu de vânzare al 
acestor terenuri, la care se socoteşte o do- 
bândă de 5%. 

La preţul contractului de închiriere se Admis. va adăugă valoarea tuturor sarcinelor im- | puse chiriaşilor, cari legalmente privesc 
pe proprietari. 

. 
Ari. 16.—Pentru clădiri şi instalaţiuni Admis,. 

"Admis.



Textul votat de Adunarea deputaţilor 

imobiliare venitul net impozabil se obţine 

scăzând din valoarea locativă 20% drept 

cheltueli de gestiune, asigurări contra, 

riscurilor, întreţinere şi amortizare. 

Pentru terenurile asimilate clădirilor 

valoarea locativă constitue venitul net im- 

pozabil.: 
Art. 17.—Sunt scutite de acest impozit: 

1. În mod permanenţ: 

a) Clădirile publice sau ale aşezăminte- 
lor de utilitate publică neprodusătoare. de 

venit şi afectate serviciilor publice sau 

"scopului acelor aşezăminte; 

BD) Clădirile parohiale ale culturilor re- 

hgioase întreţinute de Stat cari nu produe 

nici un venit şi cari S'au bucurat până în 

prezent de asemenea scutiri; 

€) Sub condiţiunea reciproeităţii, elădi- 

rile aparţinând legaţiunilor şi „consulate- 

lor străine şi ocupate de ele; 

d) Clădirile rurale ce servese de locuinţă 

agricultorilor şi eari nu au mai mult de 
3 camere locuibile, precum şi toate cele ne- 

cesare exploatării agricole a terenurilor. 

2. În mod vremelnic: 

a) Imobilele noui pe timp de 5 ani dela 

data de când au devenit locuibile în total 

san în parte. 

Clădirile reparate 'chiar radical nu vor 

îi asimilate clădirilor noui, deci nu vor fi 

scutite; . 

b) Pentru 10 ani dela începerea exploa- 

tării, stabilimentele de băi, de ape mine- . 

rale recunoscute. 

După acel termen impozitul se reduce 

la jumătate pe încă 10 ani; 

6) Pentru 10 ani de când au deveniti lo- 

cuibile, clădirile construite şi cele ce se ver 

Modificările propuse de 
comiteiul delegaților, 

_ Senatului 

Admis. 

Admis. 

Admis, | 

a) Imobilele publice sau 
ale ășşezămintelor de utili- 
tate publică neproducătoare 
de venit şi afectate servi- 
ciilor publice sau scopului 
elcelor aşezăminte ; 

Admies, 

Admis. 

Admis, 

Admis. 

“a) Clădirile noui pe timp 
- de 5 ani dela data de când 

eu te utilizabile în te 
tal sau în parie, 

Admiis, 

b) Pentru 10 ani dela în- 
cepcrea exploatării, stabili- 
mentele de ape minerale n 
turale reennoscute. 

Admis, 

Z
a
 

Adis, og
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construi de particulari pe loturi cumpă- 
rate dela Stat în staţiunile de băi -şi ape 
minerale, precum şi în stațiunile Techir- 
ghiol, 'Tuzla, Carmen Sylva, în condiţiu- 
nile legii din 1912; 

d) Stabilimentele de băi de ape minerale, 
puse în exploatare pentru căutarea sănă- 

„tăţii muncitorilor, în mod gratuit, atât 
timp cât funcţionează numai în acest seop; 

e) Pentru 10 ani de când au: devenit lo- 
cuibile venitul clădirilor construite de so- 
cietăţi de „locuinte ieftine, recunoscute ca 
atare prin legi speciale. 

După acest termen iinpozitul se reduce 
la o pătrime pe 5 ani şi la jumătate încă 
pe 5 ani. i 

Clădirile ce se vor constitui în viitor de 
la o pătrime pe 5 ani şi la jumătate pe încă 5 ani. 

î) Clădirile noni construite sau cari se 
vor construi, timp de 10 ani dela aplicarea 
legii de faţă, pe calea Vietoriei din Capi- 
tală, în conformitatea, legilor din Decem- 
vrie 41910 Şi 1913, se: scutese în aceleaşi 
condițiuni ca cele .din alin. e; 

9) 'Terenurile societăţilor comunale ale 
locuinţelor ieftine vor îi scutite ne timp 
de 10 ani dela cumpărarea lor, ia» peniru 
cele dejă cnmpărate termenul de 10 ani în-' 
cepe dela promulgarea legii. 

Art. 18. — Valoarea locativă şi venitui 
net impozabil se stabileşte din 5 în 5 ani 
de către comisiunile de recensământ. pre- văzute la art. 80. 

Comisiunile de Pecensământ vor proceda atât la st 

, 

Modificăsile propuse de 
comitetul . delegaților / 

Senatului 

d) Stabilimentele de dăi. 
de ape minerale, puse. în ex- 
ploatave * exclusiv peritru 
căutarea sănătăţii muncito- 
rilor şi funeţionarilor -pu- 
blici, în mod gratuit, atât 
timp cât funeţionează nu- 
mai în acest scop; 

Admis, îs 

Adinis. 

Admis. 

_ Admis. | id 

Admis, E 

Admis. , e 

Admis. 
ahilirea venitului clădirilor cari .- 

m
e



*803 

mextul votat de Adunarea deputaților “ 

nu se bucură de scutiri permanente cât şi 

la impunerea celor impozabile pe be la 

fiecare imobil, în intervalul de timp ce se 

va fixă şi publică de ministerul finanţeloi 

prin „Monitorul Oficial“. 

Axt. 19.__Contribuăbilii sunt datori a 
face declaraţiuni pentru fiecare imobil în 

parte, la percepțiile respective, pe formu- 

larele oficiale, în termenele prevăzute prin 

publicaţiunile ministerului de finanţe. 

Comisiunile vor ţine seamă de aceste do- 

claraţiuni şi de actele prezentate, cum şi 

de înscrierile cadastrale. 

Art. 20.— Pentru toate evaluările se vor 

încheiă procese-verbale pe imobile şi con- 

tribuabili, cari vor fi predate la imobil, 

sub dovadă de primire, contribuabilului 

sau unui membru din familie ori din ser- 

viciul său. 

In cazul când cei în drept a primi pro- 

cesul-verbal nu se află faţă pentru a da 

dovadă, delegatul fiscului va afişă proco- 

sul-verbal de impunere la imobil, comuni- 

când contribuabilului în extract impune- 

vea la locul ales prin declaraţiune şi dre- 

sând un proces-verbal 

acestor operaţiuni. 

Contribuabilii cum şi orice reprezentanti 

al fiscului au dreptul să facă apel la cu- 

misia de apel prevăzută de art. 80, în ter- 

men de 20 de zile dela înmânarea procesti-: 

lui-verbal de impunere sau dela. afișarea 

ui. | 

Apelul se face la administraţia finan- 

ciară sau la percepțiile comunelor nereşe- 

dinţe în cari vor. funcţionă comisiunii de 

apel. 

de - efectuarea . 

Modificările propuse de 
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Admis. 

Admis. 

Adis. 

4 

In 'eazul câud cei în drept 
a. primi procesul-verbal nu 
se află faţă pentru a dă do- 
vadă, delegatul fiscului va 
afişă procesul-verbal de îm- 
punere la imobil, iar dacă 
prin declarația de impunere 
contribuabilul și-a ales alt 
loc peniru comunicarea îni- 
punevii, va fi comunicat la 
acel loc. . 

Afisarea sau comunicârea 
se va constată prin .proces- 

- serbal. 

Admis, 

Amis.



  

Textul votat de Adunarea deputaţilor 

Art. 21._—Hotărirea: coihisiunii de apel rămâne definitivă în ce priveşte 'constata- rea şi evaluarea venitului; ea poate fi atacată în recurs pe calea arătată la art. 85. 
. “Procedura şi judecata apelurilor şi a re- cursurilor, cum şi orice schimbări a im- punerilor în cursul periodului de 5 ani, se vor îndeplini conform dispoziţiunilor cuprinse în titlul ŢII, 

CAPITOLUL III 
Impozitul asupra, veniturilor valorilor mobiliare 

Art. 22.— Veniturile capitalurilor mobi- liare şi cele asimilate lor, conform dispozi- țiunilor din art. următor, sunţ Supuse unui impozit de 15%, afară. de cele mai jos a- rătate, pentru cari impozitul va îi de: 12% pentru veniturile din acţiuni nomi- native ale societăţilor cu capital în majo- 
. 

. 
ritate naţional; . 

10% pentru veniturile din depozite în numerar la bănci şi de 
874 pentru cele din scrisurile de credit funciar formate 'prin „asociaţie „de pro- prietar şi autorizate prin lege a emite a- semenea, obligaţiuni, cum Şi din renta ex- Proprierii, ori din titlurile societăţilor de locuinţe ieftine create în baza legii din 13 Fevruarie 1910. . 

eine s'ar îneasă, cum şi cele din altă ţară luate de către locuitorii țării. 

Art, 23.—Veniturile impozabile sunt: 

  

Modificările propuse de comitetul delegaților 
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Adniis, 

Admis. 

Admis. 

_ Admis. 

Admis. 
, 

Admis, a 

 Admis, 

Admis, - 

Impozitul se ajează asupra 
veniturilor brute, provenite 
din România -de către ori: 
cine s'ar încasă, cur şi cele 
din altă ţară luate de către 
locuitorii țăvii, acestea fiind 
împuse cu 15 fără distinc- 
țiune. 

Admis,
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“1. Dividendele şi produsele de orice fel 
la acţiunile, obligaţiunile şi . orice titluri 
sau drepturi din valori mobiliare, sub ori- 
ce denumire, ale societăţilor şi colectivită- 
ților de orice fel, afară de dividendele di.- 
stribuite de băncile populare şi cooperati- 
vele şi federalele enumerate la : art. 34, 
precum şi dividendele încasate de băncile 
populare, cooperative şi federale la sumele 
cu cari ele participă la capitalul centrale- 
lor lor, toata aceaste dividende impunân- 
du-se conform art, 35 la impozitul pe ve- 
mitul întreprinderilor comerciale, “ 

2. Cupoânele la rente şi obligaţiuni ale 
Statului român, judeţelor sau comunelor, 
cari nu au fost scutite de impozite prin le- 
gea de emisiune a lor. 

3. Rentele viagere dela 25.000 lei anuai 
în sus, cele mai mici fiind supuse la impo- 
zitul pe salarii. “ 

4. Dobânzile şi produsele de orice fel în- 
casate de cei ce nu face afaceri de bancă, 
scont sau împrumut, pentru cari aceştia 
plătesc impozitul prevăzuţ 'd6 art. 30, e: 
se cuvin la sumele plasate în: 

4) Creanţe ipotecare, privilegiate şi chi- 
rografare. 

Dacă în aceste ereanţe nu se prevede 
nici o dobândă, impozitul va fi calculat 
asupra unei dobânzi de 6% pentru crean- 

„Se exclud dobânzile încasate de comer- 
cianţi sau industriași la creanţele comer- 
ciale cari au de obiect o vânzare sau alte 
afaceri de comerţ, pentru cari ei sunt su- 
puşi impozitului pe beneficiile comerciale. 
şi industriale; 

Modificările propuse de 
comitetul delegaților ? 

Senatului 

Admis, 

Admis. 

Admis, 

Admis. 

A dmis. 

Impozitul va fi calculat 
asupra; unei dobânzi de 6% 
pentru creantele comerciale 
şi de 5% pentru cele civile, 

ir ” d î 08 tele comerciale şi de 5% pentru cele civile, ” dacă în aceste creanţe wu se prevede nici o dobândă, 
ori. se prevede o. dobândă 
mai mică. | 
„ Admis. 

20
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b). Depozite de sume de bani la vedere 

sau cu scadenţă, cum şi soldul ereditor de 
dobânzi al conturilor curente la bănci; 

c) Garanţii în. numerar. 

5. Tantiemele acordate de societăţi în a- 
fară de cele plătite directorilor şi funec- 

ționarilor întreprinderii, cari vor fil im- 

puse la impozitul pe salarii. - 
6. Redevenţele în bani sau în natură, 

precum şi sumele primite dintr'odată sau 
periodic pentru cesiuni de drepturi sau de 
exerciţiul unor drepturi, concesiuni, 1ni- - 
niere sau închirieri ori arendări de între- 
prinderi comerciale ori industriale. 
Intră în venit valoarea iustalajiunilor 
mobiliare sau imobiliare ce concesionarii, 
arendaşii şi chiriaşii sunt obligaţi să facă 
în profitul beneficiarului. 

Art. 24.—Sunt scutite de acest impozit: 
a) Dobânzile la economiile înserise pe 

libretele de economie ale Casei de depu- 
neri, la economiile până la 10.000 lei în- 
serise pe carnetele de economie ale Case- 

“lor de ieredit aparţinând instițuţiunilor 
publice ori băncilor populare ce funcţio- 
nează pe bază de legi şi la cele până ia 
5.000 lei, înscrise pe carnetele altor insti- 
tuţiuni de credit; 

Se seuteşte o singură asemenea, depu- 
nere Bentru o persoană. 

Impozitul se percepe la veniturile sume- 
lor ce trec de cele mai sus prevăzute, iar 
pentru economiile făcute la băncile pPOopn- 
lare între 10.000__20.000 lei se reduce la 
Jumătate; 

b) :Dobânzile creanţelor ipotecare sau 
privilegiate iale instituţiunilor de credit 
autorizate prin lege să emită în contul a- 

Moilificările propuse de | 
enmitetul delegaților / 

Sonatului 

Admis. 

Admis. 

Amis. 

Adis, 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

Amis, te 

Adis.



  

Textul votat. de Adunarea deputaţilor 

celor ipoteci obligaţiuni supuse impozitu- 
lui de faţă; 

c) Veniturile din titluri străine sau din 
depozite ale personalului diplomatic străin 
sub condijiunea reciprocității şi în condi- 
iunile ce se vor fixă prin regulament. 

„Art. 25. — Impozitul este datorat din 
zima exigibilităţii dreptului ereditorilor. 

Perceperea se face pe cale de reţinere ae 
cățire tlebitorii ilividendelor, cupoanelor, 
dobânzilor, rentelor, tantiemelor şi produ- 
selor specificate la art. 93, ” 

Impozitul va fi vărsat la Stat conforni. 
normelor şi în termenele ce se vor stabili . 
prin instrucţiunile ministerului de finanţe. 
“aceste termene neputând fi “mai mari de 
3 luni dela reţinere, iar pentru dobânzile 
plătite. la creanţele ipotecare privilegiate 
sau chivografare, prevăzute la punctul 4, 
lit. a al cărui art, 23, de trei zile. 

Pentru aceste din urmă dobânzi plata 
impozitului se va puteă efectuă prin apli- 
carea de timbre mobile speciale, pe înseri- 
sul constatând achitarea, lor, de îndată ce 
ministerul finanţelor va. întocmi şi va, pa- 
blică modalităţile de aplicarea Şi anularea 
acestor timbre, cum şi limita până la care 
se poate face asemenea plăţi. 

Până la înfiinţarea de timbre, percepto- 
rul sau administraţia financiară unde se 
varsă impozitul vor face la cerere men- 
ţiune despre aceasta pe act. 

Lipsa acestor vize ori timbre sau a chi-: 
tanței doveditoare de plata impozitului 
constitue o dovadă îndestnlătoare de Bus- 

Moditicările propuse de 
cortitetul delegaților / 
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c) Benta perpetuă de ex- 
propiere a înstitutiunilor si 
aşezămintelor cari înulepli- 
nesc un serviciu 'public ; 

Admis. Devine sin. d. 

Admiis.. 

Admis. 

 Admis, 

îi Adis. 

Admis. 

Admis. ",
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- Senatului 

tragerea dela plată urmând a se aplică 

sancţiunile legale. 

Art. 26.— Perceperea şi: vărsarea impo- A dmuis. 
zitului -pe veniturile din valorile mobiliare 

străine se face, până la o înţelegere cu 

diferitele State interesate, de către ban- 

cherul, agentul de schimb sau orice altă 

persoană care efectuează în România pla- ÎN „d 

ta dobânzilor sau veniturilor produse de 
aceste valori. 

Oricine face o profesiune sau un comerţ 

din a strânge, plăti sau cumpără cupoane, 

cecuri sau orice alte instrumente de cre- 

dit, create pentru plata acelor venituri din 

alte ţări, este dator să 'facă o declaraţie 

despre aceasta la administraţia financia- 
ră a reşedinţei sale şi să se conformeze re- 
gulelor stabilite prin instrucţiunile minis- 

terului de finanţe. E 

“Sunt dispensaţi de aceste declaraţiuni 
cei obligaţi la publicarea bilanţului. | 

Cei cari vor încasă din străinătate, fie 
direct, fie prin altul, asemenea venituri, 
sunt obligaţi a vărsă impozitul la admi- 
nistraţia financiară sau la percepţie, în 
termen de o lună, putând cere vizarea tit- 
lurilor pentru dovada -plăţii impozitului. : 
„Art. 27 —Vărsarea impozitului reţinut. A dmis. 

"de către debitorii veniturilor menţionate 
la, punctul 6 de sub art. 23 se va face con- 
form celor arătate în articolul 25, însă cu 
titlu provizor iu, până la stabilirea defini- 
tivă a impozitului de către comisiunile de 
impunere ce, vor urmă după acea vărsare. | 

Constatarea se face pe: baza declaraţiu- Adis, 
nilor ce contribuabilii sunt obligaţi a dă, | 
în conformitate cu dispoziţiunile art. 87,. . | ” 
ținându-se seamă de contracte, registre şi 

Admis. 

Adis. 

Adis.
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orice acte, pe cari atâţ debitorii cât şi ere- 
ditorii veniturilor sunţ datori a le pre- 
zentă, 

Modalităţile şi formele de constâtare 
sunt cele prevăzute în titlul III. 

Nu intră în venitul impozabil: 
. 

. 
- A a) Amortismentul repartizat pe numă- 

rul de ani cât durează, concesiunea, al ca- 
Pitalului învestit de concedenţ în. între- 
prindere şi care se pierde până la sfârşitul 
coneesionării, arendării ori închirierii), 

b) Amortismentul anual de cel mult 5% 
al instalaţiunilor utile întreprinderii cari 
nu se pierd în total, dar rămân la, expirare 
în stare degradată. | 

Inscrierea impozitului se vă face în ro- 
lari speciale, unde se va notă şi încasarea 
prealabilă a impozitului. In cazul când s'a 
încasat mai mult s6 va face compense.- 
țiune în anii următori sau cu alt impozit 
conform art. 114. Dacă această eompen- 
sare nu se poate face, se va restitui dife- 
renţa. » | 
„Art. 2.— Impozitul e în sarcina credi.- 
forului chiar dacă prin contracte sar pre- 
vedeă clauza contrarie; orice asemenea 
clauză contrarie este nulă. 

Art. 29.—Imstanţele judecătoreşti şi orice 
autoritate publică: nu vor puteă dă curs 
nici unei cereri relative la asemenea, acte 
sau creanţe ce fac obiectul impozitului de 
faţă şi nu vor operă nici o radiere de sar- 
cini, privilegii sau ipoteci asupra imobi- 
l6lor până nu se va justifică plata impo- 
zitului,- afară de cazurile de dispensă pre- 
văzute de lege, 

f 

Modificările propuse de 
comitetul delegaților 
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Admis, 

Admis, 

Admis, 

Adis, 

Adniis. 

Acdhuais.
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CAPITOLUL IV 

Impozitul pe venitul întreprindegilor comerciale 
şi industriale 

Art. 30. Sunt supuse unui impozit de 

30% veniturile nete din întreprinderile 

comereiale şi industriale, din exploatări 

asrieole făcute de arendaşi, cum şi din 

exploatări de păduri sau de mine, făcute 

ie de către arendaşi sau concesionari, fie 
de proprietari. , - 

Impozitul se sporeşte cu 2% pentru *e- 

niturile ncte din operaţiuni de bancă, scont 

„au împrumuturi, şi se reduce cu 2% pen- 
tru veniturile nete ale întreprinderilor cari 

au de obiect exclusiv exploatări lindus- 

triale, mimiere sau de transport pe cale 

ferată sau pe apă. _ 

În venitul întreprinderilor industriale 

se socotesc a fi cuprinse veniturile imo- 
bilelor afectate industriei cari aparțin ex- 
ploatatorilor, şi cari mar putea servi de- 
«ât în scopul pentru care sunt întrebuin- 

fate, fiind legate de exploatarea indus- 
tvială vespectivă. Ile nu sunt dar supuse. 
ia impozitul pe veniturile proprietăţilor 
arieole sau ul celor clădite, ci la cel de 
taţă. | . 

Venitul impozabil se stabileste în. fie- 
«are au pe baza venitului rezultat în anul 
«e precede celui de impunere sau în pe- 
rioada de 12 Inni, care a servit la stabili- 
rea ultimului bilanţ, în cazul cânq bilan- 

“țul nu se încheie pe anul civil. 
„tri. 31—Venitul: net impozabil se 0b- 

tine seăzându-se din încasările bruee xe- 
avltate din operaţiunile făcute în cursul 

"anului cheltuelile proprii ale întreprinde- 
sii, si anume: : 

Mudificăriie propuse de 
comiteiul delegaților ; 

Senatului 

Admis. 

Admis. 

A dmis, 

Adis. 

Amis. 

Admis. 

Art. 31, — Venitul nei im- 
pozabil se obţine scăzân- 
du-se din zeniturile brute 
vezultate din operaţiunile 

făcute în cursul anului chel- 
tuelile proprii ale întreprin- 
derii, şi: anume:
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"Textul votat de' 'Adunarea deputuţiley» 

1. Chiria sau arenda imobilelor cari ser- 
Vesc întreprinderilor comerciale ori indu- 

"striale, sau cari sunt destinate exploată- 
Fii. a | 

Dacă aceste imobile sunt proprietatea 
exploatantului și sunt impozabile la IMRO- 
zitele -pe veniturile proprietăţilor agricole 
sau al celor clădite, se va scădei. venitul - 
brut evaluat şi impus acolo. 

2. Dobânzile capitalurilor împrumutate 
întreprinderii, dacă acesta, are o persona- 
litate juridică distinctă de acea a împru- 
mutătorului, fie acele dobânzi fixe, fie sub. 
forma participării la beneficiile întreprin- 
derii debitoare; ” 

3. Jalariile, retribuţiunile, indemniză- 
rile şi remizele plătite agenţilor, lucrăto- 
rilor, funcţionarilor întreprinderii, fie în 
bani, fie în natură. 

4. Participările obligatorii la beneficii 
ale luerătorilor sau funcţionarilor. stahi- 
lite prin contract sau statute, precum și 
gratificaţiunile neobli:atorii până la 50% 
din totalitatea retribuţiunilor anuale. 

5. Costul materiilor prime transformate 
în cursul anului de exploatare pe care s'a 
încheiat bilanțul. Pa a 

6. Amortismenţul de cel niult 5% pe an 
din costul imobilelor ce aparțin întreprin- 
derii al căror venit e cuprins în acela al 
exploatării, şi impus la un loc, conform 
art. 30 alin. III, până la amortizarea, lor 
completă. a 

Pentru clădirile uzinelor amortismentul 
se poate ridică până la 8% pe an, iar pen- 
tru instalaţiunile imobiliare până la 15%, . 

” în eondiţiunile dela punctul 7 ca urmează: 
7. Chiria instalaţiunilor cari n'au carae- 

terul de imobile prin natură. 

Moditicăriie propuse de 
comitetul delegaților . 

Seraiului 

Admis, 

Dacă aceste imobile sunt 
proprietatea exploatatorului 
şi sunt impozabiie la impo- 
zitele pe veniturile preprie- 
tăților agricole sun al celor 
clădite, se va scădea venitu? 
brut evaluat şi impus acolo= 

Admis. 

Admis. 

Adimis; 

Admis. E: 

A dinis. 

Adis, e
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Dacă acestea aparţin exploatantului, 

se vor scădeă sumele necesare pentru a- 
mortizarea lor, fără a puteă depăşi 15% 

din cost. 

Cota amortizărilor pentru. diferitele ca- 

„ tegorii de industrii; va ti fixată de minis- 
terul finanţelor după normele ce se vor 
stabili de comisiunea, centrală prevăzută 
la art. 84, luându-se şi avizul comisiunii 
industriale depe lângă Ministerul Indus- 

triei şi Comerţului; 
8. Amortismentul capitalului învestit în 

concesiuni de exploatări pe termen limitat, 
care rămâne neamortizat întrunul din 
modurile prevăzute la alin. 6 şi 7, precum 
şi învestirile în instalaţiuni utilizabile cari 
vămân în proprietatea concedentului. 

Această parte de capital se amortizează 
repartizându-se annal până la expirarea 
<oncesiunii; 

9. Aloecaţiile la Casele de pensiuni şi a- 
sistenţă ale funcționarilor, sau primele 
plătite de întreprinderi pentru asigurareu 
funeţionarilor la una din societăţile 'de 
asigurare din România, până la cel mult 
10% din salarii, cum şi sumele alocate din 

" beneficii pentru îinstituţiuni de cultură 
şi de asistenţă socială ale Statului, jude- 
țelor şi comunelor; | 

10. Cheltuelile diverse sau cheltueli ge- 
„nerale privind strict întreprinderea, între 
cari întră şi cele de întreţinere şi de asi- 
gurare la una din societăţile din ţară, şi 
aiară de impozitul de faţă, care priveşte 
însuşi obiectul întreprinderii. 

In afară de scăzămintele prevăzute în 
acest articol, nici o altă scădere nu se mai 
poate face. la stabilirea, beneficiului, net. 

Modificările propuse de 
comitetul delegaților 

Seratului 

Dacă acestea aparţin ex- 
ploatatorului, se vor scădeă 
sumele necesare mentru. a- 
mortizarea lor, fară a puteă 
depăşi 15% din cost, 

Admis. 

- Admis; 

Admis. 

Admis, 

Admis. 

Ss 

In afară de scăzămintele 

- prevăzute în acest articol, 

nici o altă scădere nu se 

mai poate face la stabilirea 

d 
i
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Aşa, nu se vor puteă scădeă sumele chel- 
tuite spre-a dă o plus valoare instalaţiu- 
nilor sau sumele afectate sporirii între- 
prinderilor. 

Art. 32—După alegerea benețiciului net! 
al societăţilor anonime pe acţiuni, în urma 
scăderilor de mai sus, se mai scade: 

a) Rezervele statutare până la 10% din 
beneficiul net, atunci când rezervele n'ău 
“atins încă jumătate din capital, şi 5% după 
ce această limită a fost atinsă, iar câna 
ajung egale cu capitalul, nu se mai scade 
nimic. | 

Rezervele de orice fel ale Băncii Naţio- . 
nale a României nu vor fi impuse decât a- 
tunci când se. vor distribui acţionarilor 
sub orice formă, chiar prin sporire de ca- 
pital. In acest caz se va scădeă cota-parte 
ce revine Statului în raport cu capitalul 
său în Bancă; ! 

Rezervele matematice ale societăţilor de 
asigurare nu sunt impozabile întru cât: 
n'ar cuprinde beneficii ale societăţii. 

Aceste rezerve vor fi impuse, dacă timp 
de trei ani dela constituirea, lor nu sunt: 
întrebuințate în acoperirile respective. 

Art. 33.—Nu sunt supuse decât la im- 
poziiul complimentar prevăzut la art. 42 
sumele ce intră în compunerea, beneficiu- 
lui net al societăţilor pe acţiuni pentu 
cari sa plătit impozitul imobiliar şi a-" 
nume: , 

a) Participările reale la beneficiile altor 
societăţi, dovedite cu acte, cum şi venitu- 
rile din sumele plasate in mod permanent 

a - 

Modificările propuse de 
comitetul delegaților 

Senatului 

beneficinlui net. Astfel, nu 
se vor puteă scădeă sumele: 
cheltuite spre a dă o plus. 
valoare instalaţiunilor sau 
sumele afectate: spurizii . în- 
treprinderilor. 

Admis. 

Adinis. 

Admis. 

| „Aduiis. 

b) Aceste rezerve în totat 
nu vor putea trece de3% din 

+ plăsamentul. în creanţe: al 
întreprinderii. ă 
Admis. 

N 

Adis. 

Admis, . -:7 |
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în efecte: publice supuse impozitului “mo- - 

biliar; | - | 

b) Redevenţele din concesiuni; - 

_"c) Dobânzile cuvenite la sumele depuse 

spre fruetifieare sau păstrare. 

Cheltuelile speciale privitoare numai la 

sumele de mai sus nu pot fi scăzute din 

beneficiul impozabil, 

Din beneficiul net total rămas după 

scădenea rezervelor scutite conform k:z- 

ticolului precedent şi a sumelor de mai sus, 

se impune cu cotele prevăzute la art. 30: 

«ceace rămâne după deducerea . dividen- 

dului, care e supus impozitului mobiliar. 

La stabilirea beneficiului net impoza- 

til al instituţionilor financiare create de 

Stat se va scădea partea ce revine Statu- 

lui pentru dreptul său regalian coneedat 

acelor instituţiuni. 

Societăţile ipotecare prin asociaţiune 

matuală de proprietari, constituite pe baza 
legii din 5 Aprilie 1873, nu sunt impuse 

decât pentru acea parte a excedentului. 

«lintre venituri şi cheltueli, care, conform 

deciziunilor adunării generale, se restitue 

împrumutaţilor societari prin imputare a- 
supra ratelor datorite de ei. 

Beneficiul distribuit ea dividend ac 

tionarilor de băncile populare, cooperati- 
vele şi federalele enumerate la art. 34, ne- 
impunându-se la impozitul mobiliar, con- 
iorm art. 23, este supus acestui. impozit 
în eondiţiunile prevăzute la art. 35. 
Art. 34.—Se scutese de impozit: 
-a) Pentru 3 ani dela constituirea lor, 

cooperativele de meseriaşi, funcţionari și 
muncitori, precum şi societăţile şi coope- 
vativele de industrie casnică, băncile popu- 

Moditicările propuse de 
__eomitetul' delegaților 

Senatului 

Admis. 

Admis. 

Admie. 

Admis. 

Admis 

Admis. 

Admis. 

y 

Admis. | 

- a) Pentru 3 ami dela eons- 
tituirea lor, cooperativele 

de meseriaşi, functionar: Ș 

muncitori, precum $i A 

ciațiile şi cooperativele d 

industrie casnică, bănelie
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lare, cooperativele săteşti, cooperativele 
populare orăşeneşti cari distribue mărtu. 
rile numai membrilor, cum și federalele a- 
cestor cooperative şi bănci, dacă ele sațis- 
face condiţiunile impuse prin legile lor or- 
ganice spre a obţine scutirea de impozi- 
tele similare de până acum. 

Impunerea începe dela 1 Ianuarie a anu- 
lui ce urmează; îinplinirii termenului de 
3 ani; 

b) Societăţile funcţionăreşti sau în scop 
de binefacere, cari se bucură de scutire. pe 
bază de legi speciale, întrucât nu fac ope- 
rațiuni decât cu membrii fundţionari: şi 
se  conformează condiţifnilor stabilite 
prin legile lor organice; 

c) Casele comunale de păstrare penten | 
veniturile cari servă edilităţii publice de- 
punătorii vor plăti însă bnpozitul pe ve- 
nitul valorilor» mobiliare; 

d) Societăţile pentru exploatarea. apelor 
minerale ale Statului, menţionate în legea 
din 18 Aprilie 1909, până la împlinirea 
termenului de scutire de 10 ani dela înce- 
perea exploatării prevăzută în acea lege. 

Art. 35— Impozitul se reduce: 
a) La jumătate pentru cooperativelc, 

băncile populare şi federalele prevăzute 
în. art. precedent, alin a, pentru societăţile 
pentru construirea de locuinţe ieftine, în- 
ființate conform legii speciale, dacă satis- 
fac condițiunile legilor lor organice, pre- 
cum şi pentru asociaţiunile profesionale 
fără seop lucrativ, cari nu împart sub nici 
o formă heneficii membrilor lor, ei le în- 
trebuinţează în scop de utilitate generală 

„recunoscută de asemenea pentru asociaţiile 
şi societăţile de industrie casnică sau a- 

Moditicările propuse de 
“comitetul delegaților : 

Senatului 

populare, cooperativele să- 
beti ecoperativele populare 
orăşeneşti cari  distribua 
mărfurile numai membrilor, | 
cum şi federalele acestor 
cooperative şi bănci, . dacă, | 
ele satisfac condiţiunile im- 
puse prin legile lor organice: 
spre a obține scutirea de 
impozitele similare de până 
acum. 
Admis. 

Admis. 

Admis, 

A dmis. 

Admis, 
d) Cu jumătate pentu 

cooperativele, băncile popu-- 
lare şi federale 'prevăzute 
în art. precedent, âlin. a, 
pentru societăţile pentu 
construirea de locuințe iaf- 
tine, înfiinţate contowm le- 
gii speciale, dacă satisfac 
condiţiunile legilor lo» or- 
gemice, precum şi pentru a- 
sociaţiunile profesionale fă- 
vă scop lucrativ, cari nu îm-- 
part sub nici o formă bone. 
ficii membriler lor, ci le îu-. 
tebuințează în scop de uti- 
litate seneală recunoscută : 
de asemenea pentru asocia. 
țiile şi societăţile de indus-
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vând de obiect exclusiv producerea sau 

- «lesfacerea obiectelor de industrie casnică; 

b) La un sfert pentru cooperativele, 

băncile populare şi federalele, precum şi 

asociaţiile. sau societăţile de industrie 

casnică prevăzute la alin. a, cari au peste 

4 aui de funcţionare și capital vărsat de 

peste un milion lei. 

Art. 36.— Intreprinderile industriale şi 

miniere noui se vor bucură de scutire de 
impozitul de faţă, până în al cincilea an 

dela punerea în funcţionare, dacă benefi- 

ciul lor net anual nu trece de 8% din ca- 

pital împreună cu rezervele şi de o redu- 

cere la jumătate. dacă această rentabilitate 

e cuprinsă între 85—10%. 

Intră între acestea şi cele distruse de 

răsboiu, pentru partea refăcută, dacă a- 

ceasta trece de o treime din totalul insta 

laţiunilor, clădiri şi maşini, 

Aceste scutiri ori reduceri se acordă nu- 

mai întreprinderilor cu capital în majori- 

tate naţional şi sub rezerva îndeplinirii |. 
„eondiţiunilor impuse de legile şi regula- 

mentele industriale şi miniere pentru acor- 

darea unor asemenea avantaje. _ 

„Art. 37.— Impozitul se așează pentru fie- 

care întreprindere din România în parte 

pe numele exploatantului la sediul direc- 

ţiunii fiecărei întreprinderi sau, în lipsă, 

acolo unde are loc principala activitate a 

întreprinderii. * 

Societăţile pe acţiuni sunt impuse la se- 

diul lor pentru beneficiul realizat din toate 

întreprinderile şi sucursalele lor din ţară. 

Societăţile cari n'au sediul în ţară sunt 

impuse la locul unde se află sucursalele, 

A 

Moditicările propuse de 
comitetul delegaților : 

Senatului 

trie casnică sau având de 
obiect exclusiv producerea 
său desfacerea obiectelor de 
industrie casnică ; 

b) Cu un sfert pentru coo- 
perativele, băncile populare 
şi federalele, precum şi aso: 
ciaţiile sau societățile de în- 
dustrie casnică prevăzute la 
alin. a. cari au peste 6 ani: 
de funcţionare şi capital 
vărsat de peste un milion 
lei. - 
Admis. 

Admis. 

Admis. 

Ar. 37, — Impozitul se a- 

şează peniru fiecare înte- 
prindere din România ih 

parte pe numele exploala- 

torului la sediul directiunii 
fiecărei întreprinderi Sau. 

în lipsă, acolo unde are loc 

principala activitate a înire- 

prinderii. 

_ Admis, 

Intreprinderile cari p'au 

sediul i tară sunt impus? 

la locul unde se ailă sue
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pentru beneficiile -reâlizate în “tară, ele fiind obligate a le declară și a încheiă bi- Vanţ pentru operaţiunile şi capitalul din “cari a, rezultat acele beneficii, 
Art. 38.—Constatarea venitului şi stabi- lirea impozitului se face după normele de mai jos şi pe baza declaraţiunilor ce con- _tribuabilii sunt obligați a dă anual, sau la începerea întreprinderilor, conform regu- lelor prevăzute Ja titlul III. 
Declaraţiunea trebuie să cuprindă 'eapi- talul întrebuințat în întreprindere, venitul brut şi net realizat în anul încheiat la 31 Decemvrie precedent sau în perioada de timp pe care e încheiat bilanţul, cifrele propuse ca scăderi conform art. 31, precum şi toate Justificările necesare în sprijinul cifrelor ce declară, - 

Deelaraţiunea va ţi însoţită da bilauţ și de contul de profit şi pierdere; iar pen- tru cei ce nau obligaţiunea, întocmirii lui Şi nici nu l-au încheiat în regulă, pe lângă cifrele indicate ca venituri şi capital vo» declară cifra afacerilor. 
Art. 39.— Stabilirea venitului net 1Mmpo- zabil se face într'unul din nrrhătoarele mo- 

duri: _ 

1. După elementele bilanţului pentru cci obligaţi la publicarea lui, sau pentru cei 
cari l-au încheiat în regulă, corespunzând 
cu registrele regulat ținute şi în conformi- 
tate cu art. 31. 

2. Prin constatare directă, sau prezuru- 
ţii, în celelalte cazuri, bazate pe următoa- rele elemente: 

a) După cifra afacerilor anulni prece- 
dent, comparată cu aceea a altor exploa- tări similare; 

Moâificările propuse de 
comitetul delegaților 

Senatului 

salele, pentru beneficiile 
realizate în tară, ele fiind 
obligate a le declară şi a în- cheiă bilanţ pentru dipera.- țiunile şi capitalul din cari a rezultat acele beneficii, 
Adinis. a 

Admis, 

Admis. 

A dmis. 

"Admis. 

Admis. 

Admis.
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b) Dacă cifra afacerilor nu se poate con- 

stată precis după registre, sau din orice 

alte elemente, venitul impozabil se va 

stabili prin apreciere în comparaţie cu alii 

contribaabili de aceaaş categorie şi impor- 

tanţă. ” . 

Art. 40. Aprecierea, veniturilor nete ale 

arendaşilor, în cazul când nu ţin o conte- 

bilitate regulată, şi nu se poate dovedi a- 

cest beneficiu, se va face ţinându-se seamu. 

de valoarea locativă a proprietăţilor ex- 

ploatate, stabilită, la: recensământ,  con- 

form normelor ce se vor stabili de comisiu- 

nea, centrală prevăzută la art. 84. 

Pentru păduri și mine, în afară de pre- 

vederile legii minelor, venitul net al ex- 

ploatatorilor, orieari ar "Hei, se stabileste 

tot pe ealea prevăzută la art 3$ şi 39. 

Art. 41— Pentru primul an de exerci- 

tare al unei întreprinderi, venitul se can- 

stată pe ealea prevăzută de art. 39, alin. d. 

Dacă întreprinderea a început în anul 

precedent, venitul acelui an servă de bază 

pentru cel de impunere, numai în cazui 

când este :constatat prin bilanţ şi dacă 

exercitarea a durat mai mult de 3 luni. 

In acest caz venitul se socoteşte rapor- 

tându-se la timpul cât a avut/loc exerei- 

tarea. | | 

Când exercitarea în anul precedent a 

avut loc mai puţin de 3 luni, sau când ve- 

pitul e constatat pe altă cale decât după 

bilanţ, impunerea se stabileşte după nor- 

mele prevăzute la punctul 2 alin. d, din 

articolui 39. 

Pentru societăţile pe acţiuni impozitul, 

atât pe primul an cât şi pe al doilea, se 

stabileşte după îneheieraa primului bilanţ. 

Modificările propuse “de 
comitetul deleg 

Adis. 

Adis. 

Admis. 

Adis. 

Admis. 

A dmis, 

Admis, 

Seratnlui 
aților i
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care va servi de bază la impunere pe a- 

: şti doi ani. Din impozitul ce se va stu- 

bili pe baza bilanţului ultimului an de 

“sereitare se va scădea impozitul plătit 

e primul au. - 

„rit. 42.—Ca un compliment al acestui 

:mpozit, veniturile aparţinând contribua- 

"sililor mai jos vizaţi sunt supuse la un. 

daus de impozit dacă aceștia se găsese 
:1 eondiţiunile ce urmează: 

6) Contribuabilii obligaţi la publicarea 

ilanțului sau aceia cari au registre regu- 

„at ţinute şi bilant încheiat în regulă synt . 

„apuşi la această suprataxare dacă bene- 

ticiul lor net anual trece de 50.000 lei, şi 

in econdițiunile de rentabilitate de mai 

„DS; 
b) Contribuabilii cari nu au bilanţ şi re- 

„istre în regulă şi nu li se poate stabili. 

„apitalul real pus în întreprindere, dar a 

-ăror cifră de afaceri trece de 1.000.000 

x, sunt consideraţi a aveă un capital e- 
„al cu jumătate din cifra afacerilor, ki 

or fi suprataxaţi în“ aceleaşi condițiuni 

u cei din alineatul precedent, având în 

“adere beneficiul stabilit conform art. 39. 

In afară de societăţile pe acţiuni, la cal- 

aul rentabilităţii eapitalul nu va fi so- 

„tit mai mie de jumătate din cifra afa- 

rilor, 

Pentin comercianții şi industriaşii parti- 

ari, atât în ealeulul rentabilităţii cât 

la impunere, se scade 10% din benefi- 

:ul “ales conform prevederilor acestui im- 

Ozit, 

Impozitul complimentar se stabileşte o- 

:ată eu impozitul prevăzut de art. 30, po- 

irivit dispoziţiunilor din acest capitol “şi 

'Supra aceluiaș venit, iar pentru societă- 

2 
i 

Moditicăriie propuse de 
comitetul deleguţilor 

Senatului 

A dmis. 

a) Contribuzbilii obligat: 
la publicarea bilanţului sau 
aceia cari uu registre regu- 
lat. ţinute şi bilanţ încheiat” 
în regulă surit supuşi la a- 
ceastă. suprataxare dacă be- 
neficiul lor net anual trece 
de 73.000 lei, şi în condiţiu. 
nile de rentabiliiate de mai 
jos ; 

A dis. 

Admis. ” 

Pentru comercianții şi in- 
dustriaşii particulari, după 

“ce se face calculul rentabi- 
Jităţii, la impunere, se scasie 
10% din beneficiul zles. con- 
form prevederilor acestui 
impozit. 

Admis.



“Textul votat: de Adunarea deputaţilor 

țile pe acţiuni şi asupra sumelor arătate 

în art. 33, inclusiv dividendul. 

Cota. de impunere variază după rventa- 

bilitatea capitalului, adică după raportul 

dintre capital, împreună cu totalul rezer- 

velor şi beneficiul net stabilit conform art. 

31, inclusiv sumele prevăzute la art. 33 şi 

dividendul, precum urmează: 

a 
    

SUPRATAXA TA FI: 
1 DACĂ RENTABILITATEA Betasol| Pate ă - , entra so Pentr „ANUALĂ ESTE: cietati gel) partia 

acțiuni || ari 

  

  
  

Dela 10%, inclasiv până | 11%, 0,5%/, 
% 

  

          

110 o > > 12% 10| — 

a 120, o a > 180/1150; — 
> 180 f,  oa . 149| 29 — 
> 140 2 3 » 15%] 250/cii — 
> 15% 2 » » 16% 30| 0,5%] | 

> 160, > > > 18%, 4% 10/ș 
> 189, > » » 20%, 5%/o || 1,5%0 
> 206/, » » » 920, 6%/4 2%/9 

p 220] o a a 25%fa| 70/0|| 2,5%/0 
209 a o» > 30fe] 8, 3%/0 
> 309 o > > 850| 99/p || 3,500 

> 350], » 2 > 400fe| 1000] 4% 
a 400, o o > 45097, Liefoii 45% 

» 45 » » 2 50%0| 12%/e 5%, 
>» - 50 % » >» >» 60%/, 13%/, 6%/ 

La] 60/, 2 » >» '70/, 140/9 19e 

> 700, >» 2 > 800| 1590] 8/0 
a 800 » a 2 290%/.| 16% 9%/ 

> 900, vo» » 109%] 179| 10% 
> 1000, > > > 120% | 18%9il 119/. 
» 120%  »  » » 16007, | 19%/,îi 120/ 
> 160% >»  » » 20007, | 20%|| 13%, 
x 2000/, » >» » 2500/5| 219/,|| 14%, 
> 2509 >  » » 3000/| 220/0|| 150%/5 
> 8000, >» 2» » 350%] 23%,|l 16%, 
> 8500, >» > » 4000/,| 240/,ll 170 
» 400% > > » 450070] 250/0|| 18%, 
» 4509, »  » » 50007, |. 260/' 19/, 
> , 500/, în sus ... 270/0| 2007] - 

a | 

Pentru înstituţiunile financiare create - 

de Stat cu participarea lui progresivă la 

Modificările propuse dea. 
comitetul delegaților 

Senatului 

Cotă: de impunere variază 
după rentabilitatea capitia- 
lului, adică după repartul 

„dintre capital, împreună cu 
totalul rezervelor şi benefi- 
ciul net stabilit conform 
art. 31, inclusiv sumele pre- : 
văzute la art. 33, cum si di- 
videndul, precum urmează : 

A dmis. 

Admis. Ca
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Textul votat de Adunarea deputaţilor 

beăeficii, cota se va stabili ținându-se sea-. . 
ma, de partea din beneficii ce revine Sta- 
tului, conform tonvenţiunii şi legii spe- 
ciale cari vor regulă raporturile dintre 
Ștat şi aceste instituţiuni. 

Societăţile pe acţiuni cari dau luerăte- 
rilor sau funcţionarilor participaţii obli.- 
gatorii la beneficii de cel puţin 25%. din. 
beneficiul net şi cele profesionale vor plăti 
impozitul complimentar redus cu o pătrime. 

CAPITOLUL vV 

Impozitul pe salarii 

Art. 43.— Veniturile nete provenite din 
salarii, lefuri publice şi private, reniunera- 
ţii, gratiticaţii sau din indemnităţi. de ori 
ce fel, participări la beneficii ale lucrăto- 
rilor şi, funcţionarilor, pensiuni, cum. şi 
din rente viagere mai mici de 25.0000 lei 
anual, sunt supuse unui impozit conform 
prevederilor de mai jos, în eazul când a- 
ceste venituri se încasează periodie cu 
ora, cu ziua, săptămâna, luna sau anul şi 
au caracter de continuitate. 

Cota impozitului este de: 

4% până la venitul de 3.000 lei lunar ori 
suma respectivă anuală, săptămânală, 
zilnică sau pe oră; | 

5% pentru diferența până la 6.000 lei lu- 
nar şi i 

8% pentru diferenţa ce trece de 6.000 lei 
lunar. N ” 

Impozitul! lovieşte toate veniturile sus 
menţionate provenite din România de că- 
tre oricine s'ar încasă, afară de lista civilă 
cum şi de cele Inate din altă țară de că- 
tre orice locuitor al ţării, ! 

Modificările propuse 1e 
comiletul delegaților 

Senatului | 

Sccietăţile pe acţiuri cari 
dau lucrătorilor sau fune- 
ționatrilor participaţii la be- 
nefjicii, obligatorii, prin sta- 
tute sau prin lege_ de cel 
puţin 25% din beneficiul net 
şi cele profesionale _Yor 
plăti impozitul complin:en- 
tar redus cu o pătrime. 

Adis. 

Admis. 

A dunis. 

* 

Admis. . 

„Admis, IN 
+ 

Adis. za 

Adniis, In 

Adis, s,



  

m 

"Textul votat de Adunarea deputaţilor 

Art. 44. Venitul net se stabileşte adăo- 

gând. la cifra wetribuţianii periodike de. 

orice fel, pensiunilor san rentelor viagere, 

valoarea indemnităţilor sau 

lor în natură şi scăzând sumele cheltuite 

cu îndeplinirea serviciului. 

Veniiul net este impozabil numai dacă 

suma tuturor veniturilor aci impozabile - 
depăşeşte 750 lei lunar ori suma respec- 
tivă anuală, săptămânală, zilnică 'sau pe 
oră. 

Art. 45.—Sunt scutiţi de acest impozit 
agenţii diplomatiei şi 

sub rezervaj reciprocităţii diplomatice. 
Art. 46.— Venitul impozabil se obţine 

scăzându-se din venitul net: 
a) Câte 650 lei lunar, ori suma respec- 

tivă anuală, săptămânală, zilnică sau pe 
oră, numai dacă venitul net total al.con- 
tribuabilului nu trece de 48.000 lei anual. 

Dacă contribuabilul are mai multe veni- 
turi, de felul celor aci impuse, fără a în- - 
trece în total limita de mai sus, scăderea 
se face o singură dată, fiind obligat să 
declare aceasta la reținerea impozitului. 

b) Din salariile muncitorilor manuali, 
Îmcrând cu ziua sau în acord, tot ce ace- 
ştia primese peste 20 zile lunar; 

c) Vărsămintele până la 10% din veni: 
tul brut ce se fac de către sau pe seama 
contribuabilului pentru asigurarea unei 
pensii, precum şi; cotizaţiile pentru asigu- 
varea de accidente. 

suplimenţe:: 

consulari străimi,: 

Modificările propuse de 
comitetul delegatților:? 

Senatului 

Adniis. 

Venitul net este imposză- 
bil numai dacă: suma tuțu- 
ror veniturilor aci impoza- 
bile depișeşte 750 lei lunar 
ori suma respectivă anuaiă, 
săptămânală, zilnică sau pe 
oră, rotuniindu-se prin ne- 
glijarea fracțiunilor sub 10 
lei dela 756 până la 3.066 lei 
venit impozabil lunar, sub 
100 lei dela 3.006 în sus, îar 
pentru veniturile impozabile 
socoliie pe zi sdu pe oră 
prîn neglijarea banilor. 

Admis, 

Admis. 

Admis. 

- Admis, 

x 

b) Din: salariile muncito- 
rilor manuali. lucrând cu 
ziua, cu ora sau în acord, 
tot ce aceștia primesc peste 
20 zile lunar; 

c) 'Vărsămintele până la 
10% din venitul brut ce se 
fac de către sau pe seama 
contribuabilului pentru asi- 
gurarea, unei pensii, precum 
şi cotizaţiile pentru asigu- 

„Yarea de accidente. şi de 
viață.
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Textal votat de Adunarea deputaţilor 

Limitele de venit prevăzute în acest ar- 
ticol şi în articolele 43, 44 şi 46 vox puteă. 
fi modificate prin legea. bugetară, de. în- 
dată ce cursul leului faţă de valoarea lui 
aur se vu schimbă cu mai mult de o treime 
în raport cu această diferență din mo- 
mentul aplicării legii de faţă. - 

Art. 41.—'Toate instituţiunile, statul, ju- 
deţele, comunele, stabilimentele publice si 
de utilitate publică, societăţile, comercian- 
ţii, industriaşii, meseriaşii şi oricine plă- 
teşte Sai procură funcţionarilor, amplo- 
iaţilor, comişilor, iuerătorilor, servitori- 
lor. sau altora salarii, sau orice alte indem-. 
nităţi în bani sau în natură, mai sus vi- 
zate, sunt obligaţi să reţină impozitul a- 
supră sumelor ce-plătesa, 
Impozitul reţinut va fi vărsat la per- 

cepţiile fiscale, în luna ce urmează ace- 
leia în care “a făcuţ reținerea, în confor- 
mitate cu instrucţiunile publicate ale mi- 
nisterului de finanţe. 

La. vărsare se va prezentă un stat, cu- 
prinzând toate indicaţiunile pretinse prin 
instrucţiuni şi prin formularele oficiale. 

CAPITOLUL VI 

Impozitul pe veniturile din profesiuni şi ocupa- 
ţiuni neimpuse la alte impozite 

Art. 48. Sunt supuse unui impozit de 
5% veniturile nete din profesiuni libere, 
cum şi orice venituri neimpozabile la al: 
impozit elementar, din ocupaţiuni neco- 
merciale, din exploataţiuni lucrative exer. 

. 

Modificările propuse de 
comitetul delegaților. - 

Senatului 

Adis. 

Admis, : 

Adis. e, 

La. vărsare se va prezență 
un stat, cuprinzând toate 
indicaţiunile pretinse prin 
instrucţiuni şi prin formu- 
larele oficiale. 

Pentru salariile din ulte 
țări, cei ce le primese sunt 
obligaţi a face vărsarea, îm- 
pozituluti direct la perecnții 
în termen de o lună, 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

a
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Modificările propuse de | 

Textul votat de Adunarea deputaţilor comitetul delegaților 
Senatului 

citate în mod obişnuit sau acoidental, sau 

orice alt venit întâmplător. 

Pentru asemenea venituri ocazionale din Admis. 

afaceri. izolate coia de impunere va îi a- 

ceea prevăzută la impozitul elementar res- 

pectiv pentru afacerile de aceeaş natură. 

Veniturile lucrărilor din „profesiuni. li- Admis. 

terare, artistice, ştiinţifice şi didactice sunt 

supuse unui impozit de 5%. - 

Art. 49.— Pentru locuitorii ţării şi pen.-  Admis, 

tru-cetăţenii români, ori unde le-ar îi re- | 

şedinţa, venitul impozabil : va cuprinde 

toate câştigurile realizate în ţară sau în 

străinătate mai sus vizate; pentru străi- 

nii locuind în altă ţară, numai cele reali- 

zate în ţară. 

- Art. 50. Venitul net va îi obţinut scă- Amis. 

zându-se din suma încasărilor totale chel- 

tuelile strict necesare pentru obţinerea ve- 

nitului.. 

Pentru profesiunile libere aceste chel- Admis. - 

tueli se fixează la o treime din totalul brut 

al venitului afară de cazul când contri- 

buabilul va dovedi că aceste cheltneli sunt 

superioare acestei treimi, în care caz se 

vor scădeă cheltuelile sale reale. - 

Art. 51.— Venitul împozabil şi impune- Admis, 

-vea, se stabileşte: | 

“ a) Anual, după venitul anului prece- Amis. EI 

dent şi în parte pentru fiecare exercitare 

profesională, ocupaţiune ori exploataţiune 

lucrativă exercitată în mod obişnuit. 

b) La obţinerea fiecărui câştig ocazional. Admis. 

Art. 52. Constatarea veniturilor prevă- - Admis. 

zute în articolul precedent, alin. a şi sta- 

bilirea impozitului se face pe baza declara- 

țiunilor ce contribuabilii sunt obligaţi a 

da anual sau la începerea exercitării, con- 

form regulelor prevăzute sub titlul III.
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Testul votat „de! Adunarea deputaţilor 

Deciaraţiunea trebuie să cuprindă ve- 
miturile brute realizate în anul încheiat la 
31 Decemvrie precedent din fiecare fel de 
profesiune sau ocupaţiune obişnuită şi 
cheltuelile necesare obţinerii venitului. Ea 
poate fi sprijinită cu registre regulat ţi- 
nute. 

Pentru veniturile cari au început în 
cursul anului precedent, însă au durat mai 
mult de 3 luni, venitul va fi calculat ra- . 
portându-se la timpul cât au durat. : 

Dacă în anul precedent au: durat mai pu- 
ţin de 3 luni, ele vor fi stabilite lupă apre- 
ciere, cum se arată mai. jos. 

Comisiunile au dreptul să aprecieze sin- 
ceritatea declarațiunilor, ținând seama, şi. 

de situaţiunea contribuabililor. 

Onorariile fixe ale profesioniştilor ca şi 
jJetoanele de prezenţă fiind taxate la im- 
pozitul pe salarii, nu intră la impunere. 

Art. 53. — Pentru câştiguri ocazionale 
prevăzute de art. 51, alin b, din afaceri 
izolate, ori din remize întâmplătoare, cari 
nu sunt supuse altui impozit elementar, cei 
cari le-au realizat sunt obligaţi a declară 
îndată câştigul, la percepţia locului unde 

sa realizat. | 

Impozitul va fi constatat conform art. 
Y5 şi se va achită îndată. Cei cari plătese 

aceste sume sunt obligaţi a reţine şi a 

vărsă la Stat impozitul” cu normele stabi- 
lite la art. 47. 

Art. 54.—Orice locuitor al ţării, major, 
afară de femei, sau cei ce au în ţară re- 

şedinţa peste 6 luni într'un an, şi cari nu 
sunt impozabili la nici un fel de impozit: 
prevăzut de prezenta lege, afară de per- 
sonalul corpului diplomatie străin, vor 
plăti un impozit minimal de 10 lei pe an. 

[ee 
Moaificările propuse de 
comitetul delegaților 

“ Senatului 

Admis. 

Admis. 

Admis, 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

Admis. .
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'Textul votat” de Adunarea deputaţilor 

Dacă contribuabilul suportă alt impozii 

mai mie de 10 lei anual, va fi impus nu- 

mai cu diferenţa până la această sumă. 

Se scutese de acest impozit minimal in- 
firmii incapabili de muncă aflaţi în sa:- 

cina asistenţei publice, precum şi cei a- 

junşi la bătrâneţe înaintată fără mijloace . 

de vieţuire, rezerviştii cari au luat parte 

în campania anului 1877/78 şi invalizii din 

răsboiul 1914—1919. 

“CAPITOLUL VII 

“Impozitul progresiv pe venitul global 

Art. 55.— Impozitul progresiv pe veni- 

tul global se aşează. asupra întregului ve- 

„mit anual al contribuabilului, care se com- 

pune atât din veniturile supuse la impo- 

zitele elementare, cât şi din cele scutite 

de acele impozite. 

  

Art. 56. — Sunt supuse acestui impozit 

pesoanele fizice şi anume: 

1. Pentru toate venituriie lor din ţară şi - 

din străinătate, orice locuitor al ţării, ori- 

cine are reşedinţa. obişnuită în România 

mai mult de 6 luni întrun an, cum şi cetă- 

țenii români cari locuese în altă ţară. 

Dacă străinii cu reşedinţa în România 

sunt supuşi în altă ţară la un impozit pro- 

giesiv pe venitul global, similar celui de 
faţă, ei vor puteă cere, până la o înţele- 
gere cu Statele străine, ca veniturile im- 
puse în străinătate să nu mai fie impuse 
în țară decât pentru diferenţa dintre im- 
pozitul român şi: cel străin. 

2. Pentru veniturile ce trag din ţară, 
Străinii, cari nu au nici domiciliu, nici re- 
sedinţa obişnuită în România. 

  

Modificările. propuse de 
comitetul delegaților 

- Senatului 

Admis. 

Admis, - » 

Adis. 

Admis. 

Art.. 33. — Impozitul pio- 

gresiv pe venitul global se 
aşează, asupra întregului ve- 

nit anual al contribuabilu- 

lui, care se compune atât 
din veniturile supuse la im- 

pozitele- elementare, cât și 
din cele seuiite de acele im- 

pozite, sau cele mai jos prt- 
văzute din alte țări:.. 

Admis.. . 

A dmis.- 

Admis: aa 

Admis- 2
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aa ai - Modificările propuse de 
Țextul votat de Adunarea deputaţilor -- “ eomitetul delegaților: 

Senatului 
“Art. 57.— Venitul global impozabil al Aqmis. 

unei persoane cap de familie cuprinde: ve- 
miturile sale personale, ale soţiei cu care. 
-eonvieţueşte, ' deasemenea. şi ale celorlalţi 
membri minori ai; familiei ale căror ve- 
nituri le are la dispoziţie, urmând ca im- 
pozitul stabilit pe baza acestor venituri să 
fie plătit de fiecare în proporţie cu veni- 
tarile sale cari intră în compunerea celui 
global. - 

Veniturile soţiei şi”ale acestor membri Admis. 
provehite din salarii sau din exercitarea " 
personală a unei profesiuni, comerţ ori in- 
dustrie se impun separat. 

Art. 58.—Nu sunt supuşi. acestui impo-  : Admis, DE 
zzit: 

a) Regele şi membrii familiei regale; Admis. 
b) Personalul diplomatic şi cel consular Admis. 

străin, aceştia din urmă cu condiţia să nu 
"fi avut reşedinţa în ţară şi să nuaibă 
alte ocupaţiuni obişnuite aci, în tot cazul. 
însă sub condiţiunea reciprocităţii. 

Art. 59.—Impozitul se aşează: Admis. 
a) La locul unde contribuabilul are prin-..  Admis. 

-cipala reşedinţă sau în lipsă la „domiciliu: : 
b) La locul unde sa realizat principă- Admis. 

lul venit dacă nare domiciliu, nici reşe- 
dință în România. 

e) La locul ultimului domiciliu sau re Admis. 
şedinţe sau în lipsă la Bucureşti, pentru 
cetăţenii români cari nu au domiciliu, nici 
reşedinţă, nici vreun venit în România. | 

Art. 60.— Veniturile cari imtră în com- Admis. 

punerea celui global se calculează pe baza 

veniturilor respective phle anului: preoe- : 
dent precum. urmează. - 

a) Veniturile nete ce se constată în vede- AĂdmis. 
rea impunerii la impozitele elementare, aşă



Textul votat de Adunarea deputăţilor 

cum ele sau determinat pentru acele“ îm- 

pozite; | | 

'b) Veniturile taxabile pe cale de reţinere 

sau vărsare directă la impozitele elemen- 
tare, astfel cum ele sunt impozabile pe a- 

nul precedent; 

c) Veniturile anului precedent. cari au 

încetat în cursul acelui an, cum şi cele 

scutite de impozilttele elementare, după 

„normele de calcul stabilite -la acele impo- 

zite, pentru venituri similare. 

Veniturile imobilelor neînserise la im- 
pozitele elementare respective intră în a- 

cest calcul astfel cum au fost realizate în 

anul precedent. In acest seop vor fi deter- 

minate conform normelor stabilite pentru 

acele impozite elementare, însă cu proce- 

dura prevăzută la titlul III, până ce de- 
vin impozabile la ele. . 

“Ari. 61.— Venitul global se formează din 

cel general, scăzându-se: 

1. Impozitele elementare şi adiţionale la 

veniturile cari compun pe cel global. 

2. Dobânzile plătite la datoriile ehivo 

grafare sau ipotecare, şi privilegiate în- 

tru cât ele nu sunt deduse după lege la. im- 

punerile elementare. 

3. Anuităţile rentelor la a căror plată 

contribuabilul este vbligat în baza unui 

titlu ce nu este constituit de el însuş, cun. 
şi cele constituite de el prin acte dotale ori 
către o instituţiune de binefacere sau cu 
titlu oneros; 

4. WDeficitele încercate în anul prece- 
dent la întreprinderi agricole, comerciale 
sau industriale, până la concurenţa ve- 
nitului global fără a puteă fi repurtate 

asupra. anilor următori; 

Modificările propuse de 
“comitetul delegaților 

Senatului 

Admis. 

Admis. 

Adis. 

Admis. 

Adis. 

Admis: 

Admis. & 

Adis. a
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“PFextul votat de Adunarea deputaților 

5. Sumele date din venit pentru institu- 
ţiuni de cultură şi de asistenţă socială ale 
Statului, judeţelor şi camunelor, dacă ele 
n'au fost scăzute la impozitele elementare. 

Art. 62—Pentru persoanele cari domi- 
ciliază în altă țară, însă au în România, 
cel puţin 6 luni întrun an, una sau mai 

Modificările propuse de 
comitetul delegaților 

Senatului - 

„Admis.... 

Admis. 

multe reşedinţe, sau au domiciliul aci, însă 
trag veniturile lor în cea mai mare parte 
din altă ţară şi dacă venitul globai nu se 
poate stabili pe altă cale, el va îi stabilit 
în raport eu valoârea locativă a acestor 
reşedinţe î în modul următor: 

    , 
, | e. | . 

DACĂ VALOAREA LOCATIVĂ TOTALĂ inu de venii 
      

  

| DACĂ VALOAREA LOCATIVĂ  |PMimal e vnt 
A REŞEDINȚELOR ESTE: cu vulrea re | TOTAL A REŞEDITELOR ESTE: | Viami 

i 

Până la, 3.000 lei] De 3 ori | i : 
Dela. ....,.. 3.0U1—5.000. » > 4 o Până la. . .5.000leil De4ori 
pa 5.001—10.000 »| 5 Dela 5.001--10.000 » Î » 5 » 
Pee... '10.001—20.000 » » 6 2» » 10.001-—20.000 » * 6» 
Da 20.001—40.000 » | » 7 » _» 20.001—40.000 >» | » 7» 

Peste ...., 40000....., » » 8» Peste 40.000 ,.. » » 8»   
Art. 63.— Venitul global este impozabil 

întegral, numai dacă se atinge suma de 
10.000 lei anual. | | 

Această limită va putea fi modificată 
prin legea bugetară de îndată ce cursul 
leului faţă de valoarea lui aur se va sehim- 
bă eu mai mult de o treime în raport cu 
această diferenţă din momentul aplicării 
prezentei legi. 

In ealculul venitului global impozabil 
porţiunea mai mică de 1.000 lei se negli- 
jează. 

Admis. 

- Admis. 

Admis. 
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Art. 64.— Venitul global se impune .: cu Admis. 

cotele de mai jos: 

+ 
  

  

VEMITUL GLOBAL | Ă Admis.. 
IMPOZABU, pa | 

ln intervalele dintre cifrele | Calului impozitului pentra 

verii mi marinate | COTA per veniturile globale în intervalele ) 
ei „s0) mejază-.Poiuile | îndicate în prima coloană 
rotonjest pretum urmează şi ! 
împozitui se calculează cum 

se arată în ultima coloană 

  

      
în innile 10.000, 19% | i La fiecare 1.000 tam. cet a 15 ii 

sumele (4 20.000) 1t/,%o 250 1.000 
1.000 în 1.000 E pn sa na 2%, 

li 30. 0%) 1:/%/0 45 : 
om 1.000, 

40, 13/£,o zoo ă 
dem dis cel * Mom 105 ms 28 

2-006 în 2000 60.000]  20j y 2.000 0 
»..» _. » n » » 2 

1 

200.006) - 80fa| - -. 3.000: 

3 
) a n» 3.000,» pp» 300, 

11.07 - 

hala, 9 Ve n 000 n 459 | 200.000) 
lea dn 200.00 * of ate 3.000 0, 

5.009 î a 5.900 lo]! Po ” | 

  
400. 0%] 

non 9.000. . 15, 
11.0 500.000] 84,22 aaa pn 5.000. pa 185, 

600.000]  91/.9/0 i „40005, op 185 

100.000] 103/9%/,|' 72.000: | 

800,000]  110/f ca000) 

1.000.000 120/ mor) „20.000, 1» 3.600, 

1.500.000]  149j0| 210,000 

2.000.000] | 15/, sooo 

3.000.000)  160/c| 480.000: 

Mem da 
10.090 în 

10.000 tei 

nm 10.000 1. „ „ 1.300, 

» 510.000, 1 1. „ 1.600, 

Mem dia 
20.000 în 
20.000 lei 

pn 90.000, „ „ p 3.606, 

YI» n 30.000 +, „ „ 9.000, 

e n 30.000,» p „ 10.000, 

e n 30.000 1 » p 10.000, 
saoooodl op]. sooood dem in 000.000]  a70ja| eso. 000) 

50.000 în 6.000.000 18%/|1.080. 00 
30.000 “p 11.000 50.000 lei [man ' 8.000. , ; Il _ i oo „30.000, n + 12.000, z 

19.000.000 20%/012. 000.000 | . : IN 

Toată parted ca 
trece de 10.000.000 se 
impune cu 30%, ne- 
elijându-se porția- 
nea mai mică de 
lei 1.000,          



“Textul votai de Adunarea deputaţilor. 

Veniturile luate din ţară de către locui- 
torii altei ţări, pentru cari nu se poate 
stabili venitul lor global impozabil, vor fi 
supuse la izvorul acelor venituri, în locul 
impozitului pe venitul global, cu o spra- 
cotă la impunerea elementară, de jumă- 
tate din cota acelui impozit elementar. 

Art. 65.—Impunerea se stabileşte con- 
form 'vegulelor cuprinse în titlul III, pe 
baza. declarațiunilor contribuabililor, a în- 
scrierii veniturilor în matricolele de con- 
tribuţiuni la; impozitele elementare, şi a 
tuturor constatărilor fiscului din orice 
acte. 

CAPITOLUL VII 

Scăzăminte din impozite 

Art. 66.—Se vor acordă contribuabililor 
scăderi din impozitele constatate, cum se 
specifică mai jos: 

a) Pentru sarcini familiare; 
b) Pentru micile venituri supuse impo- 

zitelor elenientare; - 

c) Pentru sarcini ipotecare. - i 

Toate aceste scăderi rse fae' numai în - 
baza declaraţiunilor anuale de impuneri, 
întru cât la acordarea lor urmează a se 
aveă în vedere toate veniturile contribua- 
bilului, cum şi împrejurările în cari se. 
află. 

Contribuabilii, eari sunt dispensaţi de 
deelaraţiunile anuale pentru stabilirea îm- 
pozitului pe venitul global conform art. 87, 

N 

Modificările propuse de 
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tr 

Veniturile luate din ţară: 
de către laenitorii altei ţări, 
wentru cari nu se poate sta- 
bili venitul lor global, sau 
nici nu se poate preciză căror 
persoane fizice aparțin, a- 
tunci când ele se iau de so- 
cietăți anonime din alte țări, 
vor fi supusela izvorul ace- 
lor. venituri, în locul Înipozi- 
tului pe venitul global,cuo 
supracotă la impunerea e-: 
lementară, de jumătate din - 
cota acelui impozit elemen- 
ar. 
Admis, 

"Admis, 

Admis, ct 

Admis, 

Admis, Op 

Admis, . : 

Adniis. pa 

Admis. PR 

Admis. e
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“Textul votat de Adunarea deputaților 

vor face declaraţiuni spre a puteă obţine 

aceste scăderi, ! 

Pentru constatarea lor se aplică dispo- 

ziţiunile prevăzute în art. 99. 

Toate scăderile se operează în lei; re- 

zultatul ealculului în bani se neglijează. 

Art. 67.— Scăzămintele pentru sarcini fa- 
miliare se acordă din impozitul pe venitui 

global, conform prevederilor din tabela 
de mai jos, şi, numai în caz când contri- 

buabilul nu e impozabil la acest impozit, 

se vor acordă la impozitele elementarie. 

Se consideră membrii ai familiei pentru 
cari contribuabilul are drept la scădere: 

"1, Soţia care convieţueşte cu soţul ei, 

"afară de cazul când are venit impozabil 

separat contorm ast. 57, alin. 2, mai muii 

de jumătate din venitul global impozabil 

pe numele soţului. | 
2. Ascendenţii, descendenţii, copiii adop- 

tivi şi recunoscuţi, în vârstă nai mică de 

21 ani la 1 Ianuarie a anului pentru care 
se cere scăderea, sau. excepţional şi cei 
peste 21 ani cari se află de fapt în sarcina 

contribuabilului, fraţii minori şi sora ne- 

măritată. Cu condiţiune însă ca toţi să 

fie întreţinaţi de contribuabil şi să nu aibă 

fiecare venit impozabil deosebit la global 

mai mult de o pătrime din venitul gio- - - 

bal al eontribuabilului. 

Contribuabilii wor prezentă, pe lângă: 

actele de naştere, dovezile ce se vor cere 

prin instrucţiunile publicate ale ministe:. 
rului de finanţe. 

Modificările propuse de 
comitetul delegaților - 

„Seriatului 

Admis. 

Scăderile de overat asupra 
impozitelor . elementare se 
vor operă şi asupra adițiv- 
nalelor respective. 
Admis. 

Admis. 

Admis, 

Admis. 
«
 

Adinis. 

" Admis.
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Textul votat de Adunarea deputaţilor 

In cazu! când contribuabilul nu este 
supus la impozitul pe venitul global, scă- 
derile pentru persoanele în sarcină se vor 
operă în modul indicat în ulțima coloană 
a tabelei de mai jos,-la unul din impozi- 
tele elementare înscris în roluri, după a- 
legerea contribuabilului. . 

Aceste scăderi nu se uperează la inipo- 
zitele asupra veniturilor prevăzute la art. 
53 şi 4, 

Scăderile vor fi: 

Modificările propuse de 
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Admis. 

Admis. 

Admic. 

      

SCĂDERI DE FĂCUT 

din impozitul pe venitul global 

membri ai | când acest venit impozabil este 
familiei pontea 
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Art. 68.—Pentru contribuabilii al că- 
vor venit global cade sub limitele impo- 

bile, se vor face reduceri din impozitele 

0 [90*/|'70%/,| 6u%/,| 50%, 40%/.| 30%,| 20%. : 

Adis. 

mai jos specificate în cazurile când veni. 

turile nu întrec sumele de mai jos şi a- 
nume: 

1. Dacă totalul veniturilor proprietăţi- 

lor agricole dle uriui contribuabil nu 

trece de 2000 lei, se va scădea 25% din im- 

vozitele proprietăţilor agricole exploatate 

de eontribuabilul însuş. 

1. Dacă totalul veniturilor 
proprietăţilor. agricole ale 
unui contribuabil nu trece 
ide 2.000 lei, se va scădeă 
25% din impuzitele proprie- 
tăţilor agricole de cafego- 
riile 1—6 prevăzute de art. 
3; exploatate de contribua- 
hilul însuș.



  

"Textul: votat de. Adunarea deputaţilor 

2. Dacă totalul veniturilor nete ale pro- 

prietăţilor clădite ce aparţin unui contri- 

buabil nu trece de 2.000 lei în” comunele 

cu populaţie sub 10.000 locuitori, de 3.000 

în cele eu 10.001 până la 50.000 lociiitori, 

de 5.000 în cele cu 50.001—250.000 loc. şi de... 

6.000 în cele cu peste 250.000 locuitori, se 

va „scădea 25% din impozitul total al elă- 

dirii locuite de proprietar ori de titularui 

unii drpi real de folosinţă, în cazul când 

el locusşte în imobil. - 

3. Dacă totalul veniturilor nete comer- 

ciale, “industriale, agricole, profesionale, 

ori din ocupaţiuni obişnuiie nu trece de 

3.000 lei, impozitul se va reduce cu 50% 

pentru impunerea ce are de obiect princi 

paja ocupaţiune a contribuabilului. 

Cotele reducerilor prevăzule de acest” 

ariicol se adaugă la cele din articolul pre- 

cedent; făcându-s> o singară reducere. 

Tâmitele venitului total prevăzute în a- 

ces: articol, peste cari su se pot face scă- 

coerile, vor puteă îi modificate prin legea 

bugetară, de îndată ce cursul leului faţă 

de valoarea lui aur se va schimbă cu. mai 

mult de o treime în raport cu această 

_ diferinţă din momentul aplicării prezentei. 

lepi. 

Art. 69.—Din impozitele elementare a- 

supra veniturilor imobiliare se scade par- 

tea de impozit elementar corespunzătoare 

la suma plătită drept dobânzi la datoriile 

ipotecare sau privilegiate cari grevează * 

imobilele respective, precum şi pagubele . 
” provenite în cazuri de grindină şi inun- 

daţii în caz de totală distrugere, când re- 

colta n'a fost asigurată. 

i 
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ropuse de. - 
elegaţilor. 

'3.- Dacă totalul veniturilor 
-nete ale proprietăţilor elă- 
dite ce aparţin unui contri- 
buabil nu irece de 2.000 lei 
în “comunele eu populaţie 
Până la 10.000 locuitori, de 
3.000 în cele eu 10.001 până 
la 50.000 locuitori, de 5.000 
înț cele eu 50.001—250.000 Jo- 
cuitori şi de 6.000. lei în. cele 
cu peste 250.000 locuitori, se 
va scădeă 25% din innpozi- 
tul total al clădirii. locuite 
de proprietar ori de titula- 
xul unui drept reali de fc- 
losinţă, în cazul când el lo- 
cueşte în imobil. 

- Admis. 

Admis. 

Admis. 

Adis. 
,
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Spre a se operă aceste scăderi trebue să Admis. - 

se aducă dovada sarcinii ipotecare ori > 

privilegiate şi a plăţii impozitului mobi- 

liar la 'dobânzile achitate pe anul prece- 

dent. 

Nu se va pretinde dovada plăţii acestui Admis. 

impozit pentru dobânzile plătite la: ip9- 

teci constituite către bănci, instituţiuni 

de credit sau celor ce fac afaceri de seont . 

ori împrumuturi şi cari sunt scutiţi, con- 

form art. 23, de impozitul mobiliar, nici 

pentru ratele datoriilor ipotecare către 

Creditele funciare urbane sau rurale, în- 

fiinţate pe baza legii speciale, cari rate, 

»entru împrumuturile cu termen dela 20 

ani în sus, vor fi socotite integral la a- 

ceste reduceri. 
Art. 70.—ln caz când se fac scăderile Adis. 

prevăzute de articolele 67 şi 68 din ace- 

leaşi impozite imobiliare, din cari se face 

şi scăderea prevăzută de art. 69, scăderile 

din primele două articole se fac asupra 

părţii ce rămâne după ce sa scăzut im- 

pozitul cuvenit la dobânzile ipotecare, 

după prevederile celui din urmă articol. 

CAPITOLUL IX Adis, 
Impuneri adiţionale | Admis. 

Art. 71.—Se vor puteă aplică cote agi- Adis. 

ționale pe lângă unele dintre impozitele 

elementare, în limitele prevăzute aci, în fo- 

losul judeţelor, comunelor, camerelor de 

comerţ şi instituţiunilor publica mai jos 

indicate. 

Impozitul se aplică şi se calculează în . Admis. 

total asupra veniturilor impozabile supuse 

fiecărui impozit, şi, după încasare, se re-
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'Pextul votat. ide Adunarea deputaţilor. 

partizează potrivit cotei fiecărei. institu- 

țiuni. | 

Art. 72.—Impozitele pe lângă cari se pot 

înfiinţă asemenea impuneri adiţionale şi 

maximul cotelor ce instituţiunile sus -men- 

ţionate pot stabili sunt: 

1. Pentru județe: 5% pe lângă impozitul 

pe veniturile proprietăţilor agricole, 2% pe 

lângă cel pe veniturile proprietăţilor elă- 

dite, 2% pe lângă cel pe veniturile comer. 

ciale şi industriale şi 1% pe lângă impozi- 

“tul pe veniturile din profesiuni şi ocupa- 

țiuni nesupuse la alte impozite. 

2. Pentru comune: 3% pe lângă impozi- 

tul pe veniturile proprietăţilor. agricole, 

6% pe lângă cel pe veniturile proprietăţi- 

lor elădite şi 3% pe lângă cel pe venitu- 
vile comerciale şi industriale şi 3% pe lân: 
ză impozitul pe veniturile din profesiuni 

şi ocupaţiuni nesupuse la alte impozite. 

3. Pentru Camerele de comerț şi indus- 

trie: 1% pe lângă impozitul pe veniturile 

comerciale și industriale. 

_4, Pentru asistența publică. şi cultura 

națională: 3% pe lângă impozitul pe ve- 
niturile valorilor imobiliare impuse cu 15 
şi 19%. 

5. Pentru Camere agricole şi de mauncă, 
în caz când ele se vor înfiinţă, se vor pu- 
teă stabili prin legile de înfiinţarea. lor 
cote accesorii pe lângă impozitele pe veni- 
rile respective : din propristăţile agricole, 
din salarii ori exereitări profesionale, până 
la 0,5%. 

Inăuntrul cifrelor maximale de mai sus 
aceste cote vor fi stabilite de instituţii în 
conformitate cu legile lor organice şi co- 
municate adminiStraţiilor financiare cel 
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Admis. 

Admis, 

Adniis. ou | 

Adniis.. - Iu 

Admis. | i 

Admis. - 

Admis. ,
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-mai târziu până la finele lunii lanuarie « 

anului de impunere. Ele nu se pot modi- | 

fică decât la începutul anului, | 4 

In cazul când o întreprindere 'comer- A dimis. 

cială sau industrială teste exercitată în 

altă comună sau judeţ decât aceea unde se 

află sediul direeţiunii şi unde se aşează 

impozitul elementar, conform. art. 37,.ve- 

nitul ce servă de bază impunerii adiţionale 

va fi distribuit pe comune, şi anume: 30% 

la comuna unde se află sediul direcţiunii 

şi unde se 'aşează impozitul elementar. 

conform art. 37, venitul ce servă de bază 

impunerii adiţionăle va fi distribuit, pe 

comune, și anume: 30% lu. comuna unde se 

află sediul direcţiunii, și 70% la aceea 
unde are loc exercitarea. întreprinderii; 
iar dacă această exercitare se face în mai 

multe comune, cota de 70% se va împărţi 

-pe comune în raport cu importanţa fie- 

cărei exercitări. 

Pentru instituţiunile şi. societăţile cre- Admis.. - Ni 

iate cu participare progresivă a judeţe- 

lor sau comunelor la beneficii, impozitele 

adiţionale respective se vor stabili scăzân- 

du-se din beneficiul net partea de beneficiu. 

ce revine judejelor sau comunelor, | _ 

Art. 73. Dobânzile ce se. vor. percepe Adimnis, 

în conformitate cu art. 114, ca, şi amenzile 

aplicate după prezentau lege se vor vărsă 

în întregime la Stat drept cheltueli de 

-pereepere. 

Art, 74.— Nici un fel de zecimi sau alte . Admis. mim 
dări suplimentare afară de cele de faţă nu - 
pot îi înfiinţate asupra impozitelor stabi- 

lite prin această lege sau asupra venitu- 

rilor supuse acestor impozite, în: folosul 

mici unei instituţiuni publice. 

>)
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: Wextul votat de Adunarea deputaţilor 

TITLUL III 

Constatârea veniturilor, aşezarea 
şi stabilirea impozitelor 

CAP. 1 

Modalitatea pentru constatarea veniturilor 
şi stabilirea impozitelor | 

Art. 75—lImpunerile periodice, cele a- 

nuale, ca şi la aplicarea legii, se stabilesr 

precum urmează: . 

1. Pentru veniturile imobiliare la recen- 

sământ şi după regulile stabilite la titlu- 

vile ], cap. I şi II prin comisiuni consti- 

"tuite în modul prevăzut la art. 80. 

Primul period 'de recensământ începe 
la 1 Aprilie 1923 şi se termină la 31 De- 
comvrie 1927. 
2. Pentru veniturile cari se constată și 
se înipun anual la impozite elementare şi 
la cel pe venitul global, în fiecare an prin 
comisiunile instituite conform dispoziţiu. 

nilor de mai jos, pe baza declaraţiunilor, 

a vechilor i impuneri şi a constatărilor pre- 
gătitoare făcute de delegaţii. fiscului. 

3. Pentru veniturile de constatat în 
cursul anului, când începe sau încetează . 
exercitarea unei întreprinderi sau profe- 
siuni, ori pentru câştiguri întâmplătoare, 
prin delegaţii fiscului şi în conformitate” 
eu dispoziţiunilor art. 95. 

Art, 76. —Comisiunile anuale de impu- 
neri cari constată veniturile impozabila şi 
stabilese impunerile in prima instanţă se . 
compun. din: 

a) Un delegat al consiliului judeţean suu 
în comunele urbane un delegat al consi-. N 
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Textul votat de 'Adunarea deputaţiler 

iului comunal ori instituțiunilor ce le 

"ine locul; 

b) Un delegat al fiscului; , 

Cc) Un delegat al contribuabililor, de- 

semnat prin tragere la sorţi, efectuată de 

către judecătorul ocolului respectiv iar 

- pentru oraşele unde sunt tribunale de că- 
tra preşedintele sau primul-pregedinte al 

tribunalului, dintro listă de 20 contribua- 

bili, cari nu sunt funcţionari publici. 

Această listă va fi presentată de admini- : 
straţia financiară, împreună cu primarul 

"pentru comunele urbane şi cu preşedini- 

tele tribunalului pentru. comisiunile jude- 

ţene; iar în cazurile de impuneri la veni- 

turi comerciale şi: industriale din comri- 

mele nybane, de către Camerele de: comerț 

şi industrie şi pentru cele profesionale de 

organizaţiunile lor recunoscute de legi, 

cari au număr îndestulător de membri 

pentru formarea listelor. 

De fiecare membru se va delegă câte 

un supleant, desemnat în acelaş mod, spre 

a-l înlocui în caz de împiedecare de lueru. 

Comisiunea va fi ajutată de un seere- 

"ar, care va îi delegat de către administra- 

torul financiar. | 

Comisiunea Increază cu cel puţin 2 meni- 

bri snb președinția unui membru . desem- 

nat de dânsa, nu însă fără delegatul 

fiscului, care are directiva lucrărilor. 

În caz de diverginţă impunerea va fi 

_ stabilită în completul eomisiunii. 

Art. 

+eă face apel împotriva hotăriri» comisiu- 
nilor de impunere, în termen de 20 zile” de 

ia pronunţarea ei, sau în eaz când contri- 

77.— Contribuabilul sau fiseul, prin 
funcţionarii prevăzuţi la art. 99, vor pu-, 

  

Modificările propuse de 
„comitetul delegaiilor 
Senatului - 

„Admis. 

| Admis. 

aa 
2UDIIS. e 

Adis. 

Adnuis, a 

Adrais. 

= 

-Admis, . 

Art, 77. — Contribuabilul 
sau fiscul, prin +funcţio-, 
narii prevăzuţi: la art! -93,: 
vor puteă face apel împo- 
triva hotăririi comisiuniler 
de impunere, în termen:de | 
20 zile dela prorunţarea! ci,



“Textul votat de Adunarea deputaţilor 

buabilul a fost lipsă, în termen de 20 zile 
dela comunicarea hotăririi făcută în for- 

ma art. 98. 

In cazul când sa făcut reclamaţiune . 

pe calea generală prevăzută la art. 84, ter- 

menul de apel curge dela comunicarea de- 

ciziunii eomisiunii prevăzută de acel ar- 

ticol. 

Apelurile se fac şi se înregistrează la, 

administraţia financiară sau la percep- 

ţia oraşului nereşedinţă în care funeţio- 

nează comisiunea de apel, conform preve- 
derilor articolului următor, 

Art. 78.—Comisiunile de apel, cari vo: 

Judecă aceste apeluri, vor fi compuse din: 

a) Primul-preşedinte sau preşedintele 

tribunalului sau un magistrat delegat de 
el ca preşedinte; 

b) Un delegat al fiseului; 

e) Un delegat al contribuăbililor, de- 
“semnat prin tragere la sorţi de preşedin- 
tele tribunalului, dintr'o listă de 20 con- 
“tribuabili, cari nu sunt funcţionari publici. 
Această listă va fi prezentată conform 
prevederilor art. 76. 

Pe lângă fiecare delegat va fi şi un 
„supleant, desemnat în acelaş mod, spre a-l 
înlocui în caz de împiedecare. | 

Comisiunea va fi ajutată de secretari 
dintre, funcţionari delegâţi de administra- 
ţia financiară. 

Comisiunile de apel vor putea lucră cu 
2 membri, nu însă fără preşedinte. 

Hotăririle lor se vor pronunţă cu ma-. 
Joritate de voturi, 

Modificările propusa de 
comitetul delegaților . 

Senatului > 

sau în caz când contyibua- 
bilul a fost lipsă la judecată 
sau. la pronunțarea hotări- 
vii, în caz de amânarea ei. 
în termen de 20 zile dela 
comunicarea hotăririi fă- 
cută în forma art. 9%. 

Adinis. 

- A dinis, 

Adanis. 

a) Primul-preşedinte sau 
preşedintele țribunalului da- 
că acesta are'o singură sec- 
ție, sau un magistral dele-- 

- gat de el ca preşedinte; 
Admis. 

A dans. 

Ad:mis. 

Admis. 

A dinis. 

N Admis., “m



  

:  “'Fextul votat de Adunarea, deputaţilor 

In caz de diverginţă, apelul se va ju- 

decă: în completul comisiunii. 

Art, 79.— Deciziunile comisiunii de apel 
rămân definitive în ce priveşte chestiunile 
relative la constatări de fapt, la evaluări 
şi aprecieri. 

Art, 80. —Comisiunile de evaluare şi îm 

punere cum şi cele de apel ale recensămân.- 

tului, prevăzute de articolele 4 şi 18, vo» 
îi constituite în acelaş mod ca şi cele a- 
nuale de impuneri şi de apel. | 

Art. 81.—. Motivele de apel vor fi depuse . 
sub pedeapsă de nulitate a apelului, fie 
prin cererea de apel, fie prin memoriu 

aparte, cu cel puţin 3 zile înaintea zilei 
fixate pentru judecată. 

Comisiunea apreciind, poate însă încu- : 
viinţă depunerea motivelor în ziua, judecă- 
ţii, în care caz oricare din părţi poate cere 
un termen spre a luă cunoştinţă de ele. 

Art. 82.—Comisiunile anuale de impu- 

nere, cele de apel, cum şi cele instituite la 

punerea în aplicare a legii vor fi convocate 

şi vor lueră în zilele ce se vor stabili prin 

instraeţiunile ministerului de finanţe, cari 

se vor publică în modul arătat la art. 

100. !. 

Numărul comisiunilor şi ieinteumserip- 

ţiile în cari vor lucră vor fi determinate 

şi publicate pe aceeaş cale. 

In fiecare judeţ va funcţionă cel puţin 

o comisiune de apel în oraşul de reşedin- 

ță, iar dacă vor fi mai multe comisiuni, 

pot funcţionă şi în alte comune. 

Art. 83.—Comisiunile pot fi ajutate, de E 

experţi-contabili sau de altă specialitate în. 

modul care se va stabili prin instrucţiuni. 

  

Modificările. propuse de 
comitetul delegaților 

Senatului 

Admis. 

A dis, 

Admis. 

ri. 81. — Motivele. de a- 
pel și actele pe cari se ba- 
zează vor fi depuse, fie prin 
cererea. de apel, fic prin. 
memoriu aparte, până în 
ziua fixată pentruijudecată. 

„ Comisiunea este obligată 
a judecă duvă memorii și 
actele 'prezintate, chiz în 
lipsa părții, în cazul când. 
fiscul nu cere un lermen 
spre a luă. cunoştinţă de ele; 

Admis. 

Adis. 

Admis. 

Admis. iri



Lam
 

min
i 

ae 
Ia
 

= 
Ii 

  

Fextul votat de Adunarea deputaţilor 

apel, cari nu sunt funcţionari publici ea 

şi experţii,vor depune înainte de a. funcţio- 

“mă jurământ în faţa comisiunii. . 
Şedinţele pentru impunerile la venitul 

global] nu sunt publice. 

Art. 84—Se institue pe lângă ministe- 
rul de finanţe o comisiune centrală fiscală, 

„În vederea stabilirii de norme generale 
privitoare la constatări, evaluări şi apre- 
cieri în determinarea veniturilor impoza.- 
bile, compusă din: 

d) Un consilier al Înaltei Cuzţi de casa: 
ție, ca. “preşedinte. E] va fi desemnat. de 
primul-președinte al acestei Curți; 
__b) Un delegat al ministerului finanţe- 
low; . | 

&) Un delegat al contribuabililor, care 
va: Îi. desemnat: pentru. veniturile proprie- 
tătilor agricole sau din exploatări agri- 
«ole, de către Iniunea sindicatelor agri- 
cole pentru marea. proprietate şi de Casa 
centrală a împroprietăririloy» pentru cea 
mică, până la organizaţia oficială a Came- 
elor agricole; pentru veniturile proprie- 
tăţilor clădite, dintre propietarii urbani 
ce su sunt funeţionari san consilieri comn- 
nali, de către consiliul comunal din Bucu- 
veşti, până la 6 organizaţie oficială a pro- 
prietăţii urbane; pentru veniturile co- 
mereiule, industriale, miniere şi anume în 
parte pentru fiecare din: aceste trei cate. 
gorii de venituri, de către Camera, de e0- 
merţ din Bucureşti, până la organizarea . 
oficiată a Uniunii Camerelor de comerț; 
pentru veniturile profesionale sau alte ve- 
nituri, de către organizațiuni profesionale 
recunoseute prin legi. 

Membrii :comisiunii de impunere sau de . 

i. t 

Adis. 

_„Admis, 

Admis, 

Adis. 

Admis. 

Moăificările propuse ile 
comitetul delegaților . : 

Senatului 

Admis, - 

aa 

d. 

 



Modificările propuse de 

Textul votat de Adunarea deputaţilor comitetul delegaților 
CR e Senatului, 

Comisiunea poate luă informaţiuni dela — Admis. 

orice specialist în materie. | 

Această comisiune va îi sesizată de că- Admis. 

tre ministerul finanţelor, fie direct, fie în - 

urma „reclamaţiunilor de naţură generală 

făcute pentru contribuabili, de către una 
din instituţiunile sau organizaţiunile mai 

jos notate. . 

Aceste reclamaţiuni se pot face: de con- Admis. 

siliul comunal pentru veniturile proprietă- 

ţilor agricole şi a, celor clădite de Came- 

xele de comerţ pentru cele din exploată:i 

comerciale, industriale, miniere, şi în ge- 
nere de 'organizaţiunile profesionale -re- 

cunoscute prin legi pentru veniturile pro- 

fesionale sau alte venituri. 
'Reclamaţiunile se depun cel mai târ- Admis. 

ziu în termen de 3 zile dela afişarea ta- 

blourilor de stabilire a impunerilor co- 

misiunilor de impuneri în fiecare comună 

sau. în circumseripţia respectivă dintro 

comună, la administraţia financiară res- 

pectivă, eare le înaintează urgent minis- 

terului de finanţe, împreună cu lucrările. | 

Deciziunile se dau fără chemări. Păr-  -Admis, Pe ; 

ţile interesate pot însă prezentă memorii 
scrise, de cari comisiunea este obligată a 

luă canoştinţă la darea deciziunilor sale. . | 

Aceste deciziuni se comunică părţii re- Admis. ma 
clamante prin administraţia financiară şi N 

se publică prin „Monitorul Oficial şi prin 

instrucțiuni. Ma 

Normele stabilite prin aceste deciziuni Admis, O a. 
sunt obligatorii pentru comisiunile de 

fonâ în judecarea cazurilor asemănătoare, 

atât Ja impunerile ce mai sunt de stabilit 

de comisiunile de impuneri cât şi la ju- 

decarea. apelurilor de către cele de apel.
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'Fextul votat: de Adunarea deputaţilor 

„Judecarea apelurilor în contra impuneri- 
lor pentru cari s'a introdus reclamaţiuni la 
comisiunea. centrală va, fi suspendată până 
Ja comunicarea deciziunii acelei! comisiuni. 

In eaz când deciziunea comisiunii mo- 
difică evaluarea pe hectar a proprietăţi. 
lor agricole, ori gruparea lor pe categorii 
sau clase, dispoziţiunile deciziunii se a- 
plică Ja toate terenurile de aceeaş catego- 
rie din comună, chiar dacă nu s'a. făcut 
apel. 

, 
Art. 85.—In termen de 20 zile dela pro- 

nunţarea deciziunii de către comisiunea 
de apel, iar în eaz de lipsa contribuabilu- 

“lui, dela comunicarea acestei deciziuni, 
făcută în forma prevăzută de art. 98, con- 

“tribnabilul sau administraţia, financiară, 
pot face recurs contra, acestei deciziuni 
pentru motive de exces de putere, omi- 
siune esenţială, incompetenţă sau violare 
„de lege. 

Recursurile se declară la adininistraia 
finaneiară respectivă... Ele se judecă de 
tribunalele locale în 'cazul când venitul a: 
nual impozabil care face obiectul. litigiu- 
lui din deciziunea comisiunii nu trece de 
100.000 lei şi de Inalta Curte de. casaţie 
dacă tivece de această sumă, 

Administraţia financiară înaintează re- 
cursurile, împreună cu dosarele,. tribuna- 
Tulăi sau Inaltei Curți. de casaţie. Instan- 
țele de recurs fixează termenele de jude- 
cată. iar după judecare înapoiază dosa- 
rele administraţiei împreună cu deciziu- 
mile date. 

Medi ficările propuse de 
comitetul delegaților 

:. Senatului 

Admis. 

Art, 85. — In ternren 'de 
20 zile dela prenințărea de- 
ciziunii de către ecomisiunea 
de apel, iar în lipsa contri- 
buabilului la „judecată sau 
ia pronunțarea hotărîrii în 
caz de amânnrea ei, dela ko- 
Municarea acestei deciziuri, 
făcută în forma prevăzută 
de art. 98, contribuabilul sau 

.aministrația financiară poi 
face recurs contra acestei 
deciziuni pentru motive de 
excese de putere, omisiune 
esențială, incompetența sau 
violare de lege. 

- Admis. 

AGNUS, e i 
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Pextul votat de Adunarea deputaţilor 

Jurisprudenţele stabilite de Inalta Curte 
de easaţie vor fi comunicate de ministe- 
rul finanţelor prin instrucţiuni publicate, 

Art. 86.—In caz de casare a deciziunii 
comisiunii: de apel, afacerea se trimite în- 
haintea, aceleeaş comisiunii de apel, care | 
este obligată să refacă impunerea în -con- 
formitate cu decizia de casare. Dacă. în 
recursurile judecate de tribunal se poate 
reface impunerea după actele din dosar, 
însuș tribunalul evocă fondul şi stabileşte 
impunerea, care se va execută de către 
autorităţile fiscale. 

Dacă comisiunea de apel nu se confor- 
mează  deciziunii de casare, această a 
doua deciziune poate fi atacată cu recurs 
în acelaş termen şi sub aceleaşi forme ca 
cea dintâiu. In acest caz, instanţa de re- 
curs, evocând fondul, va judecă în ultima 
instanţă. 

CAP. II 

Mijloacele de constatare - 

Art. 87.—Pentru înlesnirea constatări- 
lor contribuabilii sunt obligaţi a dă decla- 
raţiuni de impunere după deosebirile ce 
urmează: 

LI Declaraţiuni la recensământ, pentru 
veniturile imobiliare, cari se dau numai la 
începutul periodului de recensământ şi 
pentru cari reguli speciale sunt prevăzute 
la cap. ] şi II de sub titlul II, 

II. Peclaraţiuni anuale, pentru veniiu- 
vile ce se impun anual la celelaite inpo- 

zite elementare şi pentru venitul giobal. 

Declaraţiunile anuale se vor face sepa- 

rat, atât pentru venitul global cât şi pen- 

Modificările propuse de- 
comitetul delegaților 

Senatului 

Admis, . 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

Admis. 

- Admis, 

Admis. 

Admis.. vez:
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Modificările propuse de 
'Pextul votat de Adunarea deputaţilor comitetul delegaților 

: „+ Senatului 

tru fiecare din veniturile supuse impozi- 

telo» elementare, în afară de excepţiunile 
de mai jos. | 

Ele se vor dă la percepţia în cuprinsul Admis. 

căreia se află domiciliul sau principala, 

reşedinţă a contribuabilului şi anume în- 

t”un singur exemplar pentru venitul glo- 

bal şi pentru veniturile elementare ce se 

constată anual, al căror loc de impunere 

se află în cuprinsul aceleaș percepții, iar 

pentrn cele al căror loe de impunere se 

află în cuprinsul altei percepții, în două | : 

exemplare. | , 

Dacă contribuabilul are un singur venit Admis. 

elementar de declarat în cuprinsul percep-. 

iei locului de impunere la venitul global, 

este dispensat a mai face declaraţiunea a- 

muală pentru impozitul pe venitul global, 

fiind de ajuns să menţioneze pe deelara- . 

iunea anuală a impunerii elementare că 

mare alt venit, iar dacă veniturile sale 

nu se schimbă dela un an la altul, poate SI 

să nu mai deă o nouă deeclaraţiune anua- . 

lă şi în acest caz se presupune că a men- 

“ținut declaraţiunea sa din trecut, atât în- * - 

“tru cât nu sa schimbat reședința, arătată 

în acea declaraţie. o 

III. Declaraţiuni în cursul anului. Con- Admis. î 

tribuabilii cari încep în cursul anului exer-' 

-citarea unei întreprinderi, exploatări, pro- 

fesiuni sau au vreun venit accidental pre- 

văzut la art. 53, sunt datori a face decla- Pa: 

'vațiunile la percepţia respectivă în cursul 

-annlui, înaintea începerii exercitării, sau 

în termen de 10 zile după începere ori după - 

realizarea venitului, impunerile „urmând 

a fi stabilite conform art. 9%, | |
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Textul votat de Adunarea deputaţilor 

IV. La punerea în aplicanle a legii, de- 
claraţiunile se vor face şi se vor predă în 
conformitate cu deciziunea şi instrueţiu- 
nile ministerului de finanţe publicate prin 
„Monitorul Oficial“ şi prin ziare, 

Art. 88—Declaraţiunile trebue să cuprin 
de toate indicaţiunile necesare impunerii, 
arătate prin formularele oficiale ce se vor 
întocmi de ministerul finanţelor. Ele se 
vor face pe aceste formulare. 

Art. 89.—In regulă generală declaraţiu- 
„nea se face de către contribuabil. Pentru 
minori şi interzişi de către cei ce le ad- 
ministrează veniturile, pentru persoanele 
morale de către cei ce le reprezintă, Capul 
de familie face declaraţiune pentru. veni- 
turile soţiei şi celorlalţi membri ai fami- 
liei ale căror venituri intră în compune- 

- rea venitului său global conform artico- 
lului 57. 

Locuitorii rurali, cum şi lucrătorii ma- 
rilor stabilimente industriale cu peste 50 
lucrători: pot- face declaraţiunile lor, cu 
privire la impozitul pe venitul global, şi 
pentru scăderi! în mod colectiv, în confor- 
mitate cu instrucțiunile ce se vor dă de 
către ministerul de finanţe. 

Declaraţiunile vor fi semnate de contri- 
buabili, de eel ce-l reprezintă, legal sau de 
către proeiiratorii lor, în care caz se va a- 
nexă copie depe procură. | 

Dacă declarantul nu: ştie carte sau nu 
poate completă declaraţia, aceasta se va 
putea face verbal la percepţie sau primă- 
vie şi declarantul va puteă fi semnat de 
un - funcţionar fiscal sau administrativ, în 
asistența unui martor ştiutor de carte, care 
va. semnă alăturea. de funcţionar, 

Modificările propuse 'de 
comitetul delegaţiici 

Senatului 

Admis. 

Admis, 

Admis, îm 

Admis. ÎN 93 

Adruis. a 

Admis, i
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Modificările ropuse. de 
Textul votat de Adunarea deputaţilor | comitatul delegaților 
iti a | | | Senatului 

La predare se va dă declaranţilor do- A dmis, 
vezi de primire cu numărul înregistrării, 

"Art. 90.—Declaraţiunile anuale se dau în Admis. 
cursul lunii Ianuarie până la finele aces- 

tei luni. 

Pentru marile întreprinderi comerciale 

:Și industriale acest termen poate îi pre- 

langit până la finele lunii Fevruarie, iar 

pentru societăţile pe acţiuni până la apro- 

barea bilanţului, însă cel mult până la, îi- 

„mele lunii Aprilie. : 

Declaraţiunile nu sunt acte publice. Ele Admis, 

nn se pot cercetă decât de cei în drept a. 

stabili impunerile sau de contribuabilul 

“însuşi ori de procuratorul lui. 

| Funcţionarii publici, membrii comisiu- Admis.. 
” nilor şi oricine vor divulgă orice informa- | ” 

ţiuni relative la lucrările de impuneri vor 

îi pasibili de penalităţile prevăzute de co- 

dul penal. 

Art. 91..-In cazurile când eontribuabi- A dis. 

li sunt dispensaţi de declaraţiunile anuale 

conform art. 87, impunerile se stabilesc 

după matricule sau după declaraţiunea 

dată pentru impozitul elementar, 5 

Pentru contribuabilii eari, deşi obligaţi - Admis. "i 

“au dat declaraţiuni, ele se stabilese în | ” Ă 
"condiţiunile art. 96. | | 

Art. 92.— Contractele de arendare sau lo- Admis. 
caținne prezentate pot fi înlăturate moti- 

vat la evaluarea valorilor locative a imo- 

bilelor în următoarele împrejurări: | 
a) Când se constată că aceste contraete Admis. 

sunt economieoase; 

Admis. 

b) Când arendarea sau închirierea nu e Admis. 
făcută în scopul realizării unui venit, ci 
1n. scop de donaţiune ori binefacere către
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Modificările propuse de 
Feztul votât de Adunarea deputaţilor comitetul delegaților 

Senatului 

o rudă sau orice altă persoană, fizică sau 
“morală. ” 

Art. 93.—Constatările pregătitoare ale: Admis. 
impunerilor se face de către funcţionarii ” ' 

fiseului, desemnaţi în acest scop de. minis- 

terul finanţelor. | 

Aceşti funcţionari vor face constatările Admis: 

după matricule, după declaraţiunile con- 

trihuabililor şi actele prezentate şi după 

orice alte acte, supunându-le judecății co- 

misiunilor. | 

Bi vor aveă dreptul să facă cercetări la Admis. ui 

faţa locului în tot ce priveşte constatarea 

“veniturilor, să ceară oricui orice informa- , N 
țiuni în această privinţă, să pretindă pre- 

zentarea registrelor spre verificare şi. să 

ceară contribuabililor lămuriri în seris sau 

verbal, sau să-i cheme în acesț scop la lo- 

cul unde se face impunerea, în forma pre- 

văzută de art. 98. In acest caz chemarea, se 

va face numai de către administratorii | 

sau inspectorii financiari. 

Avizele şi comunicările făcute de agen- Admis. 

ţii fiscului privitoare la impozitul pe ve: 

nitul globâl vor fi transmise sub plic în- 
his, 

CAP. III. Admis. | E 

Modificarea impunerilor, impuneri în cursul -  Admis, d, 
anului, impuneri din oficiu : 

Art. 94.—Impunerile elementare cari se - Admis. zu 

constată anual şi impozitul pe venitul glo- 

bal nu se vor puteă modifică decât dela 1 

Tanuarie a fiecărui an, pe care zi se sta- - i _ 

bileşte impozitul pentru un an întreg. 

Impunerile veniturilor mobiliare, ear: Admis. sm: 

sunt stabilite pe un period de 5 ani, se vor
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"Pextul "votat de: Adunarea deputaţilor 

modifică dela 1 Ianuarie a fiecărui an, 

numai în cazurile când o proprietate î 

dispărut sau a luat naştere, când terme 

nul de scutire a expirat ori s'au schimbati 

condiţiunile de “impunere stabilite prin 

lege, sau când, pentru oricare motiv, un 

venit impozabil n'a fost impus, până a- 
tunei. 

Contribuabilul e. obligat a menţionă în 

declaraţiile anuale aceste împrejurări. 

Impunerile în aceste cazuri se vor sta- 

bili prin comisiunile anuale la fel cu ce- 

lelalte impuneri. ” 

Art. 95—In cursul anului se vor puteă 

efectuă impuneri “sau scăderi în următoa- 

rele cazuri: 

a) Când proprietarul dă o pădure spre 

tăiere sau când el însuş sau exploatato- 

rul începe sau încețează exploatarea unei 

păduri. 

Pentru aceste eazuri se vor dă declara- - - 

tii suplimentare, în condiţiunile articolu- 

luai 6 şi 87, 

Impunerea va fi stabilită la venitul cu- 

venit proprietarului în cazul când dă pă- 

durea în exploatare altuia, iar pentru ex 

ploatator la venitul corespunzător perivu- 

dei din anul în curs în care are loc ex. 

ploatarea şi după regulele prevăzute la 

cap. Il şi IV de sub titlul II, în ce priveşte 

normele de evaluare, însă cu procedura ce 

mai us; | 

b) Când începe sau încetează un comerţ, 

industrie sau profesiune. o 
La începere declaraţia va trebui făcută 

în condiţiunile art. 38, iar impunerea va 
aveă loe din prima zi a lunii în care şe 
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Textul votati de Adunarea deputaţilor. 

petrece faptul. La încetare scăderea împo- 

zitului se va face din prima zi a lunii 

care urmează încetarea, dacă declaraţia a 

avut'loe în cursul lunii de încetare, iar în. 

caz contrariu dela: 1 a lunii ce urmează de- 

elaraţiunii; , 

c) Când eontribuabilul se află în împre- 

jurările prevăzute de alin..b al art. 51. 

In toate eazurile prevăzute în acest ax- 

ticol, impunerile se vor efectuă de func- 

ţionarii fiseului menţionaţi la artţ. 93, 

Aceste impuneri vor fi comunicate con- 

form art. 98. Ele sunt executorii cu tit- 

lul provizoriu şi rămân definitive numai 

dacă nu sunt contestate în termen de 30 
zile dela comunicare. 

Contestaţiunile se predau la percepţia 
fiseală a locului de impunere şi se vor ju- 
-decă de comisiunile de impuneri ce vor 
urmă, aplicându-se procedura prevăzută 
de art. 98, aceste comisiuni fiind compe- 
tinte în ce priveşte aceste cazuri a judecă 
pe anul precedent. 

Art. 96.— Contribuabilul obligat la da- 
rea declaraţiunii, căre n-a dat-6 la termen, 
sau dacă declaraţiunea dată e incomplec- 
tă sau inexactă, ori nu dă informaţiunile 

complimentare cerute, în forma prevăzută 

de art. 99, va fi impus din oficiu și anume: 

a) De comisiunea de impuneri din oficiu 

sau după constatările făcute de apgeniii 

fiscului, dacă acestea sunt anterioare în- 

«cheierii lucrărilor comisiunilor. Comisiu-. 

nea va puteă aplică o amendă până la'o 

pătrime din impozitul pe venitul nedecla- 

zat, după apreciere. 

Modificările propuse de 
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a) De comisiunea deimpu- 
nere din oficiu -sau după 
constatările făcute de agen- 
ţii fiseului, dacă acestea 
sunt anterioare închirierii 
lucrărilor comisiunilor. Co- 
misiunea va putea aplicăo 
amendă până la o pătrime 
din impozitul pe venitul ne- 

„ declarat, după apreciere, da- 
că constată rea credinţă, .
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'Pextul. votat de Adunarea deputaţilor 

În caz când, deşi obligat, nu a făcut 

declaraţie, contribuabilul nuse citează la, 

comisiunea de impuneri. El are însă drep- 

tul a se prezentă în ziua fixată prin -afi- 

şările făcute conform art. 98. 

In tot cazul are dreptul de apel în ter- 
menul de 20 zile dela prezentare sau dela 

comunicarea. impunerii, dacă nu sa pre- 

zentat Comisiunea de apel poate hotări 

şi asupra amenzii; 

b) Dacă impunerea nu sa putut face 
prin comisiune, constatarea fiind ulteri- 

oară încheierii ' lucrărilor sale, ea se va. 

puteă face din oficiu de delegaţii fiscului 

menţionaţi la, art. 93, numai până la finele 

anului de impunere. 

In acest eaz se va aplică amenda egală 

cu jumătate din impozit, 

Impunerea cu amenda va fi comunicată, 

conform art. 98. He e executorie şi rămâne 

definitivă dacă nu se constată în termen 

"de 80 zile dela comunicare. 

Contestaţiunile se judecă după normeie 

prevăzute în articolul precedent, iar. a- 

menda se: aplică după regulele prevăzute 

în art. 114; 

c) In cazul când se constată sustragerea 

dela impozit după sfâisitul anului de im- 
punere, nu se vor mai întoemi acte. de im- 
puneri, ci -de contravenţie, conform art. 

103. 

Art. 97.—Cu ocazia deschiderii unei sue- 
cesiuni, agenţii fiscului sunt obligaţi a 
cercetă impunerea defunctului pentru 5 
ani trecuţi dela punerea în aplicare a a: 
cestei legi,., 
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prevăzute în art, 11]; 

Admis, 

“Admis.



353 

  

Textul votat de Adunarea deputaţilor 

vând se constată că contribuabilul de- 
„„aet a fost omis a fi impus pe rolurile 

ului deschiderii succesiunii sale, sau a 
uia din cei 5 ani anteriori, ori a fost 
*ompleet impus prin ascunderea unci 

„ţi din venit, se va procedă la consta- 
i- “ea şi încasarea impozitelor neperce- 
„site din activul succesiunii, aceste 1Mpo- 
"e socotindu-se ca o sarcină succesorală. 

Impunerea se face din oficiu de agenţii 
“ului conform art. 95 pe numele suc- 

; lunii, , 
impozitul se va îneasă din fotalul sue- 
-oral înaintea oricărei alte datorii, mo- 
nitorii urmând a repartiză între ei a- 
stă sareină, 

“i vor aveă dreptul de contestaţiune în - 
“men de 30 zile dela comunicarea ce li 

x va face, cum şi apel, potrivit dispozi- 
"nilor art. 95, comisiunile fiind compe- 

te în aceste cazuri a. judecă pe 5 ani din i 
nă. , ! 

CAP. IV 

Procedura înaintea comisiunilor 

4rt. 98.— Contribuabilii cari au dat de- 
"i"aţiuni anuale sau cari au făcut con- 
""tatiune înaintea comisiunilor de. impu- 

: ce coniorm art. 95 şi 96 sau apel, vor fi 
iați a se prezentă înaintea acestor în- 

»emțe. Citaţia li se va predă prin agentii 
'“rcepţiei respective, prin notarul comu- 

i sau prin funcţionarii poliţiei judiciare 
i administrative cu cel puţin 3 zile în- 
inte de data înfăţişării la locul de împu- ' 

"e sau la locul ales prin declarație, con- 
Brat 
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Art. 98. — Contribuabilii 
cari au dat udleclaraţiuni a- 
nuale sau cari au făcut-eon- 
testaținne înaintea comisiu- 
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art. 95 şi 96 sau apei, vor fi 
citați a se prezentă înaintea 
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se va pradă prin agenţii:- 
percepției respective, prin 
notarui comunei sau prin 
funcţionarii poliţiei judici- 
are :ori administretive bu 
cel puţin 5 zile înainte de 
data înfăţişării la locul de 
îmnunere, sau la locul ales 

23



334 

  

'Pextul votat de Adunarea deputaţilor 

lestație, ori apel, dacă a făcut această 
alegexe. 

Dacă persoana citată e găsită, i se în- 

mânează citaţia, luându-se dovada sem- 

nată de primire din parte-i; iar dacă nu 

știe arte, primirea se va constată prin- 

punere. de deget, în asistenţa unui martor 

ştiutor de carte. 

In caz când contribuabilul nu se gă- 

seşte de faţă la locul de predare a citaţiei, : 

ca va îi lăsată sub semnătură, sau proces- 
verbal, în primirea unei persoane care lo- 

eneşte cu dânsul: iar în lipsă sau în caz, 

de reluz de primirea ciiaţiei, ea se va a- 

fişă la uşa imobilului, făcându-se proces- 

verbal despre aceasta. 

De îndată ce se va organiză serviciul 

pentru transmiterea citaţiilor prin poştă, 

vor fi predate pe această cale. ” 

În caz când tontestaţiunile sau apelu- 

vile se predau personal de contribuabilii 

știutori de carte şi: se poate fixă îndată 

tovmen de judecată, contribuabilul poate 

luă cunoştinţă de termen sub semnătura 

proprie chiar pe cererea sa, 

"Poate termenele prevăzute în prezenta 

lege pentru contestaţii. apel; comunicări, 

afişări şi citaţii se înţeleg pe zile libere. 
Art. 99.— Cererile de scăderi prevăzute 

la capitolul VIII 'de sub titlul II şi la bu- 
pozitele elementare, făcute prin declara- 

_țiunile anuale, vor fi supus& comisiunilor. 
de impuneri şi scăderile se vor stabili cui 
aceeas procedură, şi jurisicţiune ca si îm- 
pnnerile anuale. 

Scăzămintele vor fi operate în roluri a- 
nual odată cu impozitele anuale. 
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Textul votat de Adunarea deputaţilor 
7 

La aplicarea legii se vor stabili prin 
iustrueţiunile ministerului de finanţe mo- 
dalităţile de constatare şi operarea acestor 
scăderi. | - 

Art. 100.— Zilele de începerea lucrărilor 
comisiunilor vor fi publicate de ministe- 
xul finanţelor pe căile de publicitate ofi- 
cială. Deosebit la fiecave percepţie Şi pri- 
mărie rurală se va afişă cu o zi înainte 

_mumele contribuabililor. cărora li se va 
face impunerea în ziua următoare. 

Contribuabilul e dator a depune la dosa- 
rul cauzei, cu cel puţin o zi înainte de 
data judecării, toate actele de cari înțer 
leze a. se folosi în sprijinul cererii. sale, sub 
pedeapsa de a nu fi ţinute în seamă în 
momentul cercetării pricinii sale. 

Comisiunea apreciind, va. puteă totuş 
acordă o amânare de 3 zile pentru comu- 
nicare de acte, termen peste care nu se va 
vuteă trece sub nici un motiv, 
Art. 101.—Hotăririle comisiunii de im- 
sunere, comisiunii de apel şi ale instan- 

telor de recurs se dau fără drept de opo- 
ziţie. 

Inaintea comisiunilor de ape! şi a in- 

stanţelor de recurs contribuabilii vor pu- 

teă fi asistați de advocaţi. 

Fiscul va fi apărat înaintea acestor in- 

stanţe sau a celor de recurs printr'un de- 

legat special. în baza unei adrese a admi- 

nistraţiei financiare sau ra ministerului 

de finanţe.: | 

Inaintea instanţelor de recurs părţile 

nu se citează. Termenele fixate se afișează 

la ușa localului cu 10 zile înainte. de ziua 

judecății. a 

. 
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Textul votat de Adunarea deputaţilor 

Pentru recursurile ce se judecă de în- 

nalta Curte de casaţie termenele se comu- 

nică şi se afişează şi la localul admini- 
straţiilor financiare respective, cu cel pu- 

țin 10 zile înainte de judecată. 

Art. 102.—Toată procedura pentru con- 

statarea impozitelor prevăzute de prezenta 

lege e scutită de timbru. 

CAP. V 

Formarea matrieolelor şi a rolurilor 

Art. 103.—Maâtricolele în cari se vor în- 

seri veniturile şi contribuţiunile vor îi 

întocmite pe comune şi suburbii în comu- 

mele urbane şi pe comune, :sate, cătune 

în cele rurale. Inscrierea în ele a venitu- 

vilor şi impozitelor stabilite, cum şi a 

prefacerilor urmate conform legii, se face 

sub controlul organelor chemate a stabili 

impunerea. | _ 

Veniturile supuse impozitelor elemen- 

tare sunt trecute în matricole rotunjite în 
zeci de lei prin întregirea unimilor. 

Matricolele nu sunt acte publice. Bile 

vor fi păstrate sub cheie și nu se va liberă 

copie de pe ele decât direct contribuabi- 

lului interesat. 

Art. 104. — Rolurile pentru împlinirea 

contribuţiunilor se formează de către a- 

genţi; fiscului după matricole. 

Toate prefacerile din matricole vor fi 

trecute şi în rolurile respective, formân- 
du-se noui recapitulări sub acelaş control. 

Rolurile sunt acte publice. 

Certificate de pe cuprinsul lor se. pot 
liberă, la cerere, interesaţilor pe timbru 
legal. 
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Modificările propuse de “has „- . ; „comitetul delegaților | Textul votat: de Adunarea deputaţilor Senatului 

CAP. VI DI Admis. 

Sancţiuni. Admis. 
Art. 105.— Orice sustragere dela plata Admis. 

impozitului pentru care legea, de faţă nu 
prevede altă sancţiune, se . pedepseşte cu 
amenda egală cu impozitul la îndoitul 7 
venitului sustras. 

In toate cazurile când contribuabilul a Admis. 
ascuns la impunere contracte, registre sau. 
orice alte acte pe cari conform legii, eră ! 
obligat a le prezentă şi din cari ar fi re- 
zultat venituri impozabile mai mari decât 
cele stabilite, amenda va fi egală cu impo- 
zitul la întreitul diferenţei de venit. Im- 
punerile veniturilor imobiliare vor fi mo. 
dificate pe baza acelor acte, pentru anii 
ce urmează ai periodului de recensământ, 
cu "procedura prevăzută de art. 94, 

Toaie amenzile sus prevăzute cuprind şi Admis. 
impozitul sustras şi se stabilesc-în modul - 7 
mai jos indieat. 

Drepturile fiscului pentru stabilirea Adis. : 
contravenţiunilor se preseriu după trecere 
de 5 ani, socotiți dela 1 Ianuarie ce ur- 
mează anului când impunerea trebuiă să 
aibă loc. | 

Art. 106 —Pentru impozitele cari con- Admis. 
form acestei legi se percep pe cale de re- 
ținere de către debitorii veniturilor 1Mpo- 
zabile, amenzile prevăzute de art. prece- 
dent sunt puse atât în sarcina debitorilor 
acelor venituri, cari n'au reţinut impozi- - 
tul cât și a creditorilor, în mod solidar. 

In cazul însă când impozitul este reţinut, Admis, _ 
Şi nu Sa vărsat în termen de către debi- Ă 
torul venitului, amenda, « se aplică numai _ 
acestuia.



  

Modificările propuse da 
Pextul votat de Adunarea deputatilor „comitetul delegatilor 

Senatului 

Ari. 107.— Deosebit de. amenzile de mai  Aamis. 
sus, contravenienţii la, dispoziţiunile urt. ” 

26, alin. 1 şi II, vor fi supuşi unei amenzi 

de 5.000 până la. 25.000 lei, iar în caz de 

xecidivă sunt pasibili şi de pedeapsă co- 

vecţională şi anume închisoarea dela £ a 
luni la în an. Ia | 

Art. 108, —Comercianţii şi industriaşii Adis, 
cari nu ţin registrele comerciale vor fi su- - : - 
puşi la o amendă egală cu impozitul, A- 

„ceastă amendă nu se aplică micilor mese- 
„iasi şi micilor comereianţi, | 
„Cei eari vor trece în registre alte cifre Adis, 
decât cele reale, în seopul de a-nu se pu- 
ieă constată adevăratul venit impozabil, : 
vor fi supuşi la o amendă egală cu întrei- p. 
tul impozitului ln venitul ce se va con- 
stată, în conformitate cu legea de faţă. - LN 

Art. 109.--Când comercianții sau indus Adis, 
triaşii mai sus. prevăzuţi ţin registrele în e 
regulă. însă nu le comunică, sau refuză 

a procnră actele ajutătoare, î ntermenele 

fixate. în forma prevăzută de art. 9, vor 
suferi amenzi de 50—1.000 lei pentiu fie > 
care zi de întârziere, alară de cazul când -. - 

__se legitimează întârzierea. | 
Art.110. — Persoanele cari au raporturi Admis. 

contractuale cu contribuabilii şi vor re- 
-îuză a dă informaţiunile cerute de fise, 
eu. privire la impunerea obiectului con- 
tractului, vor fi supuşi la amnedă de 50_—. 

5.000 lei. 

„Art. 111.—-Constatarea. contravenţiunilor Admis. 
prevăzute în legea de faţă se va îace prin 
închdiere de procese-verbale, întocmite de 
agenţii fiscului. 

O copie dape procesul-verbal, aprobat Amis. 

„
1
 

e
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Vextul votat de Adunarea deputaţilo» 

de ministe sau de funcţionarii desemnaţi. 
în regulamentul legii ori în instrucţiunile 
de aplicare, se va notifică contribuabilu- 
lui conform art. 98. 

In. termen de 20 zile dela data notifică- 
rii, contribuabilul poate face apel contra 
proeesului-verbal aprobat, Ja tribunalul 
locului unde sa săvârşit contravenţiunea. 

Apelul trebue să cupr indă, sub pedeapsă 
de nulitate, alegerea de domiciliu în cu- 
prinsul cireumseripţiei de resort a tribu- 
nalului,. 

Motivele de apel vor fi depuse, fie prin 
cererea de apel, fie prin memoriu aparte, 
cu ccl puţin 3 zile: înaintea zilei fixate 
pentru judecată. 

Tribunalul apreciind poate însă încu- 
viinţă depunerea motivelor în ziua jude- 

- căţii, îu care caz oricare din părţi poate 
cere un termen spre-a luă cunoștință de - 
ele. 

„Judecata se va face de ur genţă şi cu pre- 
cădere, conform regulelor dreptului co- 
mun. 

Hotărirea tribunalului se dă fără drept 
de opoziţie. 

In termen de 20 zile dela pronunţarea 
tribunalului, ori dela comunicare, dacă 
sa dat în lipsa apelantului, se va putea 
face recurs la Inalta Curte de casaţie pen- 
tru motive de violare de lege, exces de 
putere, omisiune esenţială şi încompetinţă. 

Hotărirea Curţii de casaţie se dă fără, 
drept de opoziţie. 

Art. 112.-—ln caz când este Jocul la a- 
plicarea pedepsei corecţionale prevăzută 

de art. 107, procesul-verbal de constatare 
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Textul voţat de Adunarea deputaţilor 

“aprobat se trimite în copie parchetului 

spre a deschide acţiune publică. 

Art. 113.— Ministerul finanţelor poate, 

dacă va găsi cu cale, să acorde denunţă- 

torilor şi agenţilor cari au constatat con- 

travenţiunile o primă egală cu cel mult 

„a treia parte din suma amenzilor rămase 

definitive şi încasate dela contravenienți. 

CAP. VII 

Plata impozitelor 

"Art. 114.— Sumele constatate şi înserise 

în roluri ca impozite sau anienzi și ră- 

mase definitive, conform dispoziţiunilor le- 

_gii de faţă, constituese creanţe executorii 

în folosul Statului, cari nu pot fi reduse 

sau. desfiinţate prin nici o hotărîre jude- 

cătorească, în alt mod decât cel prevăzut 

în această lege. 

Ele sunt executorii cu titlu provizoriu, 

chiar şi mai înainte de a rămâne defini- 

iive, îndață ce sunt constatate -de comi- 

siunile de impuneri sau în modul prevă- 

zut prin lege, apelurile, codtestaţiunile şi 

recursurile nefiind suspensive de execu- 

tare. Rămâne a se face compensaţiune sau 

restituire, dacă debitul e micşorat, sau a 

se percepe diferenţa dacă e mărit. 

Art. 115—Incasările se face, fie dintr'o- 

dată, fie anual, trimestrial sau lunar, după 

următoarele deosebiri: 

a) Se încasează anual impozitul mini- 

mal de 10 lei prevăzut în art. 54, care de- 
vine exigibil pe ziua de 1 lanuarie; 

„b) Se încasează trimestrial, devenind 
exigibile din prima zi a lunilor Ianuarie, 

Aprilie, Iulie şi Octomvrie, toate impozi- 

  

a 
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Vextul votat de Adunarea deputaţilor 

ele cuprinse în prezenta lege, afară de cele 

prevăzute în alineatele următoare: 

c) Se încasează conform dispoziţiunilor 

speciale şi la datele stabilite, conform 

prevederilor legii de faţă, toate impozitele 

pentru eari legea prevede încasarea pe 

cale de reţinere şi vărsare directă; 

d) Se încasează dintrodată toate amen- 

zile pronunţate potrivit acestei legi şi im- 

pozitul prevăzut de art: 52, pe ziua când 

ele devin exigibile. Ș 

Aceste sume se inscriu în “roluri spe- | 

ciale. 

Art. 116, __ Sumele înscrise 'în roluri şi 

neplătite la datele sus prevăzute vor îi ur- 

mărite, conform legii speciale de peree- 

pere şi urmărire a veniturilor publice, 15 

zile deia exigibilitatea lor. 

Ele vor produce după somaţiune în fo- 

losul Statului o dobândă de 9 la sută a- 

nual, care se calculează lunar dela prima 

zi a trimestrului ce urmează datei exigi- 

„bilităţii şi după efectuarea impunerii, con- 

form art. 114, | 

In ealeulul dobânzilor sumele în bani 

se rotunjese mărindu-se până la un leu. 

O lună începută se consideră întreagă. 

Dobânzile vor fi înscrise în roluri şi 

-percepute odată cu impozitul respectiv. 

Dacă până la închiderea exerciţiului anu- 

ii de impunere nu sunt achitate ele se 

înglobează în rămăşiţe, înseriindu-se ca 

debit în rol. - 

Art. 112.— Contestaţiunile contra împli- 

mirii impozitelor cari se încasează pe cale 

de reţinere şi vărsare directă, urmează 

calea de: judeeată, „prevăzută de legea de. 

Modificările propuse de 
comitetul delegaților 
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p
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Admis. 

Admis- 

9 Admis. 

Adis. |, 

Ele vor produce după în- 
cunoştintare în folosul Sta- 
tului o dobândă de 9 la sută 
anual, care se calculează lu- 
nar dela prima zi a trimes- 
tvului ce urmează datei. c- 
xigibilităţii şi după efectua- 
rea impunerii, conform art. 
114. 

Admis. 

Suprinmnat. 

Admis. 

Admis.
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percepere şi urmărire pentru contstaţiuni 
la urmăriri. 

Contestaţia se poate face în tot cursul 
anului în care a avuţ loc încasarea, sau 
dacă aceasta s'a făcut în ultima lună la 34) 
zile după încasare. 

Amenzile referitoare la ele se încasează 
însă conform prevederilor art, 114 şi 115 şi 
cu aceleaşi sancţiuni, ele fiind stabilite 
şi debiiate cu aceeaş procedură ca şi pen- 
tru. celelalte impozite. 

„ri. 118, — Ministerul] finanţelor va în- 
fiinţă carnete de contribuţiuni, pe cari 
contribuabilii vor fi obligaţi a le păstra. 
“In aceste carnete se vor îuseri contribu- 
tiunile ce are de plătit fiecare, situațiunea 
sa familiară după constatările comisiunii 
şi plăţile efectuate în contul contribuţiu- 
nilor. 

ă TITLUL IV 

Dispoziţiuni finale Şi tranzitorii - 
Art, 119.—- Toate dispoziţiunile cuprinse ' 

în legea ae faţă intră. în vigoare dela 1 Aprilie 1923, Dela. data. pnanerii în aplicare a legii de față sunt şi rămân abrogate 
loate Legile, regulamentele şi orice âltc dispoziţiuni relative Ja vechile eontribu- iiuni directe corespunzătoare celor de faţă Şi accesoriile lor, cum şi cele referitoare la constatarea. acestor impozite, şi anume: 

a) Pentru tot vegatul: legea asupra con- tribuțiunilor directe din 1 Angust 192]; 

  

Modificările propuse de 
comitetnal delegaților 

Senatului: 

Admis. 

Admis.: 

Admia. 

Amis, 

Admis. 

Suprimat. Da 
„Art. 119. — Toate dispori- 

țiunile cuprinse în legea de 
Yaţă întră în vigoare dela 1 
Aprilie 11993, impozitele de- 
bitându-se în primul an nu 
mai pe V luni. a 
Dela : data punesii în a- 

plicare a legii de Faţă. suul 
şi rămân abrogate toate le- 
zile, regulamentele şi. orite 
alte dispoziţiuni relative Ja. 
vechile contribuţiuni directe 
corespunzătoare celor de Îa- 
ță și accesoriile lor, cum fi 
cele retcritcare la constata- 
vea acestor :impozite, şi a- 
nume: - _ 
Admis,
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) 

b) In vechiul regat, legile privitoare la: 
Impozitul funciar, impozitul patentelor, 

cuprinzând şi pe cel complimentâr al pu- 
tentei, impozitul personal, impozitul de 8 
la sută asupra salariilor, impozitul asupra 
venitului capitalului mobiliar, impozitul 
pe hectarul de vii şi taxa de filoxeră ŞI 

legea imvozitului asupra păcurei din 24 
—99 Martie 1887; a 

c) In Ardeal, Banat, Maramureş şi Cri- 
sana: | | | 

Darea pe pământ, ambele impozite pe 
clădiri, pe câştig de toate clasele, impozi- 
tul pe venit, pe avere, pe beneficiul celor 
obligaţi la publicarea, bilanţului, pe tan. 
tieme, pe dobândă şi rentă, pe câşțigurile 
de răshoi, pe câştiguri din loterii, pe be- 
neficiul din exploatarea minelor şi impo- 
zitul asupra armelor și vânatului; 

d) In Basarabia, legile privitoare la: 
Impozitul pe pământ, pe clădiri, patenta, 

fixă şi complimentară, impozitul pe ve- 
nif, pe beneficiul celor obligaţi a publica 
bilanţul şi asupra. capitalului mobiliar; 

e) In Bucovina, legile privitoare ia: 

Darea pe pământ, ambele impozite pe 

clădiri, pe câştig, pe venitul net al celor 

"obligaţi la publicarea bilanţului, impozi- 

tul pe venit, pe tantieme, pe rente şi de- 

pozite şi pe salarii; . 

Î) În întreaga ţară, toate zecimile adi- 

ționale şi orice alte dări suplimentare sta- 

bilite asupra impozitelor sus prevăzute, 

sau asupra bazelor lor, atât în beneficiul 

Statului cât şi în al oricărei alte institu- 

țiuni publice, afară de taxele militare şi 

sele analoage lor; ! 

. Modifieările propuse de 
comitetul. delegaților 

„Senatului 

Admis. | | | 

Admis.  . - 

c) In Ardeal, Banat, Ma- 
ramureş şi Crişana: 

Darea. pe pământ, ambele 
impozite pe clădiri, pe câş-. : 
iig 'de toate clasele. impozi-. 
tul pe venit, pe “avere, ine 

„beneficiul celor obligaţi la 
publicarea  bilenţului, : pe 
tantieme, pe dobândă, și 
rentă, pe câşiigurile de răs- 
boi, pe câştiguri dir. loterii, 
pe beneficiul din exploata- 
rea minelor; 

Admis. . 

Admis. . 

Admis. 

Admis. 

Admis, 
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9) Pentru 'nouile teritorii rămân desfiin- Admis. 
țate orice alte impoziţe corespunzătoare 
celor de mai sus. oricare le-ar fi denu- 

mivea şi în folosul oricărei instituţiuni 

ay» fi înfiinţate. 
Art. 120—Dacă după primii doi ani ai Admis, 

primei perioade de recensământ, din cauza 
variaţiunii schimbului, veniturile din 
proprietăţile funciare neclădite, agricole 
sau: a valorilor locative pentru clădivi 
vor scădea cu o treime a valorii care o a- 
veau la recensământ, se va putea luă mă- 
sura prin legea bugetară ca prima perioa- ” 
dă de recensământ să se scurteze cu cel 
„mult doi: ani. | | 

In cazul când se dovedeşte cu contracte Admis, _ 3 
de arendă în curs, cu dată certă, că o 7 
proprietate agricolă e arendată dinainte de 
anul 1921 eu mai puţin decât trei sfer- 
turi din valoarea locativă pe hectar sta- 
bilită conform art. 4, “impozitul pe anii | 
rămaşi din prima perioadă de recensă - 
mânt va fi scăzut în proporţie cu- întreaga 
diferenţă de venit după contract, , 

Pentru clădirile locuite de proprietarii Adnais, oo 
Jor normele de evdluare la primul recen- 
sământ se vor stabili de comisiunea cen- 
trală prevăzută la art, 84, luându-se 'de 
bază valoarea locativă reală dela 1914, 
Pentru proprietăţile stăpânite dinainte de 
15 August 1916 în vechiul regat şi de 1 — 
August 1914 în celelalte ținuturi, această 
evaluare nu va puteă trece de întreitul A 
acelei valori locative, iar dacă aceste clă- Pai 
di ri sunt cumpărate după 1 Ianuarie 1919 
se va luă de bază preţul de cumpărare al 

3
3



Textul votat. de Adunarea deputaţilor 

imobilului,  socotindu-se o rentabilitate 

până Ja 5%. 

Art. 121.——Se seutese în mod excepţio- 
nal şi vremelnic de impozitul pe venitui 

“proprietăţilor clădite: 

1. Pe timp de 10 ani de când au devenit 
locuibile clădirile noui construite cu în- 
cepere din anul 1920 şi terminate până la 

1 Ianuarie 1925. 

2. Adaosele la clădiri în înălţime sau în 
suprafață făcute dela 1 Aprilie 1921 şi 
terminate până la 1 Ianuarie 1925, pe. ter- 
men de 5 ani dela data când au devenit 
loeuibile; 

3. Terenurile din oraşe pe cari au fost 
clădiri şi au devenit virane din cauza de- 
vastărilor de răsboi, pe timp de 10 ani dela 
data punerii în aplicare a legii de faţă; 

4. Clădirile cari au devenit nelocuibile 
din. cauza distrugerilor provenite din o- 
peraţiunile de răsboi, pe timp de 10 ani 
de când ele sunt refăcute şi puse-în stars 
de a fi locuibile, însă numai înainte de a- 

| plicarea legii; 

5. Pentru 10 ani dela punerea în apli- 

care a prezentei legi, elădirile. rieproducă- 

toare de venit cari sunt proprietatea 

cercurilor militare, recunoscute ca per-. 

soane morale; 

6. Se menţine scutirea acordată prin le- 

zea din Oetomvrie 1921 pentru clădirea 

Modificările propuse de 
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Tot pentru primul period 
de recensământ evaluarea te- 
renurilor virane prevăzute 
de art. 15, alin. III, se va 
face , socotindu-se la preţul 
mijlociu de vânzarea aces- 
tor terenuri o dobândă de 
21 %. 
Adis, 

Admis. 

Admis. 

Admis. pg 

Admis, | _ 

Adis. NE 

Admis, : 

Pai  
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Societăţii generale a funeţionarilor publici 
pe termen de 10 ani dela punerea în apil- 
care a legii de faţă, 

Art. 122.—Amortismentul prevăzut de 
att. 3], punetul 6, pentru imobilele şi in- 
stalațiunile imobiliare construite sau. in- 
stalate dela 1 lanuarie 1919 şi până la 1: 
Januarie 1925, cari aparțin întreprinderi- 

„or industriale, va puteă fi urcat până la 
10% în primii 10 
care a legii: iar 

ani dela punerea în apli- 
amortismentul investiţiu- 

nilor mobiliare prevăzut de acelaş art, 
punctul 7, făcute în acelaş interval de 
timp, va puteă fi urcat până la 20%, tot 

„. în aceşti 10 ani, 
Art. 123.—La stabilirea cotei impozitu- 

lui complimentar prevăzut de art. 42 pen- 
"tru societăţile industriale pe acţiuni, ea- 
„_Bitalul, care a rămas cel dinaintea anului 
1916, se va socoti în calcul, pentu primii 
trei ani dela punerea în aplicare a legii, 
de trei ori mai mare. | | 

Termenul de 3 ani poate fi prelungit în 
condițiunile prevăzute de art. precedent. 

Art. 124. —In Drimii 3 ani dela punerea 
în aplicare a legii societăţile pe acţiuni 
vor putea formă rezerve, fără plata ime- 
diată a impozitului pe veniturile comer- 
ciale, şi industrială, pe lângă rezervele 
prevăzute de art. 32, penteu acoperirea 

unor eventuale difevinţe de curs la dato-. 

  

Modificările propuse de 
comitetul: delegaților 

Senatului 

„ri, 132. — Pentru primii 
3 ani dela punerea în apli. 

„care a legii cota impozitului 
mobiliar la venitul prove- 
nît din renta: expropierii, 
prevăzută de art. 32, alin, 
IV, este pedusă. la 5%, 
Admis, Nevine 133, | 

Admis. Devine 124. 

Admis. 

Admis. Devine 123.
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viile în monedă străină, fără ca ele să - - | NE 
treacă de cota care se va prevedea prin - . 7 
regulament. - i 

Dacă după 3 ani diferenţa de schimb a Adis. 
leului nu se îndreptează, se poate preve- | 
deă prin legea bugetară noui termene de , 
câte 3 ani pentru formarea acestor re- E 
zerve. | | | 

Aceste rezerve vor fi impuse, dacă timp La expirarea ter menelor 
de 3 ani dela, constituirea lor nu sunt în- peordate rezeriele, ncintre: 
trebuinţate în acoperirile pentru cari au care mu fost ficute, vor fi. 
fost făcute. ! - împuse. ! 

Asemenea prevederi se pot face şi de co- Adis. 
merecianții, şi industri iaşii particulari în a- 

celeaşi condițiuni pentru creanţele ce au. 
de achitat în monedă străină a căror exis- 
tenţă se dovedeşte, numai atât timp cât 
va funcţionă un oficiu” pentru lichidarea, 
datoriilor în străinătate şi după normele 
ce se vor fixă de acel oficiu. Ea a 

Art 125. — Comereianţii şi industriaşii Admis. Devine 1%. ” 
sunt datori a ţine în regulă registrele co- 

merciale în forma prevăzută de codurile 
de comerţ în vigoare în teritoriile respec- 

tive din cari registre să tezulte venitu- | 
vile impozabile. Aceasta sub sancţiunile aa 
prevăzute la art. 108 şi 109. 

Art. 126. Ineasarea vechilor contribu- „Admis. Devine 7. 

tuni direete, după rolurile vechi, va duvă 

până la 30 Septemvrie 1923 pentru exerci- 

țiile anterioare. | 

Rămășițele ce se vor află neîneasate la Admis. 
acea dată se vor totaliză într'o singură . 

cifră, care se va trece într'o rubrică spa- 

cială a noilor roluri. 

Art. 127. —Se menţine în mod exceptio- " Admis. Devine 198, 

. 
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nal pentru primul an de aplicare al acestei 

legi modul actual de încasare al venituri- 
lor existente bisericeşti şi şcolare din ţi- 

nuturile alipite. 

Arl.-128.— Ministerul finanţelor este axi- 
torizat a institui comisiuni speciale pen- 
tru rezolvirea, recursurilor din trecut în 
Ardeal, Banat, Maramureş, Crişana şi 
Bucovina, 

Aceste comisiuni vor fi compuse în mo- 
dul arătat la art. 78 şi vor puteă fune- 
ționă în Bucureşti sau în orașele de reşe- 
dinţe ale Curţilor de apel. In. Bucureşti 
ele vor puteă fi prezidate de membrii ai 
Tnaltei Curți de câsaţie, desemnaţi de pri- 
mul-preşedinte. 

Pentru judecarea acestor recursuri se va 
aplică dispoziţiunile legilor existente în 
acele ţinuturi în ce priveşte procedura 

Art. 129.—Orice dispoziţiuni de legi sau 
regulamente relative la scutiri de contri- 
buţiuni directe, neprevăzute în prezenta 
lege, sunt şi rămân abrogate. 

Se scuteşte de impozitul mobiliar şi de 
impozitul pe venitul olobal, rentele via. 
sere pe cari Statul pe baza de lege le 
serveşte particularilor cari şi-au donat a- 
verea lor Statului în seop de binefacere 
sau cultura]. 

Din impozitul stabilit de art. 22 privitor 
la iitlurile de rentă austro-ungară deţi- 
nute de cetăţenii din provinciile unite şi 

"a căror posesiune dinainte de 1 Ianuarie 
1918 este dovedită, se va scădeă impozitul 
ce se va dovedi a fi fost plătit asupra a: 
cestor titluri în altă fară. Dispoziţia a- ; , 

j 
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Admis. Devine 12% 

Admis. 

Adis. 

Adniis. Devine 130, 

Admis. | 

- Admis.
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-ceasta intră în vigoare numai în caz de 
reciprocitate. | 

Art. 130.—La punerea, în aplicare a le- 
gii, impunerile anuale, atât cele elemen- 
tare cât şi pe venitul global, se vor puteă. 
îndeplini de comisiunile de recensămân: 
brevăzute de art. 30 odată cu impunerea 

veniturilor imobiliare, pentru contribua- 

bilii cari au venituri impozabile numai 
la lvcul unde se efectuează acele impuneri 

sau ale căror venituri se pot constată pe 

love. - 

Dacă contribuabilul se găseşte de faţă, 
i se va înmână copie depe procesul-ver- 

bal sul; dovadă de primire, iar dacă nu e 
de faţă, impunerea va fi comunicată în 
forma prevăzută de art. 20 şi eu drept de 
apel după prevederile aceluiaș articol. 

Apelurile se vor judecă de comisiunile 

de apel prevăzute de art. 78. 

Art. 231. —Pentru executarea dispoziţiu- 
nilor legii de faţă se va întocmi şi decretă, 
prin îngrijirea ministerului de finanţe, 

vegulamentul cuprinzând toate dispoziţiu- 

nile esenţiale de aplicarea ei. Aceste dis- 

poziţiuni vor aveă putere de lege atât în- 
trucât lămurese legea şi nu contrazic dis- 

pozițţiunile. ei. Ele nu se pot modifică de- 

cât tot pe cale regulamentaivă. 

Până la întoemirea regulamentului, în- 

strucţiunile ce ministerul finanţelor va da 

pentru aplicarea acestei legi şi cari vor 

fi publieate prin „Monitorul Oficial“, vor 

aveă putere regulamentară în aceleaşi 

condițiuni. — - 

2 

Brat, 
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Admis. Devine 121. . 

A dmis. 

A dis, 

Admis. Devine 132. 

Admis. 
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aa Modificăvile propuse de 
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Senatulni 
Sancţiunile ce se vor prevedea prin re- Adniis, o 

gulament şi prin instrucţiunile sus pre- 
văzute, pentru nerespectarea . dispoziţia- - 
nilor ce ele cuprin, vor consistă în amenzi 
ce nu vor puteă trece de 500 lei. 

  

_ Această lege, dimpreună cu tabela la. dânsa. anexată, s'a votat 
de Adunarea deputaţilor în şedinţa”dela 3 Ianuarie 1993. şi sa 
adoptat cu majoritate de una sută * nouăsprezece voturi, « COn-. 
tra a ROUĂ. Ă 

Preşedinte, M. G. ORLEANU. 

MS. A. D) 

Secretar, D/.uca,



& TABELA a 
De impozitul pe venitul global, calculat. pentri toate veniturile 

:şi cu scăzămintele cuvenite conform. art. '64 şi 67, pentru mem: 
brii familiei aflaţi în sarcina contribuabilului 

  
  

  

  

      
  

  
  

  
                

? Venitul Global impozabil nui - | 
NI a Impozit cuvenit IMPOZIT CUVENIT 
| Porțiunea mai mită de | pentru contribuabili entru contribuabili cari au î A 
'1.000 lei se neglijează, | fără memhiai | P ontribuabiți cari au in sarcină | 
 ncepând dela 60.000 familiei în sarcină membrii ai familiei în număr de: - - : 

! porțiunea dela 1.800, |—-————— = = : —— = — 

în sus se întregește RI | » 
' până la -titra imeliat | Cota e, 1—2 | 8—4 | 5—1 |! 8—10 iPeste10 

superioară „ i & - 

, : „ Țimpozit! Impozit; Impozit Impozit |Impozit 
0 : 

Lei h | Lei | Lei „Lei | Lei | Lei | Lei 

| . “ 

| 7.000 1%] 70 42 28 21 47 
i 8.000 1%] 80 48 32 24 | 16: 8 

9.000 1%] 90 54 36 27 18 91 
10.000 19| 100 60 40 30 20 | 10| - 
11.000 |__ 115 69 46 -3450] 23 | 1150 

! 12.500 [2 & 130 78 52 39 26 | 18 
13.000 [e £ 145 87 58 4350) 29: 1450 
14.000 [3 | 160 % 64: 48 32 i 16 
15.000 [e S =] 175 105 70: 5250] 35 | OO 1750 

| 16.000 |s2"*| 190 133 114 :; 9 76 | 57 
17.090 |£ $ 205 14350) 123 10250] 82 6150 

! 18.000 | 2 220 154 132 110 88 | 66 
| 19.000 | £ 235 | 16450 141 |. 1170 94 r1Q50 

20.000 [ls/,*/,| 250 1175 150 125 100 75. 
21.000 |, 270 216 | * 189 162 | 135 108 

| 22000 [3 8 290 232 203 174! 145 116 De 
23.000 |s $ 310 248 : 217 186 155 124 ii 

i 24.000 [2 S-a] 330 264 . 231 198 |, 165 132 
25.000 [e 4] 350 280 ; 245 210 175 | : 140 

; 26.000 [52 &| 370 296 259 | 222 185 148 
27.000 |& $ 390 312 273 234 195 156 

| 28.000 | 2 410.| 328 !. 287 246 205 164 
29.000 = 430 344 | 301! 258 215 172 

: 30.000 [1:/, %| 450 360 315 | 9270 i. 295 180 
| 31.000 || 485 388 33950! 291 24250! 194 
| 32.000 |& * 520 416. 364 312 | 260 208 

33.000 [8 & 555 | 444| 388| 333 | 27750 222 
34.000 | 2] 590 412 458 354 295 2836 

; 35.000 |e 32| 625 | 500 43750; 375 31250) 280 
36.000 [SS *| "660 | . 528 462 39% | 330 264 

37.000 [& 3 695 506 | 48650] 417 347501 278 
; 38.000 | & 730 | 584 : 511 i 438 | 360 ; 92| - 

39.000 |” * 765 612 | 535 | 459| 382 | 206   
 



          

  

  
  

      

    

    
  

  
    

  

        

  

  

    

  

    

Venit] Global impozabil impart caverit | 
" 7 . 

Porțiunea mai mită de perlă contribuabili i e UVE NIT PI [ 
| 1.000 lei se neglijează, | fără membriaj | Pentru CoNtriDuabili cari au în sarcină ; Intepând dela 60.000, | familiei în sarcină membri ai familiei în număr de: 

poiționea dela 1.000 în = ef - 
sus se întregește până 3 | 

la citra imediat Cota|  £, 1—2 : 8—4 | 5—7 | 8—10 !Peste10 
superioară. a 

| | — „| , ;  Ilmpozitilmpozit Impozit! Impozit] Impozit 0 

Le i | Lei | rai | Lei | Lek! Lei | Lei 
| 

| 
i 4 

| | 
40.000 | 2%, 800 640 560|: 480 400; 320 
41.000 DI | 850 765 680| 595 510| 423 
42.000 = | 900 810 720| 630 . 540| 450 
43.000 5 950 855 760 665| . 570 475 
44.000 8 | 1.000 900 800 700 600| 500 
45.000 2 1.050) 945 840| 735 630| 525 
46.000 z 1.100) 990 880 770 660, 550 47.000 3 1.150] 1.035 920| 805 690| 875 
48.000 z 1.200] 1.080 960| 840 720, 600 49.000 | $ | 1.250] 1.120] 1.000 875| 7301 625 
50.000 z, 1.300] 1.170 1.040 910| 780| 650| - 31.000 £ 1.350] 1.215!  1.080| 945 810| 67% 32.000 3 1.400] 1.260] 1.120 980 840| 700 53.000 = 1.450] 1.305] 1.160! 1.015 870| . 125 
54.000 = 1.500]  1.350| 1.200 1.050 900|. . 750 35.000 | a | 1.550] 1.395] 1.240] 1085 930 O 1775 
56.000 s 1.600] 1.440 7 280| 1.120 960| 800 
57.000 2 1.650] 1.485! 1.320) 1.155 990. 825 
58.000 3 1-700]  1.530| 1.360) 1.190; 1.020 850! 59.000 IA 1.750] 1.575 . 1.400 1.225] 1.05U| 875) 60.000 | 3%/, 1.800] 1.620) . 1.440! 1.260; 1.080 900; 62.000 | 1:940| 1.843] 1.746 1.552] 1.358i 1.164 
64.000 | Se 2.080] 1.976] 1.872] 1.664] 1.456) 1.248) 66.000 |. | 2.220] 2.109] 1.998 1.776| 1.554 1.332! 68.000 |aS€ 2.860] 2.2421 2194] 1.888] 1-652 1.416] 20.000 | s53 | 2500[ 2.375] 2.250] 2.000| 1.750; 1.500: 12.000 | SSz | 2.640] 2508] 2876] 2112 1.8481 1.084) 
74.000 | 2 &0 2.780) 2.641] 2.502] 29941 1.946] 1.668) 
76.000 | s£ 2.920] 2.7741 2.628] 2.336] 2044 1.732) 
78.000 3.060] 2.907 2.754] 2448 2 142; 1.836| 
80.000 | 4*/, 3.200]  3.040| 2.880] 2360 240 1.920; 82.009 | _ 3.380] 321| 3.042] 2.704] 2 3.360) 2.028] - 84.000 [Es 3.560] 3.382] 3.2041 2.8481 24921 2136] 86.000 | s&. | 3.740] 3.553 3.366 2.992! 2618] 2244 88.000 [i S* | 3.920] 324] 3528 3.136 217441 2.362] 90.000 [e3& | 4.110]. 3.895 3.6901 3.2801 2.870! 2460! 92.000 | $s3 | 4.280] 4.066! 3.852] 3424] 2096 2568) 94.000 [220| 4.460] 4.237 4014] 3.568] 3.122 2.676) 96.000 | s£ 4.640) 44081 4.176] 3.1712 3.248] 21784) 98.000 | 4.820] 4.579] 4.338 8.806] 3.374 2 „892; 
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Venile! Global impozabil 

Porţiunza mai mică de 
Impozit cuvenit 

pentru contribuabili 
| IMPOZIT CUVENIT 

pentru contribuabili cari au în sarcină 

    

  

  

    
  

      

  

  

1.000 li se neglijează. | fără membri ai fi înc . Incepând dela 60.000, | familiei în sarcină membri ai familiei în număr de: - 

poitianea, dela 1.000, - 
în sus "se întregeşte = | 
până la tifra imediat | Cota eg 1—9 3-4 5—7 ::8—10 Peste 10; 

superioară £ | | 
! 

. 7 | 
, . VImpozit Impozit! Impozit! impozit Impozit! - o 

Lei l | Lei Lei | Lei | Lei | Lei Lei! 

! j 
100.000 | 5%, 5.000) 4.750! 4.500 4.000! 3.500 3.000; 
105.000 | 5,400] - 5.400|  6.130| 4.860! 4.320] 31780! 
110.000 | 2 5.800 5.800! 5.510] 5.220 4.640) 4.060; 
115.000 | se $ 6.200;  6.200|  5.890| 5.580 4.960] 4.340 
120.000 | = s2 6.600; 6.600; 6270 5.940 5.280 4.620; 
120.000 | eze 1.000] 7.000!  6.650| 6.300 5.600! 4.900; 
130.000 | ss | 7.400] 7.400. 7.030| 6.660] 5.9201 5.180! 
130.000 | 285|. 7.800] 7.800|  7.410| 7.020] 6.240 5.460) 
140.000 | «£ 8.209] - 8.200| 17.790! 7.3801 6.560 5.740; 
145.000 |" 8.600] 8.600] 8.170! 7.7401 6.880] 6.020: 
150.000 6%/ 9.000| 9.0001 8.550 8.100! 7.200; 6.300: 
155.000 | _ 9.500] 9.500 9.025| 8.550 7.600] 6.680! 
160.000 | 2 10.090 10.000 9.500 9.000 8.000 7.000! 
165.000 |S$.. | 10.500 10.500| 9.975] 9.450! 8.400| 7.350) 
170.000 [59 | 11.000] 11.000| 10450; 9.900] 8.800 1.100! 
175.000 | 3 3 | 11.500| 11.500| 10.925 10.350| 9200 8.050! 
180.000 | Ss, 12.000] 12.000] 11.400! 10.800 9.600 8. 400| 
185.000 | &&9 12.500; 12.500! 11.875| 11.250| 10.000 8. 750; 

- 190.000 qâ "13.006 18.000! 12.350] 11.700| 10.400 9.100) 
195.000 13.500] 13.500] 12.825| 12.150! 10.800 9.450: 
200.000 | 7%, 14.000  14.000| 13.300| 12.600; 11.200! 9.800; 
203.000 |. 145001 14.500! 13.775] 13.050] 11.600! 10.150) 
210.000 a. 15.000] - 15.000] 14.250j 13.500| 12.000: 10.500! 
215.000 Z 15.500] 15.500| 14.725! 13.950i 12.400 10.850. 
220.000 5 16.000] 16.000! 15.200| 14.400! 12.800; 11.200! 
225.000 1 = | 16.500] 16.500| 15.675] 14.850| 13.200 11. 550) 
230,000 e 17.000]  1'7.000| 16.150 15.300. 13.600! 11.900: - 
235.000 E 17.500] 17:500| 16.625| 15.750| 14.000; 12.250 
240.000 = 18.000] 18.000| 17.100| 16.200| 14.400, 12.600; 
245.000 z 18.500] 18.500! 17.575 16.650) 14.800! 1e. 950 
'250.000 2 |. 19.000; 19.000| 18.050| 17.100! 15.200 13.300; 
235.000 g 19.500] 19.500| 18.525| 17.550! 15.600 13.650; 
260.000 E 1 90.000] 20.000] 19.000 18.000| 16.000! 14.000; 
265.000 1 20.500] 20.500 19.475! 18.450| 16.400] 14.350; 
2'20.000 2 | 2100] 21.000] 19.950! 18.900! 16.800 14.700; 
275,000 | & i; 21.500] 21.600] 20.425] 19.350/ 17.200 15.050) 
280.000 | :5 ! 22.000 .22.000| 20.900| 198001 17.600] 15.400: 
285.000 2 | 22.600] 22.600, 21.375! 20.250] 18.000] 15.750) 
290.000 | $ | 23.000] 23.000 21. 850, 20.700| 18.400!. 16.100; 
295.000 a | 23.500] 23.500| 22. 325| 21.150; 18.800! 16.450! 

*] | i i 

  

               



  

          

  

  

  
  

        
  

        

  

  
                

Yenite) Global impozabil impart cavezit 
Porțiunea mai mită de pent contribuabili | ur e UVE NIE FI [ | 1.000 lei se neglijează, | fără membriai | Peniru Contribuabili cari au în sarcină i Intepând dela 60.000, | familiei în sarcină membri ai familiei în număr de: | 

poiționea dela 1.000 în === ERIE 
sus se Întregeşte până = | i 

Ia cifra imediat Cota £, 1—2 î 3—4 | 5—7 | 8—10 'Peste 10! 
superioară. £ | 

| _ Ă NR - „i , ;  IimpozitiimpozitI'Impozit! Impozit] Impozit 0 

Le i le | Lei | Lei | Lei | Le | Lei | Lei 
i , — - i 

| | | 
40.000 | 2%, 800 640 560|: 480 400; 320 
41.000 850 765 680 595 510| 425 
42.000 = 900| 810 720| 680| . 540| 430 
43.000 5 950 855 760 665 570| 475 
44.000 g 1.000 900| 800 700 600! 500 
45.000 2 1.050 945 840| 1735 630| 525 
46.000 = 1.100 990 880 770 660| 550 
47.000 3 1.150] 1.035 920 805 690| 575 
48.000 5 1.200] 1.080 960 840 720. 600 
49.000 3 1.250]  1.125|: 1.000 875| 750| 6%) 
30.000 E, 1.300]  1.170| 1.040 910| 780| 650! 51.000 £ 1.350] 1.215] 1.080 945 810| 675| 52.000 3 1.400)  1.260| 1.120 980 840| 700! 33.000 = 1.450] 1.305] 1.160! 1.015 870| . 125) 
54.000 z 1.500) 1.350] 1.200 1.050 900|. 750 55.000 | e | 1.550] 1.395] 1.240] 1085 980 775 
56.000 8 1.600]  1.440| 1.280) 1.120 960| 800 
51.000 | £ 1630] 1.485! 1.320] 1185] 990 . 8% 
58.000 a 1-700|  1.530| 1.360 1.190; 1.020 850 59.000 = 1.750] 1.575] . 1.400! 1.225 1.050 875 
60.000 | 3*/, 1.800] 1.620] . 1.4401 1.2604  1.080| 900 62.000 |. 1:940| 1.843] 1.746 1.552] 1.3581 1.164 
64.000 | Se 2.080) 1.976] 1.872) 1.664] 1.456] 1.248 66.000 | SS. | 2.220] 2.109] 1.998 1.776 1.5654 1.332 
68.000 [a 97 2.360] 2.2421 9124 1.888] 1-652 1.416 70.000 | s53 | 2500[ 2.376] 2250] 3.0001 1.750; “1.500 72.000 | Ssa i 2.640] 25081 2.376 aia! 1.848 1.084 14000 | 29| 2780] 2.641] 2.502] 2.924 1.946 1.668) 76.000 | 4. 2.920) 2.774] 2.628] 2.336| 2044] 1.73) 78.000 3.060] 2.907] 2.754] 2448 2142 1.836) 
80.000 | 1%/, 3.200]  3.040| 2.880] 25601 2.240, 1.920) 
82000 [_ | 3380] Bor 03) 2704] 3 „366| 2.028 

- 84.000 | 5 3.560] 3.382] 3.204] 2.848! 2.4921 2136 86.000 | s&. | 3.740] .ă6al 3366 2.992 2618] 2244) 88.000 [i 5 | 8.920] 324| 3528 3.136 21744] 2.352] 90.000 [eză | 41|. 3.895] 3.690] 3.280| 2.8701 2460. 
92.000 | Ssz | 4.280] 4.066) 3.852] 3.4941 29961 2.568 94.000 [52 | 4.460] 4237 4.014] 3568) 3.122] 2676! 96.000 | 4£ 4640| 14081 4.176 3.712 3.248] 2.184 98.000 i 4.820] 4.579) 4.338] 3.856) 3374] 2892 

i i 
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Venital Global impozabil 

Porțiunea mai mică de 

1.000 lei se neglijează. 

Incepând dela 60.000, 

potțianea dela 1.000, 

impozit cuvenit 
pentru contribuabili 

fără membri ai 
familiei în sarcină 

IMPOZIT CUVENIT 
pentru contribuabili cari au în sarcină -| 

membri ai familiei în număr de: - | 

  
  

              
    

  

în sus "se întregește 3 | 
până la cifra imediat | Cota e 1—2 3-4 5—7 ::8—10 Peste 10; 

superioară & ÎN | 
ț 

. Ă | i | 
A . (Impozit iImpozit|! Impozit! Impozit| impozit! 

- o 

Lei Je „bei Lei Lei Iei | Lei Lei | 
ţ 

| | 
100.000 | 5, 5.000] 4.750 4.5001 4.0001 3.500 3.000) 
105.000 | 5.400]  5.400| 5.130] 4.8601 4320] 3780 
110.000 | 2z 5.800; 5.800! 5.510] 5.220 4.640) 4.060; 
115.000 | es$.! 6.200] 6.200| 5.890] 5.580! : 4.960| 4.340 
120.000 | = 52| 6.600] 6.6001 6270! 5.940] 5.280] 4.620; 
125.000 | sgg| 7.000) 7.000| 6.650 6.800] 5.6001 4.900) 
130.000 | 553| 7.400] 7.400. 7.030| 6.660| 5.9201 5.180; 
138.000 | 285|. 7.800] 7.800] 7.410] 7.020] 6.240] 5.460) 
140.000 | «£ 8.200] - 8.200|: 7.790| 7.3801 6.560] 5.740; 
145.000 |." 8.600) 8.600] 8.170) 7.740| 6.880] 6.020: 
150.000 | 60, 9.000]  9.000| 8.550! 8.100] 7.200; .6.300: 
155.000 |_ | 9500] 9.500] 9.025] 8550| 7600] 6. 650! . 
160.000 | E 10.090] 10.000; 9.500! 9.0001 8.0001 7.000) 
165.000 | S$.. | 10.500] 10.500| - 9.975] 9.450] 8.400| 7.350) 
170.000 [3 54 | 11.000] 11.000 10.450! 9.900] 8.800] 7.700: 
175.000 |s58 | 11.500] 11.500| 10.925] 10.350| 9.200; 8.050) 
180.000 | 55 | 12.000] 12.000| 11.400! 10.800! 9.600! 8.400] 
185.000 |&&2 | 12.500| 12.500] 11.875] 11.250] 10.000. 8.750! 

- 190.000 | q& | 13.006] 18.000! 12.350| 11.700] 10.400] 9.100; 
195.000 13.500] 13.500| 12.825 12.150] 10.800 9450 
200.000 | 7%, | 14.000] 14.000| 13.300| 12.600! 11.2001 9.800; 
205.000 |. 14500] 14.500] 13,275] 13.050] 11.600! 10.150) 
210.000 | =. | 15.000] 15.000] 14.250| 13.500| 12.000 10.500: 
215.000 | 2 15.500| 15.500| 14,725! 13.950! 12.400! 10.850; 
220.000 | £ | 16.000] 16.000! 15.200] 14.400 12.800 11.200! 
225.000 = | 16.500] 16.600] 15.675] 14.850| 13.200! 11.550: 
230,000 | « 17.000] 17.000| 16.150/ 15.300. 13.600| 11.900: 
285.000 | “& i; 17.500] 17.500| 16.625! 15.750| 14.000 12.250; 
240.000 2 18.000] 18.000| 17.100 16.200| 14.400! 12.600! 
245.000 | = 18.500] 18.500| 17.575 16.650) 14.800! 12.950. 
250.000 |: = |. 19.000] 19.000] 18.050/ 17.1001 15.200| 13.800; 
255.000 Ş | 19.500] 19.500! 18.525| 17.550] 15.600 13.650; 
260.000 E 1 20.000] 20.000] 19.000! 18.000! 16.000! 14.000; 
265.000 | 2 . 20.500| 20.500 194751 18.450| 16.400] 14.350; 
270.000 | -€ | 21.400] 21.000] 19.950 18.900/ 16.800 14, 700: 
275,000 | & | 21.500] 21.600| 20.425] 19.330| 17.200! 15.050! 
280.000 | 5 i 22.000] 22.000] 20.900! 19800| 17.600| 15.400; 
285.000 2 | 22.500] 22.500! 21.375! 20.250] 18.000| 15.750; 
290.000 Ş | 23.000] 23.000| 21. 850, 20.700] 18.400, 16.100; 
295.000 | & | 23.500] 23.500] 22.325 21.150| 18.800; 16.450 

: e | 3   
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| fenitul Global Impozabil impart covenit Ra 
Porțiunea mai mică de eat contribuabili ţ a MOZIT UY AR rcină 
1.000 lei se neglijează. | fără membri ai | PEDIrU CONbribuabiii cari au în sarcină ! Incepând de la 60.000 | familiei în sarcină membri ai familiei în număr de: 

| porțiunea de la 1.008, e oa 
1 n sus se întregeşie 3 . 5 d 
până la cil imediat | Cota | &£, | 1—2 | 3—4 . 5—7 | 8—10 |Peste10 

superioară = 

i Lei a! Lei Impozit: Impozit |Impozit Impozit Impozit 
„e i Lei Lei | Lei | Lei |” Lei 

| 
+ 

“800.000 | 8o/,  24.000[ 24.000! 22.800| 21.600] '19,200|- 16.800, 
„805.000 "| 24.600] 24.600 23.370] 22.140] 19.680. 17.220 
310.000 2 | 25.200] 25.200/ 23 940| 22.680| 20.160| 17.640 
315.008 g 25,800] 25.800; 24.510! 23.220| 20.640]. 18.060 
20.000 | - z i 26.400] 26.400| 25.080| 23.760| 21.120] 18.480 

"325.000 3 | 27.000] 27.000] 25.650 24.300| ' 21.600 18.900 
330.000 g 1 27.600] 27.600! 26.220| 24.840| 22.080; 19.320 
335.000 3 | 28.200] 28.200! 26.790| 25.380| 22.560| 19.740 
340.000 2 | 28.800] 28.800| 27.360! 25.920| 23.040| 20.160 
345.000 | ' 3 ' 29.400] 29.40u| 27930) 26460| 23.520| '20.580 
350.000 2 1 30009] 280.000! 28.500 27.000| 24.000| 21.000 
355.000 "3 i 80.800] 30.600| 29070! 27540 24.480| 21.460 

; 360.000 | -z i 31.200]. 31.200! 29.640! 28.080| 24.960] 21.840 
! 365.000 g :; 31.800] 31.800| 80.210] 28.620! 25.440] 22.280 

310.000 2 1 382.400] 32.400! 30.780| 29.160| 25.920 92.680 
375.000 3 | 33.000j 33.000! 31.350] 29.700| 26.400| 23.100 

4 380.000 s 1 33600] 33.600| 31.920| 30.240| 26.880| 23.520 
| „385.000 |  & i; 34.200| 34.200| 32400| 30.780! 27.360! 23.940 
i 390.000 & ; +34.800| 34.800| 33.060| 31.320| 27.840] 24.360 
i 395.000 | : 1 ! 35.400] 35.400! 33.630! 31.860] 28.320| 24.780 
| 400.000 î 9, : 36.000] 36.000! 34.200! 32.400 28.800 25.200 
: 405.000 i 86.100| 36.700| 84.865] 33030| 29.360| 25.690 

i 410.000 = i 37.400] 37.400| 35.530! 33.660! 29.020| 26.180 
: 415.000 8 ! 38.100] 38.100! 36.195] 34290| '30,480 26.670 

420.000 | = i 38-800| 88.800] 36.860| 34.920| 31.040] 27.160 
| 425.000 S 39.500] 39.500! 37.525| 35.550 31.600] 27.650 
i 430.000 iz 40.200 40.200| 38.190! 36.180) 32.160; 28.140 
i 435.000 5 40 900] 40.900! 38.855| 26.810! 32.720| 28.630 
| 440.000 z 41.600j 41.600| 39.520| 37.440| 33.280| 29.120 
i 445.000 3 42.300] 42.300| 40.185| -38.070| a3.840| 29.610 
! 450.000 3 43.000] 43.000! 40.850| 38.700i 34.400| 30.100! 
| 455.000 g 43.100] 43.700] 41.515] 89.830] 34.960| 30.590) 
i 460.000 a 44.400] 44.400) 42.180| 39.960| 35.520! 31.080) 

i 465.000 = 45.100f 45.100 42.845] 40.590| 36.080 31.570; 
i 470.000 & 45.800] 45.800] 43.510| 41.220| 36.640| 32.060; 

415.000 a 46.500] 46.500! 44.175! 41.R50| .87.200| 92.550; 
! 480.000 |  : 41.200] 47.200] 44.840| 42.480| 37.760, 33.040, 
i 485.000 Ş 47.900] 47.900! 45.505| 43.110. 38.320| 33.330 
! 490.000 = 48.600) 48.600! 46.170! 43,740| 38.880| 34020; 
| 495.000 = 49.300] 49.300! 46.835| 44.370] 39.440, 34.510: 

Si iai | 
i i |



  

          

  

  

    

  

  

    

      
  

          

* : , bă 
| Venitul global hnpazabil Imponit covenit IMPOZIT GUVENIT E 

Porțiunea mai mică de | pentru contribuabti ibuabili cari au în săreină ! 1.000 lei se neglijează. | fără membri ai | Pentru contribuabili cari au n Sareină, + începând dela 60.000 | familiei în sarcină membri ai familiei în număr-de: | 

porținnea dela 1.000 p——-- a a e i 

în sos se într'geşte = | i l 
până la cita imediat | Cota | 2. | 1—2 | 8—4 | 5-.7 | 8--10 |Peste 10; 

| supenioară â | i = = = | ; 

| Lei “7. | Gota Impozit Impozit! Impozit Impozi Impozit 
| Lei Lei Lei Lai . lei i! 

| | : : Si 
i 300.000, | 100% 1 30.000] 50.000 47.500! 45.000| 40.000! 35.000; 

505.U00 E 50.800] 50.800! 30.800| 48.260| 45.720; 10.640 
510.000 & 51.600] 51.600! 51.600' 49.020! 46. 440| 41.280 
515.000 e 52.400| 52 400! - 52.400! 49.780 47. 160| :41.920 
520.000 2 33 200| 53.200| 53.200 50.540| 47.880! 42.560; 

| 525.u00 73 54.000 54.000! 54.000 51.300| 48. 600|. 43.200, | 580.000 | 5 | 54.800[ 54.800] 54.800; 52.060] 49,320 438.840; 
535.000 zi 55.600 55.600! 55.600) 5282 50, 040! 44.48ul 

! 540.000 = | 56.400] 56.400! 58.400| 53.580 50.760; 45.120! 
| 545.000 S. | 57.200 57.200] 57.200 54.340 sI 480! 45.720 

350.000 | g& | 58.00] 58.000/ 58.000! 55.100 5222001 48.400 
| 585.000 7 i: 08800[ 58.800| 58.800! 55.860 52:920 41.040 

360 GO 3 1 59600] 59.600 39.800! 56.620! 53.610: 47.680; 
Ă 565.000 e .60:400 60.400| 60.400| 57.380| 34.360; 48.320 

570.000 | 3 61.200] 61.200 61.200! 55.140, 53080| 48960 
. 315.00 e 62.000] 62.000| 62.000| 58.900! 55.800. 49.600 

580.000 & |: 62.800] 62.800! 62.800! 59660 56.520; .0.240 
585.000 2 63.600] 63.600| 63 600| 60.420! 57.240| 50.880 

: | 390.000 e 64.400! 64.400! 64.400] 61.180| 57 „960! , 51.520| . 
| 593.000 — 65.200] 65.200; 65.200| 61.940| 38. 680! 52.160 

600.00 | 110%, | 66.000 66.000: 66.000! 62.700! 59.400: 521800 
: 605.000 3 66.900] 66.900!. 66.900] 63.555] 60.210! 33.520 
| 610.000 = 67.800] 67 800| 67.800| 64.41u' 61.020! 54.240 
i 615.000 Ş 68.700] 68.700| 68.700 65.265: 61.830 54.960 
j 620.000 3 69.600] 69.600! 69.600 66.120 62.640 55.680 

625.000 E 70.500] 170.500! '70.500| 66.975 63.450! 56.400 
| 630.000 z 71.400] '71.400| 71.400! 67.830 64.260| 07.120 
| 635.000 |. 3 172.3U0] '72.300! 172.300, 68.685! 65.070; 57.810 

- 640.600 3 173.200] '73.200| 173.200! 69.540! 65880; 58.560 
| 643.009 = 74.100] '74.100| 74.100] - '70.395| 66.690| 59.280 

650.009 &, '75 000| '75.000| 73.000! 71.250! 67.500 60.000 
635.000 - & | 75.900] '75.900| 75.900! 72:105 68.310! 60.720 
680.000 3 1: 76.800] '76.800| 176.800) 72.960] 69.120| 61410 
665.050 3 | 77.700] 177.700) '72.700! 173.815! 69.930 62.160 

! 670.000 Ș 78.000] '78.600| '78.600| 174.670 70.740: 62.880 
675.000 o 79.500 '79.500| '79.500| '75':525| 71.550! 63.600 
680.000 s | 80.400] 80.400| 80 400|: 26.380| .72.360| 64.320 
685.000 E 81.300 81.300| 81.300| '77.235| 73.170! 65.040 
690.000 < | 82.200| 82.200 82.200| '78.090| 73980! 65.760 
695.000 - i 83.100]: 83.100| 83.100! 78.945| 74.290! 66.440 i ă 

! | i



            

  
  

      

    

  

        
  

        
    

  
  

| Venitul global impozabil | umgozit cuvenit IMPOZIT CUVENIT Porțiunea mai mică de pentru contăbuabili nt ontribuabili , N | 
1.000 lei se neglijează, | fără membri ai pentru c ntribu LI Cari au An sareină Incepând dela 60.000 | familiei în sarcină membri ai familiei în număr de: 

! porțiunea dela 1.000 = 
în sus se întregeşte | S ! 
până la cifra imediat | Cota! 2. | 1—2 | 3—4 | 5—7 | 8—10 'Pestet0 

Superioară | & 

. Impozit) Impozit| Impozit! Impozit! Impozit 07 

Lei a | Cota | re; | Lei | Lei | Lei | Lei 

| 

'700.000 12%! 84.000] 84000! 84.000| 79.800| 75.600! 67.200 
710.000 [= 86.000] 86.000| 86.000! 81.700! 77.400| 68.809 
120.000 Ze 88.000 88.000| 88.000! 83.600| 79.200! 70.409 

"130.000 z3 90.000 90.000!  90.000| 85.500! 81.000| 72.000 
740.000 | s2z | 92.000] 92.000! 92.000! 87.400 82.800! 73.600 
750.000 | „e | 94.000] 94.000; 94.000! 89.300] 84.600 75:200 760.000 | sE3 | 96.000] 96.000 96.000! 91.200 86.400] 76.800 
710.000 | ss 98.000 98.000 98.000| 93.100| 88.200 78.400 
'780.000 E 100.000| 100.000| 100.000! 95.000| 90.000] 80.009 
190.000 | -= 102.000] 102.000! 102.000| 96.900! 91.800 81.600 
800.000 13%! 104.000| 104.000| 104 000| 98.800! 93.600] 83.200! 
810.000 105.800] 105.800] 105.800| 100.510| 95.220 84.640, 
820.000 107.600] 107.600| 107.600! 102.220 98.840 86.080, 
830.009 8. 109.400] 109.400; 109.400! 103.930| 98.460| 87.520! 
540.000 $ 111.200] 111.200/ 111.200! 205.640! 100.080 88.960! 
850.000 [| £€ 118.000] 113.000| 113.000| 107.350! 101.700| 90.400! 
860.090 | 2 114.800] 114.800| 114.800| 109.060| 103,320 91.840; 
870.000 | = 116.600] 116.600| 116.600! 110.770| 104.940 93.280, 
880.000 e 118.400) 118.400| 118.400| 112.480| 106.560 94.720, 
890.000 | -=3 | 120.200] 120.200] 120.200! 114.190 108.180| 96.160; 
900.000 | 55% !' 122.000] 122.000| 122.000 115.900 109.800 97.600, 
910.000 | ge | 123:800] 123.800| 123.800 117.610; 111.420| 99.040; 
920.000 25 125.600) 125.600] 125.600! 119.320| 113.040] 100.480; 
930.0 0 ha 127.400] 127.400| 127.400| 121.030| 114.660 101.920; 
940.000 & 129.200] 129.200| 129 200| 122.740! 116.280] 103.360 
950.000 9 131.000] 131.000 131.000| 124.450| 117.900] 104.800; 

- 960.000 | = 132.800] 132.800 132.800| 126.160! 119.520] 106.240, 
„970.000 | „« 134.600] 134.600! 134.800| 127.870/ 121.140| 107,680 
980.000 136.400 136.400| 136.400| 129.580! 122.760| 109.120 
990.000 138.200| 138.200| 138.200| 131.290| 124.380] 110.560 

1.000.000 14%/ 140.000 140.000! 140.0001 133.000|, 126.000] 112.000 
.020. 2 „4 

1-040.000 [4 | 146.800 | | ÎI 
1.060.000 | E. | 150.200lMu se mai fat scăderi pentru membrii ai familiei în sarcină 1-080.000 & 52 | 153.600 Idea 

1.120.000 | S23 | 150.00 
1.140.000 | & E” | 163.800 . 1.160.000 | „& | 167.200 , 1.180.000 [== 170.600; » 

194.400 3 
198.800 »
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Venitul dul! | papozar CUVENIT | Yribu dot! [1mPOzIz CUVENIT 
impozabil impozabil i 

Porțiunea mai mică de Porțiunea mai mică del-————— = 

11.000 le se neglijează. 1000 ei seneglieară || 
Porțiunea dela 1.000 Porțiunea dela 1.000 | 

lei în sus se între geşte s Impozit lei ÎN Sus se Inregeta 5 | Impozit 
până la ţitra imediat o până la țifra imediat! o | 

superioară D superioară o | 

| Lei "4 Lei Lei %/s Lei 

1.200.000 | 174.000 2.000.000 | 16%, 320.020 
1.220.000 | & |! 177.400 2.050.000 329.500 

1.240.000 | =, 180.800 2.100.000 339.000 
1.260.000 | 3 îi 184.200 2.150.000 | £ 348.500 
1.280.000 | £, ; 187.600 2.200.000 | $ 358.000 
1.300.000 | s€ | 191.000 2.250.000 | * 367.500 
1.320.000 | e | 194.400 - 2.300.000 | 2 377.000 
1.340.000 | == | 197.800 2.350.000 | 5. 386.500 
1.360.000 | €z | 201.200 2.400.000 | = 396.000 
1.380.000 | =? | 204.600 2.450.000 | ES 405.500 
1.400.000 | * 208.000 2.500.000 | 5 415.000 
1.420.900 | & 211.400 2.550.000 | s2 494.500 
1.440.000 | & 214.800. 2.600.000 | & 434.000 
1.460.000 | & 218.200 2.650.000 | * 443.500 
1.480.000 | 3 221.600 2.100.000 | & 453.000 | 

- 1.500.000 | - 225.000 2.150.000 | & 462.500 
1.320.000 | 15%, 228.800 2.800.000 | & 472.000 
1.540.000 232 600 2.850.000 | £. 481.500 
1.560.000 236.400 2.900 000 491.000 
1.580.000 | 2 240.200 2.950.000 500.500 
1.600.000 E 244.000 3.000.000 | 17*/ 510.000 
1.620.000 a 247.800 3.050.000 520.500 
1.640.000 - 251.600 3.100.000 531 000 
1.660.000 5 255.400 3.150.000 541.500 
1.680.000 | £ 259.200 3.200.000 552.000 
1.700.000 S 263.000 3.250.000 | = 562.500 
1.720.009 S 266.800 3.300.000 | & 513.000 

1.740.000 2 270.600 3.350.000 | 8. 583.500 
1.760.000 5 274.400 3.400.600 | E2 594.000 
1.780.000 | & 278.200 3.450.000 | zE 604.500 
1.800.000 | -= 282.000 3.500.000 | =s 615 000 
1.820.000 3 285.800 3.550.000 | £= 625.500 
1.840.000 e 289.600 3.600.000 | se 636.000 
1.860.000 3 293.400 3.650.000 | e 646.500 
1.880.000 = 297.200 3.700.000 | s& 657.000 
1.900.000 & 301.000 3.750.000 | & 667.500 
1.920.080 3 304.800 3.800.000 | 678.000 
1.940.000 = 308.600 3.850.000 688.500 
1.960.000 4 312.400 3.900 000 699.000 
1.980.000 316.200 3.950.000 709.500 
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, 16 A 4 Vela letal [mpozer CUVENIT |; | Tenilii alba! ÎumPOZII CUVENIT Imgozabi! - impozabil | 
“Porțiunea mai mită de PorjiuBea mai mică de 
1.080 lei se neglijează, i 1.000 lei se neglizează. 
Porțiunea de la 1.000 | Porțiunea de la 1900 
lei în sus se fane] Impozit lei În sus se fate] * Impozit 
geste până la cifra] o geste până fa cita] o , 
imediat superioară. | > imediat superioară. | «o 

| Lei JA Lei Lei o, Lei 

| | | | 
14.000.000 | 189, | 720.000 6.000.000 | 19%, 1.140.090 i 4.080.000 730,500 6 050.000 1.150.750. i 4.100.000 741.000 6.100.000 1.161.500 „Î.. 4.190.000 751.500 6.150 000 1.172.250 34.200.000 , 762.000 6.200.000 1.183.000 34.250.000 772.500 6.250.000 1.193.150 4.300.000 783.000 6.300.600 „|| 1.204.500 i 4.350.000 | 193.500 6.350.000 | 1.215.250 4.400.000 | 804.000 6.400.000 | 1.926.000 4.450.000 814.500 6.450.000 | 1.286.750 „4.500.000 | 825.000 - 6.500.000 1.247.500 3 4.550.000 | _ i 835.500 6.550.000 | Îl 1.258.250 4.600.000 | 2 846.000 6.600.00 | = îi 1.269.000 4.650.000 “| e | 856.500 6.650.000 | 3 || 1.279.750 14.700.000 Sf 867.000 6.700.000 | = | 1.290.500 | 14760.00 | * | 877.500 6.750.000 | z || + 1.301.250 î 4.800.000 g-. 888.000 6.800.000 | e Îi 1.312.000 i 4850000 | se . 898.5U 6.850.000 | £ li 13321750 4.900.000 zi 909.000 6.900.000 | 2 |! 1.333.500 14.950.000 sf 919.500 6.950.000 | — | 1.844.250. | 5.000.000 | 3 i 930.000 - 7.000.000 | 2 | 1.355.000 | 5.080.000 | & 940.300 "7.030.000 | .£ | 1.365 750 |. 5.100.000 e 951.000 7.100.000 E Î 1.376.500: 5.150.000 | E 961.500 7.150.000. | = 1.387.260 | 5.200.000 | || 972.000 7.200.000 | 5 | 1.398.000 | 5250000 | =! 982.500 7.250.000 | e | 1.408.750 5.300.000 e i 993.000 7.300.000 | = [i 1.419.500 î..5.850.000 Ş îi 1003500 7.350.000 | “* li 1.430.250 1 8400.000 e 1. 1.014.000 7.400.000 | 3% || 1.441.000 5.450.000 $ |. 1.024.500 7.450.000 3 |. 1.451.750 | 3.500000 | & | 1.085.000 | 7.500.000 | 2 |. 1.462.500 > 9:8800000 | ş | 1.045.500 | | 75501000 | £ î 1.473.250 ! 5.600.000 | 1.056.000 7.600.000 i 1.484,000- „5.650,000 | 1.066.500 7.650.000 1.494.750 5.200.000 [1.077.000 | 1.200.000 11.505.500 | 5.260.000 i 1.087.500 | 7.150.000 i 1.516.250 ! 5.800.000 | 1.098.000 i 7.800.000 i 1597.000 | «5.880.000 i 1.108.500 | 7.850 000 | 1.537.730. | 3.900.000 1.119000 | 12.900.000 1.848.600 5.950.000 + 1.199.500 | 7.050; 599.25 | | 129, | 7.950.000 i. ..1.699.200 | i |. | i |   
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/ | 
Venitul sita | ru POZIT CUVENIT 

impozabil 
! 

„ ȚPorlinnea mai mită dej=———- == Venitul Global Impozahil 
1.000 lei se neglijea'ă. 

Porțiunea mai mică IMPOZIT CUVENIT Porțiunea dela 1.000] de 1.000 lei se 
lei în sus se între: 3 Impozit neglijează 
geşte până la îifra > - 

imediat superioară, 

oa e ee te | 
Lei E Lei Lei Lei | 

8.000.000 - 1.50 000 i... Partea ce trece peste 10.000.000 „8.050.000 1.580.750 | se impune cu 30%, care se adaogă 8.1U0.000 1.591.500 la impozitul cuvenit la primele 8.150.000 1.602.250 10 milioane. 8.200.000 1.613.900 i In calculul împozitului porţiunea 8,250.000 1 623.750 j ce trece de 10.000.000 se rotunjește | |: 8.300.000 1.634.500 ; numai neglijindu-se fracţiunile de 8.350 000 1.645 250 ! mii, 8:400 000 |. 1.656.000 
8.450.000 |. | -666.150 Exemple: 8.500 000 | 1.677.500 j 9 8.550000 | £ 1.688.250 11.000.000 3.300 000 8 600 000 ş 1.699 000 13.000.000 + _2:900.000 8.600.000 | 1.109.750 14.000.000 3.200.000 8.700.000 o 1.129.500 15.000.000. 3.500.000 8.750.000. | 1.181.250 16.000.000; 3.800.000 Ssoood | 5 1.742.000 17.000.000. 4.100.000 8.830 000 3 1.752.750 18.000.000 4.400.000 8.900.000 | 2 | . 4.763.500 19.000.900 41700.00 8.950.000 | $ 1.774.250 20:000.000 5'000.000 9.006.000 = 1.785.U09 25.000.000 6 500.000 9.000.000 | = 1.195:780 30.000.0:0 8.000.000 . 9.100.0u0 = 1.808.5U0 35.000.000 9.500.000 

9.200.000 | 1.828.000 45.Uu0.000 12.500.000 
9.300.000 3 1.849.500 60.000 000 1 7.000.000 9.350.000 | € 1.860.250 10.000.000 20.000.000 9.400.000 | £ 1.871.000 40.000.000 23.000.000 9.450.000 | 1.881.750 90.000.000 26.000.000 9.500.000 1.892.500 10.000.000 |. -  39:000-000 9.550.000 1.903 250 „N. tu 9.600.000 1.914.000 
9.650.000 1.924.750 
9.700 U00 1.935.500 
9.759.000 1.946.250 
9.800.000 1,95'7.000 
9.850.000 1.967.730 
9.900.000 1.978.500 
9.950.000 1.989.250 

10.000.000 2.000.000 
Pantea ca trece de 20%, 

10.000.000 | 35,



DISC UTIA GENERALĂ 

CAMERA DEPUTAȚILOR 

LEGEA PENTRU UNIFICAREA CONTRIBUŢIUNILOR 

DIRECTE ŞI PENTAU INFIINŢAREA IMPOZITULUI 

PE VENITUL GLOBAL



ADUNAREA DEPUTAȚILOR 
SESIUNEA ORDINARĂ 1922—1923 

Şedinţa de Miercuri 27 Decembrie 1922 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Connerth axe cuvântul. 
D. FRITZ CONNERTH: D-le preşedinte şi d-lor deputaţi, 

paxtidul parlamentar germân, fără a se amestecă în luptele 
politice de partid, evede totus că este dreptul şi datoria sa să 
se pronunţe asupra proectelor de legi prezentate de guvern în 
această intenţiune a noastră nu suntem însă călăuziţi numai" 
de interesele poposului vostru ci şi de interesele mari şi gene- 
rale ale Statului care a devenit patria noastră. Ştim foarte bine 
că dela prosperitatea Statului nostru depinde şi prosperitateu, 
și desvoltarea poporului nostru. 

D-lor» deputați, sunt ani de când mereu stărnim pentru creia.- 

rea unei legislații fiscale unitare, spre a se pune capăt odată 
tratamentului deosebit la care sunt supuse diferitele regiuni 
cari formează astăzi România-Mare; de aceea primim cu plă: 
cere prezentarea proiectului de lege asupra unificării impozi- RI 

telor directe şi introducerea impozitului global. pe venit. 

Pela realizarea nonei legi fiscale nu aşteptăm numai o justă 

repartiție a sarcinelor asupra singuratecilor cetăţeni, ci şi un 

"pas important spre consolidarea. financiară ăi economică a Sta- 

tului nostru. 

Aşteptăm însă, înainte de toate d- lor: înrolârea egală a tu- 

iuvor cetăţânilor de pe îniregul teritoriu al țării la sareinile 

publice. , | 

Proectul de lege pe care-l discutăm ține pe deplin seamă de 

cererea de unificare a impozitelor. Proiectul iniţial, aşă cum 

fusesc prezentat comisiunii fiscale, mai prevedeă şi o impu- 

nere specială a Transilvaniei şi anume: impozitul pentru în- 

trețineyea bolnavilor. Ti mulțumim d-lui ministru de finanțe, 

că în comisiunea fiscală a primit propunerea mea de a se re- 
IN, . . 
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nunţă la aruncarea acestei sareini nedrepte asupra Transil- 

vaniel. să 

Prin urmare la ]. Aprilie 1923, intră în vigoare pe toată în-" 

zinderea Ţării legea unitară a impozitelor şi pretutindeni popU- 

laţia va aveă să poarte dări la fel de mari. 

Daţi-mi voie d-lor deputaţi, să adaog, la această constatare, 

ca transilvănean, dorinţa ea la egalitatea prevăzută a cotelor 

să se aplice şi o adevărată egalitaie la evaluarea impunerilor. ” 

Impunerea acestei cereri, care este foarte firească, depinde de 

felul cum va fi aplicată noua lege a impozitelor. Rog deci pe 

d-l ministru de finanţe să binevoiască a luă dispozițiunile ne- 

cesare ca la realizarea şi aplicarea legei fiscale să se măsoare 

în tot cuprinsul ării cu aceiaş măsură, La formularea acestei 

cereyi mă îndreptăţese experienţele ce. le-am făcut în Ardea 

cu ocazia evaluării imobilelor pe baza legii d-lui 'Tituleseu, . 

când avurăm ocazia să stabilim că proprietatea fusese evaluată. 

în Ardeal, la. mai mult, decât în vechiul Regai. Se afirmă că ar 

ji existat şi înstrucții speciale dela centru în acest sens. Că o 

astfel. de procedare trebue să stârnească un sentiment de amă- 

răciune, este eu atât mai uşor de înţeles, cu cât vom mai luă 

în considerare şi faptul că la aplicarea reformei agrare pi0- 

prietatea rurală din Ardeal a fost evaluată la mai puţin decât: 

cea din vechiul Regat. 

Domnilor deputati, 

Sensibilitatea populaţiei ardelene în chestiuni de impozit?, 

şi revolta lor intimă fată de „regionalismul“ vechiului Regei;. 

«ate, în paranteză vorbind, strică mai mult decât orice regio- 

nalism, prin urmările practice ce le produce, este pe deplin mo, 

tivată prin faptul că astăzi încă Transilvania are de suportat 

mult mai grele sarcini fiscale decât vechiul Regat. 

Situaţia de astăzi sa creat prin faptul că impozitele indirecte, 

cari au fost totdeauna foarte mari în vechiul Regat, au fost 

încasate şi. din celelalte ţinuturi la fel de mari. In acelaş timP' 

însă au fost menținute în Ardeal, toate impozitele directe de: 

acolo îără a le egală insă cu cele din vechiul Regat cum Sa! 

Îi cuvenit. ă 

Astfel se percep astăzi în Ardeal anumite impozite introduse 
în timpul războiului care nici nu există nici n'a existat vre 

odată în vechiul Regat şi pentru perceperea cărora de altfel



  

nunţă la aruncarea acestei sareini nedrepte asupra Transil- 

vaniel. să 

Prin urmare la ]. Aprilie 1923, intră în vigoare pe toată în-" 

zinderea Ţării legea unitară a impozitelor şi pretutindeni popU- 

laţia va aveă să poarte dări la fel de mari. 

Daţi-mi voie d-lor deputaţi, să adaog, la această constatare, 

ca transilvănean, dorinţa ea la egalitatea prevăzută a cotelor 

să se aplice şi o adevărată egalitaie la evaluarea impunerilor. ” 

Impunerea acestei cereri, care este foarte firească, depinde de 

felul cum va fi aplicată noua lege a impozitelor. Rog deci pe 

d-l ministru de finanţe să binevoiască a luă dispozițiunile ne- 

cesare ca la realizarea şi aplicarea legei fiscale să se măsoare 

în tot cuprinsul ării cu aceiaş măsură, La formularea acestei 

cereyi mă îndreptăţese experienţele ce. le-am făcut în Ardea 

cu ocazia evaluării imobilelor pe baza legii d-lui 'Tituleseu, . 

când avurăm ocazia să stabilim că proprietatea fusese evaluată. 

în Ardeal, la. mai mult, decât în vechiul Regai. Se afirmă că ar 

ji existat şi înstrucții speciale dela centru în acest sens. Că o 

astfel. de procedare trebue să stârnească un sentiment de amă- 

răciune, este eu atât mai uşor de înţeles, cu cât vom mai luă 
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«ate, în paranteză vorbind, strică mai mult decât orice regio- 

nalism, prin urmările practice ce le produce, este pe deplin mo, 

tivată prin faptul că astăzi încă Transilvania are de suportat 
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Situaţia de astăzi sa creat prin faptul că impozitele indirecte, 

cari au fost totdeauna foarte mari în vechiul Regat, au fost 

încasate şi. din celelalte ţinuturi la fel de mari. In acelaş timP' 

însă au fost menținute în Ardeal, toate impozitele directe de: 
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în timpul războiului care nici nu există nici n'a existat vre 

odată în vechiul Regat şi pentru perceperea cărora de altfel



» 

nu este astăzi nici vre-o bază ă legală. După părerea noastră plă- 

tim pe nedrept aceste impozite. Ţinând seama de importanţa. 

" chestiunei şi de faptul că toate întâmpinările trimise ministe- 

vului: de finanţe de şei interesaţi din Ardeal au rămas până 

astăzi fără nici un răspuns, vă rog să-mi permiteţi să intru 

- pe scurt în oarecare detalii. | - o 

“In 1915, parlamentul unguresc a introdus un Amozit pe xe- 

nitul global de 3—6% pentru. venituri anuale mai: mari de 

-10.000 coroane şi un impozit de 0,3-—0,6% pe averile mai mari 

de 20.000 -eoroane. Veniturile acestor impozite erau destinate 

exclusiv pentru purtarea răsboiului. Răsboiul, d-lor, a încetat 

de mult şi totuşi aceste impozite se pekeep mereu la noi în Ar- 

"deal, deși ele ar fi trebuit să fie desființate odată cu sfârşitul, . 

lui. Acest impozit a fost eonsiderat cu atât mai mult ea ne- . 

drept, ci cât loveşte şi averile şi veniturile mici, cu toate că 

cota. minimală neimpozabilă a . fost ridicată la suma egală în. 

lei în locul coroanelor. . _ 

Cu un an în urmă adică în 1016, a fost înființat în Ungaria 

impozitul pe câştigurile de răsboi. Impozitul urmă să fie 

plătit la venituri mai mari de 13.090 coroane şi anume după 

plusul realizat în cursul anilor de răsboi. Si acest impozit fur 

"sese creat pentru durata răsboiului. 

Lam mai plătit însă şi în cursul anului 1919. Ba societățile 

„pe acțiuni, al căror an comercial, nu corespunde cu anul calen- 

dăâristie, Vau mai plătit şi după bilanţul lor pe anul 1919/9209. 

Şi fiindcă acest impozit eră foarte ridicat,—-el puteă să fie 

ridicat până la, 60 la sută a plusului de veni t,—impozabilii dia. 

Ardeal au avut de suportat pe nedrept: erele sarcini fiseale. 

De o şi mai mare importanţă, însă, d-lor: deputaţi, este 0ș 

“numitul impozil adițional de răsboi asupra impozitelor directe, . 

pe care Ardealul trebue să le plătească. 

Acest impozit a fost înființat” de purlamentul unguresc în. 

1916 veprezentând 60% din impozitele directe. 

Acest supliment de impozit eră instifieat pe atunci, pentrucă 

împrejurările vâlutare suferiseră dela isbucnirea răsboiului mo- 

dificări: importante, în timp ce baza. impozitelor nu se sehim.- . 

base, erau încă în vigoare evaluările dinainte de răsboi. 

Consiliul dirigent a nreat apoi acest impozit adiţional la 

100% afară de impozitele cari plătese societăţile. 

Dar şi plata, acestei majorări ar fi fost suporțabilă pentru 

contribuabili atâta vreme cât impozitul eră calculat pe baza 

evuluărilor vechi. | 23 

Brat.



Dela 1920 însă sa făcut. nouile evaluări potrivit îmiprejai- 

xilor actuale, înlăturându-se astfel, permisele cari iustificasetii - 

crearea impozitului adiţional, care deveni ustfel o sarcină in- 

suportabilă, cu atât mai mult cu cât unele orașe și unele îudele 

gin Ardeal peicep zecimi şi taxe foarte mari. 

Chiar d. ministru de finanţe recunoaşte în expunerea Sa. “de 

„motive că pe alocuri aceste zecimi se ridică până la 1.900% a 

impozitelor elementare. 
. 

Din această cauză şi din faptul că cotele do : impuneri sunt 

în genere mai ridicate în Awdeal decât în vechiul Regat, sau 

creiat:- pentru unele întreprinderi astfel de condiţii încât urmează 

să plătească impozite şi dări comunale și judeţene mai mari 

decât. le este tot venitul. Pentru a dovedi acest lucru, amin: 

tese aci următorul exemplu: O sacietate pe acţiuni din Cluj 

cu un capital social de lei 500.000 a îneheiat bilanţul pe anul 

1921/9229, cu un câştig net de lei 105.603. Administraţia finan- 

ciară din Cluj, a mai adăugat, după părerea mea, fără pică un 

motiv, la această sumă unică o sumă de lei 13.470, şi a mărit 

eu acest procedeu câştigul net la, 179.07 3, Numita societate are 

să plătească în total impozitele nici mai mult. nici mai puţin 

ca lei 188.881, adică sub tot cazul mai mult decât a îost câşti- 

gul un an întreg. In orice caz, împrejurări sunt cu totul ab- 

surde şi reclamă o grabnică intervenţie a d-lui ministru de 

finanţe. Wu este doar admisibil,. d-lor deputaţi, ca întrepriri- 

deri de altfel sănătoase, să fie omorite cu impozitele. De aceea 

îmi iau voie de a atrage atenţiunea d-lui ministru de finante 

asupra acestei chestiuni, rugându-l să binevoiască & o solul 

Liond aşă cum cer interesele înrreptățile ale populației " arde- 

cne 

Domnilor deputati trebue să califice de o superioritate a Pre 

zentului proect faţă de legea votată de trecutul Paxlament, 

faptul, că el prevede introducerea de impuneri! adiţionale în 

folosul comunelor şi judeţelor. Fireşte prin aceasta se cere şi 

prestarea: dărilor elementare. Pentru populaţiune însă este de 

cea mai nemijlocită importanţă, ea înainte de toate să. fie s*- 

tisfăcute necesităţile comunelor şi judeţelor, şi taxele judeţelor 

  

, 

pentin ca .:acestea la rândul lor, să poată corespunde multi 

plelor cerinţi administrative, sanitare, ete. 

Sar  puteă ridică unele temeri - că, - impozitele îneasate 

: ar fi administrate cum se cade Şi că populaţiunea. ar putea 

i constrânsă să plătească în mod inutil acest impozit adiție:



  

val. După părerea mâa, aceste. temeri nu sunt întemeiate, dacă, 
se. menţine garanţia antonomiei. judeţelor şi a. :comunelor şi 
"dacă ele îşi vor exeveită dreptul. de. control. . Astfel, trebuie să, 
„mărturisim, că, primejdia «le. abuzuri . nu este--prea îndepărtată. 

lată, d-lor deputaţi, un motiv mai: mult pentru -a restabili 
autonomia complectă. a acestof corpuri administrative, în timp: 

cât mai. apropiat. > i .. e 

Cotele maximale, aşă enm s'au fixat, pe de-o parte pentru Ju- - 
ceţe şi pe de altă parte pe seama comunelor, nu-mi se par toe- 
mai potrivite, după părerea=mea, comunele. ar trebui să Dri- 
„mească cote mai mari. decât cele fixate, iar pe altă: parte însă . 
cotele judeţelor ar 'puteă să fie reduse în aceiaş măsură, căci 
altfel; oraşele. în deosebi, NU ar eşi la socoteală, îm timp ce ju. 
deţele ar dispune poate de venituri prea mari. . 

D-lor deputaţi, pe decât e motivat părerea. mea 'am să vă 
dovedesc cu-un exemplu, o. comună şvăbească plăteşte astăzi ' 
impozitele . pe judeţ 2.200 de lei, iar pentru comună 113.000 de 
lei. După legea cea nonă, judeţul va primi '47.200 die lei: şi co- 
muna numai 28.800 de lei, adică comuna. va primi 35.000 de lei . 
mai puţin ca acumă și îndeţul eu 40.000 de lei. mai mult ca 
acum, - | i | 

Dilor, actualul proiect de impozit alcătuit şi, eu drept cu- 

vânt, pe baza principiului, că fiecare trebue să plătească dări 

şi anume în raport cu. reala lui putere dea prestă impozitul. 

În epoca de astăzi a drepturilor egale politice, acest procedeu 

este întemeiat şi, just şi după părerea mea, ar fi a greşală şi din 

punctul de vedere al. edueaţiunii. de Stat, ca massă mare a ce- 

tățenilor să nu. fie impusă la dări. - , 

Cine are drepturi, trebuie. să-şi . îndeplinească şi datoriile 

în măsura puterilor sale. Mărturisese că sunt un tot atât de 

sincer partizan al progresivităţii la impuneri. Proeetul de lege 

ţine. seama de acest principiu, între altele, la impozitul adiţio- 

nal asupra întreprinderilor comerciale şi industriale, şi la eal- 

cula] impozitului asupra venitului global, căci într”o. măsură, 

chiar destul de mare, a merse mai departe pe această cale cu 

folos va fi mai bine mai târziu, după ce împrejurările se vor 
fi consolidat şi- vom. fi realizat progresul în ceeace priveşte" 

formarea de capital. | IE 

Şi, pe acest teren, este nevoie de o desvoltare organică. pen- 

tru. a evită o zdruneinare a vieţei noastre economice Şi tendinţa 
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Dela 1920 însă sa făcut nouile evaluări potrivit împrejură- 

vilor actuale, înlăturându-se astfel, permisele cari dustificaseră - 

«rearea. impozitului adiţional, care deveni astfel o sarcină in- 

suportabilă, cu atât mai mult cu cât unele oraşe şi unele județe 

cin Ardeal percep zecimi şi taxe 7oarte mari. NI 

Chiar d. ministru de finanţe recunoaşte în expunerea sa. de. 

motive că pe alocuri aceste zecimi se videa. până Ja 1 1.000% a 

impozitelor elementare. - 

Din această cauză şi din faptul că cotele de impuneri sunt 

în genere mai ridicate în Ardeal decât în vechiul Regat, sau 

creiat:pentru unele întreprinderi astfel de cundiţii încât urmează 

să plătească impozile şi dări comunale și judeţene mai mari 

decât le este tot venitul. Pentru a dovedi acest lucru, amin- 

tese aci următorul exemplu: O sacietate pe acţiuni din Cluj 

cu un capital social de lei 500.000 a încheiat bilanţul pe anul 

1921/9292, cu un câştige net de lei 105.603. Administraţia finan- 

ciară din Cluj, a mai adăugat, după părerea, mea, fără nici Un 

motiv, la această sumă unică o sumă de lei 13.470, şi a mărit 

-cu acest procedeu câştigul net la 179.073. Numita societate are 

să plătească în total impozitele nici mai mult. nici mai puţin 

ca lei 188.881, adică sub tot cazul mai mult decât a fost câşti- 

gul un an întreg. In orice caz, împrejurări sunt cu totul ab- 

surde şi reclamă o grabnică intervenţie a d-lui ministru: de 

finanţe. Nu este doar admisibil,. d-lor deputaţi, ca întreprin- 

deri de altfel sănătoase, să fie omorite cu impozitele. De aceea 

îmi iau voie de a atrage atenţiunea d-lui ministru de finante 

asupra aceste; thestiuni, rugându-l să binevoiască a o solu- 

Lion aşă cum cer interesele îndreptățile ale populației. arde- 

che 

Domnilor deputati trebue să califice de o superioritate a pLe- 

ventului proect faţă de legea votată de ţrecutul Parlament, 

faptul, că el prevede introducerea, de impuneri adiţionale în 
folosul comimelor şi judeţelor. Fireşte prin aceasta se cere. $ 
prestarea dărilor elementare. Pentru populaţiune însă este îe 
cea mai nemijlocită importanţă, ca înainte de toate să fie ss 
tisfăcute necesităţile comunelor şi judeţelor, și taxele judeţelor 
pentru ca-acestea la rândul lor, să poată corespunde multi”: 
plelor cerinţi administrative, sanitare, ete. 

S'ar puteă ridică unele temeri - că, 
. N A ii 

| impozitele. îneasate - 
nar Îi admi'mistrate cum se ; cade şi că populaţiunea ar -putea: 

i constrânsă să plătească în mod inutil acest impozit adiţie: .



  

ual. După părerea mea, aceste temeri nu sunt întemeiate, dacă 

se, menţine “garanţia autonomiei. judeţelor şi: a 'comunelor şi 

"dacă ele Își vor exereită dreptul. de control. Astfel, trebuie să. 

mărturişim, că. primejdia de. abuzuri nu este--prea îndepărtată. 

lată, d-lor deputăţi, un motiv mai. mult pentru a restabili: 

autonomia complectă.. a acestor corpuri aciministrative; în timp 

cât mai apropiat. i a Li _.. g 

Cotele maximale, asă cum s'au fixat, pe de-o parte pentru Şu- 

deţe şi. pe de altă purte pe seama comunelor, numi se par toc- 

mai potrivite, după părerea=mea, eomunele. ar trebui să pri- 

meaşcă cote mai mari. decât cele fixate, iar pe altă: parte însă . 

cotele judeţelor ar 'putei să fie reduse în aceiaş măsură, căci: 

altfel; oraşele. în deosebi, nu ar eşi la socoteală, în timp ce ju: 

deţele ar dispune poate de xenituri prea marie 

D-lor deputaţi, pe decât e motivat părerea. mea'am să vă 

dovedesc cu -an exeniplu, o comună şvăbească plăteşte astăzi ! 

impozitele. pe judeţ 2.200 de lei, iar pentru comună 113.000 de 

lei. După legea cea nouă, județul. va primi '4T7, 200 Ge lei: şi co- 

muna numai 28.800 de li, adică comuna va: primi 35.000 de lei 

mai puţin ca acuma Şi imdeţul cu 40.000. de lei. mai mult ca, 

acum. E 

Dor, actualul proiect de intvozit alcătuit ŞI, cu: drept Gu- 

vânt, pe baza principiului, că. fiecare trebue să plătească dăr 

şi anume în raport -cu. reala hu putere de a “prestă, uozitul 

In epoca de astăzi a drepturilor 'egale politice, acest procedeu 

este întemeiat şi; just şi după părerea mea, ar fi o greşală şi din 

punetul de vedere al educaţiunii de Stat, ca massă mare a ce- 

tătenilor să nu.fie impusă “la dări. - 

Cine are drepturi, . trebuie . să-şi. îndeplinească şi 'datoriile 

în măsura puterilor sale. Mărturisesce că sunt un toţ atât de 

sincer partizan al progresivităţii la impuneri. Proectul de lege 

ține seama de acest principiu, între altele, la impozitul adiţio- 

năl asupra întreprinderilor comerciale şi industriale, şi la cal- 

-eulal impozitului asupra venitului global, căci înti”o. măsură, 

chiar destul de mare, a merge mai departe pe această cale cu 

folos va fi mai bine mai târziu, după ce împrejurările se vor 

fi consolidat si- vom fi realizat progresul în ceeace priveste 

formarea de capital. _ 

Si, pe acest teren, este nevoie de o desvoltare organică. pen- 

tru.a evită o zdruneinare a Yieţei noastre economice și tendinţa 

 



unei exagerate democratizări, care în fond nu este decât dema- 

gogie ar aveă ca efect o inrâurire. 

Să-mi daţi voie, d-lor deputaţi, să tree la discuţiunea celor 

două chestiuni importante cari trebuese. luate în consideraţie, 

în prima linie, la apre ecierea acestui proiect de lege, şi anume! 

felul impozitelor prevăzute şi cuantum-ul. cotelor. - 

Imi pare bine că d. ministru de finanţe a omis din proeetul 

_de lege impozitul suplimentar asupra întreprinderilor agricole, 

“impozitul cedulei G din legea Titulescu. Acest impozit ar fi 

constituit o adevărată. piedecă în desvoltarea culturii noastre 

pentrucă cu cât cultura ar fi fost mai intensivă, cu atât ar fi 

'erescut şi sarcinile fiscale fără să ţie seamă de capitalul mare 

şi de riseuri mai mari. Ba la anumite ramuri. de agricultură 

acest impozit ar fi provocat adevărata ruină aşă de pildă pen- 

tru tinuturile deluroase ale Ardealului, cari se ocupă cu cul- 

tura viilor. , - | 
De altminteri, proiectul de faţă cu privire la impozitele sle-- 

mentare si la impozitul global se sprijină în linii generale ! pe 

vechea lege fiseală. 

A doua chestirne importantă, d-lor, pe vare aş dori să o a- 

ling în legătură en aceasta, este cuantumul cotelor. 

Se impune să facem aci o comparaţiune cu dispoziţiunile co- 

vespunzătoare ale legii Titulescu, cum a făcut:o dealtaninteri 

şi d. raportor în raportul său. Cred însă, d-lor, că această com- 

paraţiune are o valoare îoârte velativă şi nu ne prea poate spune 

mult, pentrucă nu am pntut culege în nici o direcţiune expe- 
rienţele necesare cu cotele legii celei vechi. De aceeu aplicarea 

noilor cote, va fi să ne arate întrucât actualele impozite prevă- 

„ate în proiect sunt juste sau-nw, şi în ce fel ar uwmă să fie 

modificate. Nu pot însă să împărtăşesc părerea d-lui raportor, 

că cotele de impunere ale proiectului prezent ar fi mai mici 

decât ale legei celei vechi. Excepţiune făcându-se de împoziiul 

asupra agricultorilor cari îşi muncesc ei îusuş; pământurile. 

Dacă . adăugăm anume la impozitele elementare impozitele 

adiționale, ceeace este indispensabil pentru a putea face con 

paraţie între cuantumul de impunere, ajungem la wrmătoa- 

vele rezultate: 

La proprietatea agricolă nearendată 20% faţă cu 279% în le- 
zea cea veche; la proprietatea agricolă arendată 29%, faţă de 

DD a o e ă . 15 2, în legea veche; la clădiri 20% în loc da 15%; la proprie 

== 
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tatea. mobiliară 18% în loe de 15%; la întreprinderile comer- 
xiale 16% în loc de 12 la sută; la industrii 14% în loc de 10%; 

la bănci 18% în loc de 14 la sută; la salarii 5 până la 8 în loc 

de 6% şi la, profesiuni libere 12% în loc de î0% procente. 
D. V. I, BRATIANU, ministru de finante: 

faceţi fără zecimi. | 

D. FRITZ CONNERTH: Da, d le ministru la legea veche nu 

sunt zecimile. 

Comparaţia o 

O voce: Fără zecimi sunt cotele mai mici acuma. 

D. FRITZ CONNERTH: Mai mici fără zecimi dar cu zeci: 

mile sunt mai mari. 

D. N. BALANESCU: Ca să ealeulaţi cotele trebue să scoateţi “ 
zecimile. 

D. FRITZ CONNERTH: Impozitele trebue plătite şi aşă, şi 

„aşă, principalul este ce avem să plătim după lege în întregime. 
Din această comparaţiune rezultă limpede, d-lor, că în con- 

formitate cu prevederile actualului proiect, cotele de impunere 

vor Îi mai mari decât după legea veche. Dar pe de o altă parte 

um să adaog aci, că cotele impozitului pe venitul global suni 

mai scăzute decât în legea 'Titulescu prin aceasta noile cote au 

suferit oarecari corectări în aşă fel, încât rezultatul final e 

“la urma urmei cam acelaş. Dar întreprinderile comerciale -şi 

industriale cu rentabilitate mare însă, trebue să plătească pe 

lângă celelalte impozite şi impozitul complimentar prevăzut 

In axt.. 42, care e trecut cu cota: mult mai mare decât în legea 

“Titulescu, cu deosebire în ceeace priveşte pe societăţile pe ac- 

țiuni. Eu vă spuui că consider aceste cote prea exagerate. Aşă, 

dar, d-lor deputaţi, nu trebue să nutrim cine ştie ce iluziune 

privitor la quantumul de timpunere prevăzut de actualul pro- 

iect. D. ministru de finanţe este decis să vâre adâne mâna în 

buzunarul contribuabilului. (Protestări). 

O VOCE: In interesul Statului. | 

D. FRITZ CONNERTH: Sigur, nu personal, „ci se ânje loge , 

totdeauna pentru! Stat. 

Dar, d-lor-deputaţi, după părerea, mea, cu toate că cotele sunt 

în genere mai înalte, totuşi actualul proiect are o tendinţă muli 

nai moderată decât legea impoziteloi Căiă a existat pentru că 

mărimea, impozitelor nu depinde numai de: duantumul cotelor, 

ci şi de alte condițiuni, precum felul de a stabili veniturile, etc. 

Faptul că în comisiunile de evaluare sunt şi reprezentanţi 

ai contribuabililor, este într'o măsură oarecare o garanţie îm- 

 



  

potriva. unor impuneri exagerate. Dar am să: -declă „i: 

că.nu șunt multam it cum se “compun, comisiunile de. piere; 

"în ceeace "privește constatarea venitului din- agricultură” după 

părerea mea este absolută nevoia ca nu numai corerţul şi în 

dustria să aibă veprezentanţii lor în. comisiunile de' impunea, 

ei şi agricultura . şi am să mai cer ca lista cu contribuabilii, ” 

din cari va, fi desemnat prin tragerea, la sorţi al agricultorilor! 

xeprezentantul contr ibuabililor din agricultură, să, fie preziu- 

tat de către organizaţiunea profesională a agricultorilor” 

Această propunere am s'o fae și pentru comisiunea de. apel, | 

Este c necesitate ca grupul cel mai mare al contribuabililor , 

din țara noastră, acela al agricultorilor să fie “reprezentat . atât 

în comisiunea de impuner i, cât şi în comisiunea de apel. 

Această, cerere trebue să o,fae şi pentru celelalte grupări 

economice. Ă . 

Cu toate. cele ce'am spus "trebue totuşi. « să menţin puietil 

meu de vedere că proiectul de. faţă e mai inoderat ca More 

veche. Am să amintesc: aici în această privinţă şi: faptul că S 

“luat de pildă, măsuri pentru a se evită 'evaluările . Ca ză. 

la clădiri Şi la proprietăţile agricole, sa stabilit condiţiunile, 

de evaluare în mod mai potrivit şi mai drept. 

| Dar, d-lor. deputati, totuş nu. pot” consic leră cu sătisfacere 

modul cum - a fost rezervată în proiect chestiunea evaluăsii. 

proprietăţii urale, adică stabilirea: veniturilor produse . din 

moşii. Conform. dispoziţiunilo» actualului proiect, ''se preci- 

zează trei elemente” pentr u stabilirea valorii: locative a proprie- 

| Tăţii Şi: anume: media arenzilor, venitul net și media prețului 

„de vânzare, toate din cursul ultimilor patru ani, socotind pentiu: 

cazul din 1 urmă o "dobândă de 6. la sută; Trebue să fac aci oh- 

i servaţiunea, că înainte” “de toate procentul de 6 la sută e mult 

“Deea rhâre în g&nere, pentrucă oricine a cumpărat o proprietate 

cu preţul aşă de urcat “din ultimii ani a trebuit, în afară de: 

puţine excepțiuni, să se plţumească cu. un. procent mai redus. 

Şi e cunoscut în această privinţă, că aproape totdeauna pro- 
prietarul a trebuit să se mulțumeaseă cu 0 rentabilitate mult 

mai mică decât 6 Ta sută. Și mai important mi se pare însă ur- 

mătorul fapt-că în genere proprietăţi agricole sau "vândut nu- 

3 mai în parcele mai mici, Proprietăţile mai întinse m au prea 

„fost vândute în întregime în Ardeal. Acum, d-lor, este un fe-: 

| ie eanotont că și A îmzările pareelelor mici preţul se în-- 

acă se îa -ca bază aceste preţuri. la. sta- 

ss 
3    



  

-bilirea valorii locative a proprietăţilor se vor crejă inipuneri 
exagerate. Acelaş lueru se poate spune şi despre preţurile :de 

arendare. “In cele mai multe părți ale țării sunt arendate de a- 
semenea. loturi mici şi numai o mică parte din proprietăţile 

urale, dar în cele mai multe cazuri pe preţuri foarte mari. cari. 

Par puteă servi de bază la stabilirea valorii locative a proprie- 
tății, ” , 

În ceeace priveşte al treilea element stabilit de lege, pentru 

stahilivea valorii locative a. proprietăţii, el n'ar puteă fi utilizat 

vealmente decât dacă ar există la o mulţime de proprietari o 
contabilitate în regulă, care însă astăzi nu există. nicăiri. 

De aceea sunt de părere, d-lor, că la stabilirea valorii loca- 

live a proprietăţilor î în' Ardeal şi în Bucovina să se ia de bază 

la fixarea impozitului, să se ţie seamă de venitul curat cadas- 

tral, iar în vechiul regat de arenda vegională aplicându-se un 

anumit coeficient. 

In Ardeal totalitatea venitului “cadastral este stabilit la 30 

de milioane şi acestea înmulţit de 10 sau de 20 ori ar fi 300 sau. 

600 de milioane baza impozabilă la impozitul pe venit al pro- 

prietăţilor agrare. Dacă se admite la evaluarea clasificării ca- | 

dastrale făcute pentru determinarea venitului cadastral pentra 

ce nu se admite ca bază însuşi venitul cadastral stabilit „pentru 

fiecare pareelă? . Ci 

Se spune că: acest venit ax fi prea Mic. la pr oprietăţile mari, 

mu e dovedit. E i 

De altfel toate acestea cad sub expropriere. 

Este ştiut, d-lor, că în Avdeal, număvul pavcelelor se urcă - 

la 100 de mii. Qri se pot evaluă acestea în mod echitabil? Eu 

nu cred. In orice caz indiferent de metoda care:se va aplică. 

este de urgentă necesitate ca comisiunea centrală fiscală să cadă 

de acord asupra princi ipiului de valoare a proprietăţii în sin- 

guratiecile. părţi, ale țării şi apoi să se stabilească. şi felul de . 

procedare. generală în toată ţara, pentru a se evită. cu desă- 

vârşire neegalitateu în aplicarea, legii. 

- D-lor deputaţi, o apreciere. asupra - proiectului financiar şi a” 

urmărilor lui financiare, economice şi sociaie nu este cu pu- 

tinţă decât în cadrul. întregei politice financiare. și economice 

a guvernului. Impozitele, directe, trebue puse de acord cu im-* 
v I 

vozitele indirecte. De. asemenea urmează 'să fie puse de acoră E 

ȘI, celelalte” măsuri economice ale guvernului, cu deosebire sar- 

» 
n l 

cinele puse pe anumite ramuri de produețiune prin diversele
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taxe cu noua lege fiscală. Astăzi, d-lor deputaţi, agricultura; 

de pildă, este foarte sreu apăsată în mod indirect de taxele 

. de export extraor dinar de ridicate ce se percep la, cereale. la 

 semînţele de trifoi, ete. cari revin aproximativ la o mie de: 

“lei de pogon. Această sumă întră în punga %tatului şi cu atât | 

-niai “puţin câştigă. agricultorui pentru produsele sale sau per-- 

tru a mă'exprimă mai simplu, această sumă o plăteşte. agricul- 

-zorul ca impozit indirect. 

De asemenea, d-lor, predarea unor anumite cote, pe un pret. - 

„ca totul necorespunzător, ” după cotele exportate, aceasta „COn- 

stitue o- impunere indirectă a agriculturii. Convingerea, mea 

-este că agricultura nu este în -stare să suporte pe lângă nouiie- 

impozite directe și sareinele indirecte impuse pentru export. 

Odată cu intrarea în vigoare a: -nouilor impozite ar trebui” 

deci să fie desfiinţate aceste taxe de export, sau să se impută 

cel puţin o esenţială reducere a lor. 

Pentru mentinerea iaxei de export se invoacă două motive. 

întâi se așigură Statului prin ea o sursă de venituri iar. în al 

doilea. rând, prin reducerea forţată a preţurilor pentru: COnsu-: 

mul intern se iefteneşte viaţa. Să privim odată aceste motive 

mai de aproape şi să le examinăm. - - 

Este indiscutabil că „necesităţile Statului urmează să fie sa-: 

tisfăcute. 
y 

In orce caz, însă, aceasta nu trebuie să facă prin grev arăa. 

unui singur grup de producători. ui 

Cât priveşte însă ieftenirea traiului prin impuneri de taxe: 

vamale după părerea mea aceasta este un mijloc cu totul git- 

Sit, care nu va. puteă să veziste multă; vreme. El.este toti aşă de: 

greşit ca, şi stabilirea preţurilor maximale sub preţul zilei. - 

Pentru a amână scumpirea pâinei, guvemul a, fixat pentrti- 

grâu preţul de 300 de iei, iar pentru a, împiedecă urcarea pre- 

tului celorlalte cereale aâimise la exvort, chiar peste preţul grâu-. 

lui, spre a împidecă reducerea şi mai mare a întinderilor cul- 

tivate cu grâu, sa stabilit pentru celelalte, cereale cunoscute: 

7 maxi. .taxe de export. 

| D-lor, eu cred că nu acesta este drumul nemerit pentru mMa- 

Jorarea culturii grâulni sau a celorlalte feluri de cereale. A- 

ceastă cale cu timpul nu va duce nici cel puțin la ieftenire 
rasă ln o și la si mare acum e iar ea o urmare îi: 

pire; căci dacă agricultorii nu: 

 



vor puteă obţine pentiu produsele lor prețurile corespunză- 

toare, atunci în chip firesc producţiunea va da înapoi. | 

Scumpetea actuală dela noi este în primul rând o urmare u 

“împrejurărilor în cari sc află valuta noastră. Și în vreme ce 

“toate celelalte mărfuri se scumpese, noi nu ne putem aşteptă 

ca numai produsele agricole să nu se scumpească. Cine se a- 

:şteaptă la aşa ceva arată că. nu cunoaşte realitatea. 

Preţul fixat de auverm pentru grâu este aproximativ de 12. 

ori mai mare decât a fost preţul grâului în Ardeal în 1913 şi 

în 1914, dar valoarea valutei noastre este astăzi scăzută la a 

:35-a. parte a valorii sale dinainte de răsboi, iar agricultorul 

“și țăranul sunt constrânşi să-şi procure produsele industriale 

-eu un preţ de 30, 40, de ori mai mare decât şi le procurau în 

:timp de pace. | 

Această dispavitate dintre preţurile produselor agricole Şi 

:acelea ale produselor necesare agriculturii va aduce cu timpul 

veapărat la o decădere a producţiei şi astfel nu la o reducere a 

prețurilor şi la scumpirea lor, şi mai ales că şi expostul produ.-. 

elor agricole va fi redus, astfel că aceasta va fare ca şi valuta 

să- sufere. Ă 

D-lor deputaţi, până nu se va îmbunătăţi valuta noastră, 

“după părerea mea, este cu desăvârşire exclus orice iefțţinătate 

„a preţurilor. Cred, prin urmare, că pentru combaterea cu ste 

ces a scumpetei nu se poate face uz: decât de mijloace cari pot 

<ontribui la sporirea capacităţii de cumpărare a banului nostru., 

Ce-i foloseşte fumeţionarului sau pensionatului dacă preţul 

aancr anumite articole alimentare este redus în mod forţat pe 

nn: timp oarecare de guvern, dacă pe de altă parte în urma de- 

-precierii leului trebue să plătească cu preţuri de multe” ori vr- 

«ate articole de prima necesitate ale industriei şi meseriilor. 

“Ridicarea valutei însă, d-lor deputaţi, depinde în ţara noastră. 

agricolă în primul vând de activitatea producţiei interne de 

:articole agricole. Dar politica, economică care se urmează de 

“0 vreme “încoace în tara moastră nu se potriveşte pentru acti- 

varea şi intensi fiearea producţiei noastre agri icole întâi de toale 

şi din cauză că nu e niei cel puţin, constantă, ea ar trebui deci 

vevizuită din temelii. 

Dlor .depuiuţi, ţăanii care nu posedă decât loturile de muncă, 

pentru a mză de această expresiune cuprinsă în ante-proeetul 

«de Consțituţiune al partidului țărănesc nu vor îi greu loviți 

«de taxele de export și de noile impozite; ei nu le vor simţi greu



pentrucă ei nu produce decât foarte puţin sau aproape: “nimte 

pentru a vinde şi se mai bucură de o „întreagă serie de îles 

niri de impozite. - iN 

Cu atât mai greu sunt împovăraţi însă țăranii mai avuţi şi 

proprietarii. Insă motive politice şi economice, ba. chiar.o ne- 

cesitate de Stat, mă silese să declar că meriţinerea acestei ca-- 

tegorii de proprietari cari au mai rămas după expropriere 6ste- 

- indispensabilă. Proprietatea rurală a unei ţări, d-lor: deputaţi, 

nu e permis să se fărămiţeze în loturi așa de miei încât, „dacă 

împrejurările ar fi nefavorabile, să fu se poată hrăni mici Dro- 
prietării; nu n6 trebue un proletariat de ţărani, ci ţărani și 
proprietari mijlocii capabili de a produce Şi apți pentru viaţă,. 

cari să nu fie numai în situaţiunea de a hrăni populaţiunea” 

internă ci şi în stare de a produce şi pentru export, şi cari sunt. - 
“chemaţi să fie îndrumătorii pe terenul agricol. Insă pe acâşiia. 
-d-lor deputaţi, nu-i poţi jupui de două ori, odată prin noile ini: 
pozite şi al doilea prin menţinerea, exageratelor taxe de. export. 
De aceea ar trebui să fie puse de acord'cu noua lege: a irpo-- 

  

zitelor celelalte măsuni de politică economică şi diferitele taxe-. 
ete., cari se aplică sub alt titlu. 

Ce am avut eu de spus aci pentru a agricultură se potiiiteşte, 
„de sine se înţelege, î în multe privinţe şi la alte oc -upaţiuni. 

“D-lor deputaţi, actualul proect de lege acordă anumitor insii-- 
tuțiuni. In primul vând e acelor cari lucrează în: interesul țără- 
nului şi cari au fost înfiinţate î în vechiul 1 egat: pe. bază de. legi i 
speciale, o siimă de înlesnini fiseale. Dar și în Ardeal avem: în 
stituțiuni particulare cu ar acter simila» şi înființate pe Dâză 
iegilor în vigoare acolo, ca de exemplu cooperativele de. con- - 
sum, băncile populare ete. Cr ed, d-lor deputaţi, că este o ce-- 
rere firească a noastră ca şi aceste instituţiuni din teritoriul a-. 

„Hpit să beneficieze de un tratament egal în faţa iegii „fiscale 
ca și cele din vechiul. regat. 

D-lor deputaţi, o lege fiscală care trebue. s să rezolțe problenie | 
atât de importante ca cele de față însemnează astăzi în “actua: 
lele împrejurări în multe privințe un salt în necunoseut. Di-- 
ficultăţile de învins sunt cu atât. mai mari eu cât. e. vorba de 
"crearea unei legi unitare înt”un Staţ, al. cărui teritoriu! este, 
aleătuit din regiuni.cari au aparținut unor State cu jegim fis-. 
cal cu totul deosebit. Odată însă tot tre | huie să se facă încer- 
e are. Buna .reuşită a reformei fiscale va depinde” desigur în 
mare măsură de felul de vealizare al ei. Am încredere în d. Ei
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ministru: de. finanțe că cu obiectivitatea şi cunoaşterea 

terie de finanţe” ce îi. caracieriză va înlătură eventualele aba- 

teri ce sar săvârşi în cursul aplicării legii fiscale. Actualul î 

proiect îl. consider potrivit pentru a forihă baza diseuiţiei spe 

ciăle ce va urnă şi declar că eu. îl voiu votă. tâplauze, pe băn- ia 

de majorităţii). 

în ma- 

„M. G. ORLBANU, preşedinte: D. Pistiner are cuvântul. - 

7 IACOB PISTINBR: , D-lor deputaţi, am onoare de a -ciii 

următoarea declaraţie: 

Proiectul de reformă fiseală prezent fiind în "esenţă cu “cel 

votat de Parlanientul trecut, ar fi aiuns să citez declaraţia ce 

am făcut-o atunci în numele clubului social-democrat. Am -u- 

vătat atunci că or cât an susține” sistemul impozitelor directe, 

şi am socoti necesară unificarea celor patru sisteme ex! istente, 

T
I
 

trebue să, judecăm legea şi din alto puncte de vedere. Noi, ŞO- - 

cial-demoerăţii cerem impozitul pe Venit progresiv, ştim insă 

că în practică. el sa dovetit cam în toate ţările insuficient! 

După cum pe lângă obligaţiunea. generală a. serviciului rni- 

litar rămâne spiritul de castă militarist, pe lângă obligaţiunea 

învățământului imposibilitatea de a se instrui mai depatte per:- 

tru săraci, iar pe lângă votul universal corupţie şi violenţe, 

tot aşă rămân pe lângă impozitele pe venit şi birurile indiveete. 

Mai departe am zis: pi , 

Impozitele plătindu- -se în lei, valoarea reală a încasărilor e 

condiţionată, de valoarea leului. Dacă se tace o politică prin 

care leul seade; trebuie mărite impozitele cu toate că scade şi 

venitul real al populaţiei. Dar scăderea leului implică şi o- 

criza economică şi scăderea nu numii valoarea, reală a încasă- 

vilor, ci şi încasările nominale. . 

Acest exemplu dovedește că politica financiară e o parte u 

politieei economice generală. Iar în orice uaz, legea impoziie: 

lor directe poate fi considerată numai ca v parte a legii impo- 

'zitelor în general, pentrucă de altfel nu se poate cunoaşte sar- 

cinele asupra diferitelor clase. De fapt, sisțemul nostru vamal. 

este astfel alcătuit îneât e impus asupra marelui consum. 

Dacă considerăm şi marile impozite indirecte, e clar că ve-. 

hitul poporului muneitor e relativ mult, mai lovit de impozite 

decât cel al bogatilor. ja acestea se adaugă că o serie de im- 

pozite directe, cari la aparenţă lovesc proprietatea şi venitul 

provenit din avere, se plătese de fapt. de consumanţi. Venitul
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provenit: din capital însă e relativ puţin lovit, fără e ea priu a- 

* ceasta să fie protejată evoluţia industrială. 

Mai departe, impozitul asupra cifrei afacerilor îşi are în o 

parte caracterul al unui impozit asupra venitului provenit din 

muncă, deci a unui impozit direct, întrucât se impune cu acest 

impozit munca micilor industriaşi. Pe când venitul bogaţiior: 

nu poate fi stabilit în mod exact decât în foarte razi cazuri, 

muncitorii. şi funcţionarii vor plăti în câteva cazuri mai mult 

decât ar trebui să plătească conform legii. . 

La muncitori și funcţionari existau totdeauna date exacte. 

Pe când ceilalţi, pot rămâne datori cu impozitele, ele sunt scă- 

zute muncitorilor şi fubeţionarilor din salariu. _ 

De vltfel sunt de părere, că minimul de existenţă trebue să 

fie mult mai mare şi că cotele de impunere trebue:să crească 

la început mai încet despăsubindu-se apoi la veniturile mari. 

De fapt cotele de impunere pentru. veniturile de' milioane suni: 
reduse faţă de iepca Titulescu. | 

Pe deoparte se menţine impozitul asupra cifrei “afacerilor, 
pe de altă parte sau scutit marile averi. Din aceste motire, 
voiu votă contra proeetului. - 

. M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Loaniţeseu are cuvântul. 
2 D. IOANIȚESCU: D-lor deputati, după cum spuneă d. 

Connerth înaintea noastră, guvernul ar aduce numai o refor- 
mă a impozitelor. dircete, adită o mărire a sacrificiului. pe nare: 
„trebue să-l facă cetăţeanul pentru Stat, eu m'aş găsi alături de 
d.. Connerth ca să nu ne srăbim să primim această reformă. 

Dar trebue, dela început să ştim că această, reformă a, in: po 
zitelor directe nu este decât un mie inel din catena generală a 
măsurilor guvemului şi o singură lege dintro serie complectă 
care se” va aduce pentru refacerea financiară şi economică, 1. 
Statului. Numai din acest: punet de vedere, adică ca un mie 
complex în generalitatea reformelor economice şi financiare: 
ale Statului, rog să consideraţi d-vo astre această reformă, care 
se adresează direct la. sacrificiu, - 

În acelaş timp d. lor, dacă legea care ni se propune de d. ni- 
nistru de finanţe sar prezentă înaințea noastră cu toate Vaxa-: 
iunile pe câri le prezentă legea d-lui Titulescu, eu 'aş fi cel 
dintâi care să vă îndemn să nu primiţi această lege. Fiindcă 
o lege pe care spiritul publice a respins-o nu. se cade să fie zea- „dusă înaintea d-voastră de cătr e un.guvern mai bine înehagat şi mai bine priceput. 

!
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D-lor, dacă legea. aceăsta a d-lni minisiin de finanţe. sar 

bază pe vexaţiunile cunoscute ale legii Titulescu, dacă iarăşi 

ne-am pomeni cu acele cearşafuri imense cari erau date fiecă- 

vui cetăţean cu adnotări în caractere de litere de toate mări- 

mile, întocmai ca în toate dicționarele Larousse, atunci nu Vas 

recomandă să. votaţi această lege. Dacă asemenea această lege 

ar voi, întoeniai ca legea d-lui "itulescu, să văscolească în co- - 

munele rurale“pe locnitori, cari să vină, din nou înaintea unor 

comisiuni, cari să le înserie în tabele şi: în registre toate vitele 

din bătătură şi tot materialul necesar peniru exploatarea agri- 

colă, atuncea eu nu V'Aş sfătui să votaţi această lege. 

Dar tocmai unul din lucrurile fundamentale şi principale 

ale reformei d-lni ministru de finanţe este că în primul vând 

înlătură aceste vexaţiuni de cari am vorbit şi din acest purct 

de vedere trebuie să considerăm în priacipal reforma d-lui mi- 

nistru de finanţe. - | ” 

De altminteri această reformă a impozitelor directe se face 

nu atât întw'un scop fiscal, fiindcă, cu mştiţi şi d-voastre, fun- 

damentul financiar al Statului nostru nu se bazează pe impo- 

„zitele directe; veforma se face mai mult întrun spirit de: uni- 

, 

ficare a diversităţii impozitelor din diferitele provincii şi se 

mai face mai ales pentru înfăptuirea unei cât mai complecte 

dreptăţi fiscale. ” , 

D-lor, ar fi o greşală, pentru faza în care se găseşte Statul 

nosiru, ca fundamentul său financiar să se bazeze pe. ÎMpozi- 

tele directe. Noi nu ne găsim, ca Statele din apus, într'o pe-: 

vioadă în cars averile sunt consolidate, în care fabricile şi in- 

dustriile se găsese nenumărate, cum e în Anglia şi în Franta, 

căci atunei, de sigur, faţă de bogăţiile şi veniturile consolidate 

ale averilor cetățenești, “av cădeă din punct de vedere al. drev- 

tăţii sociale ca greutatea financiară să cadă nu pe impozitele 

indirecte, er pe impozitele. directe. i | 

Dar noi nu ne găsim în această fază, noi suntem într'o fară 

"în cave bogăţiile: sunt mai mult de oidine virtuală le avem, 

dar nu sunt încă bogății reale; ne găsim. într”o ţară în care 

bogăţia noastră constă mai mult într'o iiiilaţie monetară; de 

aceea. impozitele divecte sunt numai o mică parte din aşeza- 

A e | o ae „atat es 

vea generală financiară a Statului, îi altfel sar împiedică 

: consolidarea avuţiilor în interiorul Statalui.
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Nouă vetormă pe care o propune d: ministru de finanţ Și apă 
evaliarea pe care o face d-sa la sfârşitul expunerii de motive, 
Şi evaluările d-lui ministru : de finanţe sunt totdeauna - făcute 
cu oarecare „modestie, nu. sunt evaluării ex sagerate, cum erai 
evaluările d-lui. Titulescu. D. Titulescu eră un ministiu” iai 
generos... . - - - " a 
D. N. IORGA: V'aţi înipăeat cu totul. - - 
D. D. IOANIȚESCU: Ne-am împăe at pe idei şi pentru. inte- 

_desul general al ţării. Dacă na aş aveă couvingerea că: legea 
d-lui ministru de finanţe aduce” îmbunătăţiri veale ; să mă -ere- 
det d-le Iorga, 'că nu nm aş săsi la această tribună. ȘI i _ 

„N. IORGA: Dar îmi este personal nu ora simpatie.-. D D. IOANIȚESCU: D-le Iorga, o să mă stisestionaţi şi» pe mine, a Ei - 
- Spuneam că dmpă evaluarea pe care o prezentă d. “miiistiiu . 
de finanţe înfr un tablou-resumativ, nvuile impozite. vor. aduce: 
pentru Stat un Venit general dublu decât cel de azi. „Dacă azi, 
după vechile impozite, produsul impozitelor directe este de 635 milioane, veniturile cari vor rezultă din reforma d-lui mini: 
stru. de finanțe vor fi duble Şi vor da ca rezultat, ţinând sea- 
ma numai de partea Sta tului, 1.200.000.000. Va să zică, ne găsim 
în fata unei reforme care va dublă. veniturile Statului. Această 
dublare a impozitelor se împaszte: sau provine din două Surse: 
jumătate o să provină din vechile impozite, cari sunt şi azi în: „Vigoare, însă transpuse în Sistemul general financiar care sa. propus de d. Titulescu, şi care este în genere reforma din Fran- ţa a d-lui Caillaux, i iar cealaltă jumătate va reeşi din impozitul. | be venitul Sloba, Și din acest punct de vedere, reforma d-lui Titulescu puneă la mai mari sacrificii decât pune reforma d-lui ministru de finanţe, fiindeă veforma, d- lui Titulescu, după ora-" luările sale, pe cari cu le consider ceva mai puţin juste şi mai comprimate decât ale d-lui ministru. de finanţe, irebue să” ue impună sarcini de 1.609.000.000. 

| - Va'să zică după refor 
trebuit să plătească od 
vecie decâț astăzi, pe «e 

ma d-lui Titulescu toţi cetăţenii ar fi 
ată şi jumătate măi mulț impozite di- 
ând după, reforma d- lai ministru de i nanţe se plăteşte astăzi numai odată. Prin urmare chiar ana- lizând rezultatele legii, numai din punet de vedere global, fără specificarea veniturilor, vedem că este o difevenţă-ân favoarea d-lui ministru de. finanţe: actuala reformă dublează sarcinile, 

pa



- 

  

pe când veformă d-lui Titulescu; după propria sa evaluare, ne 

  

impuneă sareini de odată si jumătate. | | Sa 

fot de asemenea considerând evaluările” globale vom vedea” 

că savcinile cele mai mari au să fie plătite de către comerţ, în 

2 7 - DI a A- .. - A a 
.. 

al doilea rând de către pământ, în al teeilea rând de. salarii 

SĂ nuniai mult maideparte de către veniturile mobiliave, de că- 

„ue case şi de către profesiunile libere. IE 

Aceasta la noi este nn fenomen financiar foarte natural. - 

Din  aecastă imagină a evaluărilor generale pe care ne-o dă 

d; ministru _de finanţe se vede imediat caracteristica specifică - 

a tării româneşti. din punct de. vedere econOMic; Spre deosebire: 

de celelalte State, noi suitem după imagina evaluărilor finan- 

ciare mai mult o ţară de 

prietari de pământ, decât 

de profesiuni libere. 

comercianţi, de salariaţi şi. de pro-: 

d ţară de mari bosăţii mobiliare Şi 

Dar, d-lor, în definitiv deşi cifra. aceasta de un miliard, dotă 

sute de milioane, ar părea o cifră mare, mai ales că ne a- 

meninţă cu dublarea. impozitelor de astăzi, trebue să vă gân- - 

„iți că dacă aţi consideră această. cifră de un miliard, două. 

sute de milioane, îaţă de vestul impozitelor indirecte, o. să vă: 

daţi imediat seama că toate saeriticiile pe. care le ceve întreagu 

refoimă financiară a d-lui ministru de finanţe nu duce decât la 

„o“ cifră pe care astăzi o roduce numai. impozitul îndireet pe 

intun, Va să zică atât se cere ca sacrificiu direct din partea. 

cetătenilor, cât ceţăţenii eheltuesc axă, să li se impună numai . 

pe tutun. 

Venitul monopolului pe 

| -. | 

tutua produce un miliard, şase sute 

milioane, si zetorma aceasta va cere numai ui, miliard, două 

“sute milioane. Sizur că lă tutun trebue să se mai scadă şi va- 

loarea de fabricaţie. 

Dax în stârşit nu este un sacrificiu mare din. punct, de ve 

dere obiectiv, căci nu ajunge la alt vezultat decât ăcela al omt- 

lui care din dorinţa lui, şi reimpus din: punet de vedere 'divect, 

cheitueşte penru: impozitele cari sunt asupra tutunului. 

D-or, care esto sistemul legii de faţă? Din punct de edere 

zinanciar. există două sisteme, diametral opuse. - N 

Este un gistern pe care într'o formă învechită l-am avut noi: 

a 

zit pe case, irapozit PC pământ, pe salariu, ete. . -- „ sistemul impozitelo: pe obiecte sau pe bogăţiile aparente, impo- 

- Sunt încă ţări în Ruropa. cari mai au acest sistem al impo- 

zitelor obiective sau al impozitelor reâle. N
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Un al doilea sistem de impozite este impozitul unic pe ve- : 
nit. Sistemul acesta a fost propus la noi in ţară de fostul mi- 
nistru Cosiinesci;: în acest sistem nu se mai plăteşte impozi- 
tul pe obiecte sau bogății, aparente ci. se plăteşte pe venitul glo- 
bal și general al persoanei. Legea de faţă nu îmbrăţişează nici 
unul ciin sistemele amintite, nici sistemul vealităților impozi: 
telor, nici sistemul impozitului unic pe venit, II Da 

Legea aceasta reprezintă un sistem mixt. La fundamentui 
acestei reforme sunt o serie de impozite real şi suprapus pesto 
acestea, un impozit global pe venit. 

Acest sistem mixt este de altfel sistemul care în evoluţininea 
generală finunciară a fost, adoptat de toate Statele înaintate. 
și e sislenuil care există în Italia, în Grecia, Şi este sistemul cure există în Franţa, legea de faţă de altfel nu e decât legea lui 
Caillaux, iar iegea d-lui ministru de finanţe nu e decât legea d-lui "Titulescu. Ha are la bază o serie de şease impozite obiective în “cari nu se urmărește taxarea persoanei, ci numai 
taxarea bogăției. Si totuşi legea d-lui ministru de finanţe a in-' trodus în unele categorii de impozite şi unele consideraţiuni de natură personali, adică impozitul nu ține seamă numai de bogăție, tine seaină și de persoana care posedă acea bogăţie. Astfel este în cceace priveşte salariul, se ține cont de diferenţa de nersoană, după cum pevsoana câştigă mai mult sau mai pu- iin de 3.000 lei anual. 

| E Tot asemenea în «e priveşte impozițul pe comerţ, impozitul acesta nu e absolut obiectix, ci ține socoteală şi de veniturile cari le arc o persoană Şi introduce o brogresivitate, căci toate veniturile comerciale cari sunt peste 50.000 lei, sau toate veni: turile comerciale cari corespund la o. cifră de afaceri de un mi- lion, plătese un impozit progresiv numit impozitul „compli- meuntar“, 
Î A 

d 
Tot asemenea în ceeace, pr 

duce ideea prozresiv 
liculari, între soc 

. bănci, 

iveşte impozitul mobiliar se intro- 
Mlăţii fiindcă se face deosebire. între par- ietăţile anonime cu acţiuni nominale şi “între 

- ._ - . . A : Nu 
« a unpozitului direct aşă cum e pro. 
finanţe, este că urmăreşte perceperea cea mai mare măsură posibilă şi mule *. măreă legea d-lui Titulescu. De. exemplu în ceace privaşte impozitul mobiliar, 

teste “impozitul mobiliar se plă- es i - 
PR > uvas Ă 

ște de cei ca, de bănci. sau de societăţi ete. 

O a. doua caracieristie 
bus de d. ministru de 
impozitului la sursă, în. 
mai mult decât ur 

i dau veniturile,



Tot asemenea impozite pa salariu se, „plăteşte la sursă de 
acela care plăteşte leafa. . 

O altă caracteristică a reformei propuse constă în faptul că. 
este o reformă din multe puncte de vedere mult mai democra- 

tică decât reforma propusă de d. Titulescu. In primul rând 

„prin suprimarea cedulei C, eare taxă veniturile din exploată- 

rile agricole, se creeuză pentru generalitatea cetăţenilor din 

tara românească o situaţiune din punct, de vedere financiar 

mult mai favorabilă decât eră în trecuta reformă, fiindcă în - 
treenta reformă a d-lui Titulescu ţăranul agricultor plățeă 

donă impozite: unul prin taptul că eră proprietar de pământ, 

adică un impozit care văspundeă la. renta, pământului, şi un af 

doilea impozit pe beneficiile ce rezultau din exploatările a- 

sricole. | 

_ Acest impozit în sistemul actual este suprimat prin urmare 

situaţiunea a celei mai mari părţi. dintre cetăţenii Statului este 

îmbunătăţită prin această reformă, fiindtă agricultorul nu plă- | 

teste decât un singur impozig, impozitul care este pe proprieta- 

tea. neclădiţă. In acelaș timp, în ceeace priveşte sareinele celor . 

dela, țară reforma este democratică, fiindcă e. scuteşte întoe- 

mai. ca şi la proiectul de lage al d-lui Titulescu, casele sătenilor, . 

căci nu sunt supuse la impozit decât casele, cari au mai mult 

"dle trei camere ceeace echivalează în fapt, pentru majoritatea 

satelor noastre mai en seamă în vechiul xegat, o șcutire şi că 

în măsură eu prosper itatea şi belșugul ăranului, atunci va fi 

şi casa lui impusă. . , , 

D. Dr. N. LUPU: După. teoria d-voastră este o ciupeală! 

„D. D. IOANITESCU: Dacă aceasta este o ciupeală, atunci 

şi diurna pe care o luaţi este. o ciupeală! 

O altă caracteristică democratică -a reformei d-lui minisiru 

de finanţe, în afară de suprimarea cedulei C, care eră pe ex- - 

ploatările agricole, şi în afară de faptul că sunt scutite de im- 

pozit toate casele cari au mai puţin de trei camere se scuteşte, 

în ceeace priveşte salariile, un minimum. de 630 iei Innar. 

- Va-să zică sunt două lueruri diferite, este un minimum de 

existenţă... 

D. V. MADGEARU: D-ta ai admite dacă minimum de exis- 

tenţă ar fi numai de 750 lei anual?. ă 

D.D. IOANIȚESCU: 1630 de lei se scade lunar dela cei cati 

au patru mii de lei. Salariile cari sunt până la 750 de lei nu 

sunt taxate. 

Brat. i |
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Voci: Lunar. 

D. D. IGANIȚESCL: Va să zică până la 1.000 de lei s se scade 

650 de lei, iar în ceeace priveşte pe muncitori, tot ceeace câştigă 

peste 20 de zile e scutit de impozit. In acelaş timp în- ceeace 

priveşte pe profesioniști, cota care. În sistemul d-lui Pituleseu i 

eră. de 10%, e redusă la 8%. Dă a 

O vote: Nouă. a | . De 

D. D. IOANIȚESCU: Pentru Stat se plătește numai opt. - 

_D. Dr. N. LUPU: Avea dreptate cine spuneă ca să ze ainâne 

discuţiunea, acestui pro: iect de lege, căci nici vaportorul asi, | 

cunoaşte. | , 

D. D. IOANITESCU: D-voastră faceţi confuziune, piindeă 
impozitul pentru profesiuni este de 3% pentru Stat dar: negre- 

șit cu. sareinile adiţionale se face mai mult, dela o sumă cate 

iavăş este minimum. Este drept, dilor, că în ceeace priveşte 

sentirile, în reforma Titulescu ele erau iai mari, adică la baza. 
veformei erau degrevări mai importante căci în s cistemul Xd-lui 

"Vituleseu, în ceeace priveşte vămâgtul se plătea numai 123 le 

proprietatea până la 10 hectare. Va să zică proprietatea. până 

la, 10 hectare aveă o cotă mică, „pe când cota generală: eră. - de: 

15 la sută, | A - 

  

Tot. asemenea În. ceeace priveşte casele dela ţară, în! sistemul 

d-lui Titulescu erau scutite toate, indiferent dacă suut; cu trei 

„odăi, sau mai multe. In ceeace! priveşte casele dela. oraşe, eră Să 
seutivea mai mate la bază în sistemul d-lui “Titulesen;- Gideă 
în acel sistem casele dela oraşe cari aveau un venit până la - 

2.000 de lei plăteau numai 12%, pe cână ioate celelalte plăteau 
15 a. sută. ÎN 

In ceeace priveşte comerţul, pentru cei cari aveau un venii 
mai mie de trei mii de lei, se plătea numai jumătate: din cotă. 

adică în loc de 12 se plăteă numaj 6%. In sistemul d-lui Piţu- 
„escu. “In ceeace priveşte salariile se scădeă lunar 100; de lei 
pentru toţi funcţionarii şi 200 lei î în special mentru” inuicitori. 

1 1 ceeace privește impozitele complimentave, la. - vâniturile 

din cemerţ, agricultură şi industatie, în sisteriul d-lui “Titulescu 
ven R iturile industriale nu plătea impozitul complimentar, . iat 
la. profesimnile libere tot ce eră venit sub teei mii-de lei plăteau 
numai jumătate, adică în loe de 10. plăteau humai 5 95 .- ste 
dept, prin urmate, că la baza veforniei d-lui Titulescu erai 

scăderi mai mari decât în sistemul. actual, totuş aceste Ineruri 
sunt în sistemul veformei d-lui Vintilă Brătianu suplinite prin



  

“mai mari degre vări şi mai mici. cote Ja impozitul global pe: 

venit. . . 

Va să zică, cecace s'a scos din reforma Titulestu trecându-se 

peste unele scăderi fundamentale, a fost complinit prin un sis- 

tem mai just, şi mai puţin apăsător în eceace priveşte impozi- 

tul global. Dealtfel, în reforma Titulescu partea cea mai mare 

din impozitele directe o produce venitul global, astăzi în sis- 

iemul Vintilă Brătianu. există o schivalenţă: cam cât produc 

toate impozitele la un loc, cam tot atâta produce impozitul glo: 

bal, căci la impozitul global sunt câteva diferenţe funda- 

nemtale între reforma d-lui. ministru de finanţe -şi reforma. 

d-lui Titulescu. Aşa. în primul rând, în ce priveşte cota la im- 

pozitul global, în reforma d-lui Brătianu cota este mult mai 

mică decât cota din reforma d-lui Titulescu. Astfel, în reforma 

d-lui Brătianu primul imvozit global pe venit este numai de 79 

lei şi se termină la suma de 10 milioane, cu un impozit de 2 

milioane. Va să zică şi la început şi la sfârşit sunt cote mai mici 

decât în sistemul d; mi Titulescu, căci în sistemul. d-lui 'Titu- 

lescu se începeă cu 140 şi 110 “şi se termină la 10 milioane, cu . 

un impozit global pe venit 'de 4 milioane şi jumătate. Va să. 

zică din punctul de vedere al cotelor impozitului” global pe ve- 

nit în sistemul d-lui Vintilă Brătianu este un sistem mai favo- 

vabil decât sistemul d-lui Titulescu. In al: doilea rând, în ceeace 

priveşte minimum de. existenţă, care este scutit de impozitul 

elobal pe venit în veforma d-lui Titulescu, acest minimum câre 

variă după. comune, eră „cam între 2.500 şi 4.000 lei, pe când 

în -veforma d-lui „Brătianu aceste scăderi încep cu sumă de 

6.000 lei. Pa _ 

Va să zică a dota diferenţă în eseace- priveşte. impozitul &lo- 

bal, care e mult mai bun $ în reforma d-lui Brătianu. ln al treilea 

vând, în reformâ d-ni Brătianu se adaogă scăderi pentru sar- 

cini de familie, mult mai mari, mult mai echitabile decât în 

reforma d-lui “Pituleseu. Degrevările pentru impozitul global 

din cauza sareinelor familiare mu începeau. decât dela a patra. 

persoană, şi erau diferite cote, pe când în şistemul d-lui Bră- 

tianu degrevările de familie scade dela 70 lei până la 28 si se 

aplică dela, cei însuraţi cu un sinsur copil. - 

D. Dr. N. LUPU: Şi xieaţa este mult mai scumpă acum, cu 

300 până la 600 la sufă mai scumpă. 

D. D. IOANIȚESCU: An al pate ulea rând, este o' diferenţă 

între reforma d-lui Titulescu şi a d-lui Brătianu în ceeace Mi 

veşte sarcinile ipotecare. Sarcinile ipotecare se scad în sistemu
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Titulescu dela impozitele. celulare pe când în sistemul d-hi 

- Brătianu se scade dela impozitul global. 

, 

In sfârşit, a cincea diferenţă în ceeace priveşte impozitul 

global, este privitoare la discriminarea diferitelor surse de im- 

pozite; se face o diferenţă în ceiace priveşte impozitul global. 

după venituri, după cum provin din sursă agricolă, din casa. 

din profesiuni libere, sau din comerţ. Pentru veniturile. agri- 

cole, cari sunt pânăla 2.000 de lei, se face o degrevare de 25 lu 

sută. Pentru casele cari dau un venit până la 2.000 de lei se 

lace de asemenea o degrevare de 25 la sntă. Pentru profesiuni 

libere şi comerţ la un venit de 5.000 de lei se reduce jumătate. 

Aşă încât, dacă din punctul de vedere al scăderilor de bază. 

ele erau mai numeroase cu sistemul d-lui Titulescu, prin re- 

iorma care se propune astăzi, acestea sunt inlocuite cu prisos 

prin diferite avantagii la impozitul global. 

Reforma, actuală mai ţine socoteală şi de diseriminarea di- 

feritelor venituri şi le loveşte cu o cotă mai mare sau mai mică. 

după cum venitul provine numai din capital acumulat, ori 
numai din muncă, sau vrovine din muncă împreună -cu capi 
tal. Se loveşte cu cota cea mai mică venitul care corespunde 
numai unei munci. De aceea cele mai miei cote, sunt cele cari 
isbesc salariile și cari sunt între 5 şi 8%. In al doilea rând vin 
veniturile din profesiuni. Ele sunt lovite cu S%: Veniturile cari 

şi-au sursa din capital acumulat se izbesc eu coţa cea mai mare 

de 15%. Pământul care reprezintă mijlocia între veniturile 

provenite din-muncă și veniturile provenite "din capital, se ir- 
bese cu o cotă intermediară de 19%. | E 

Prin urmare, reforma ţine socoteala. de sursa de venituri. 

Este o gradaţiune dela veniturile din capital, care reprezintă 
cota cea mai ridicată, până la venitul, care reprezintă numai 
munca şi care este izhit numai că o eotă mică de 5%... 

In al doilea rând, reforma d-lui Brătianu, ţine socoteală de 
asociaţiuni în formă de bănci populare, de cooperative sătești, 
de federale. Se fac degrevări speciale pentru capitalul asociat. 
fiindeă una din îndrumările economice de ridicare a unei ţări 

este mărirea, cât se poate de mate a asociaţiei dintre cetăţeni, 
ȘI pentru ca să se susție și pe terenul fiscal această direcţiune 
de asociere, pentru a se încurajă şi pe calea fiscală, asocăaţiu- 
vil : oveavăi tunat ; a 

e, se fac degrevări speciale pentru capitalul asociat. Aşă, de 
pildă, în ceeace priveşte arendar - lavea moşiilor, dacă moşiile suni nate în arendă de un particul ar, cota eare izbeşte acest "venit
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este de 141%, pe când peniru moşiile cari sunt luate în arendă 

de cooperative sau tederale se plăteşte o cotă de 12%. 

“Tot asemenea în ceeace priveşie băncile populare, depozi- 

tele dela aceste bănci nu plătese impozit pe capitalul mobilia:, 

iar în ceeace priveşte dobânzile capitalului din aceste bănci, ele 

nu plătesc nimic dacă sunt până la zece mii de lei, iar dacă sunr! 

până la douăzeci de mii- de lei, plătesc numâi jumătate la sută. 

ot asemenea în cecace priveşte impozitul pe veniturile co- 

merciale al cooperativelor, cari trei ani de zile nu plătese a- 

cest impozit; îl plătese jumătate după trei ani de zile şi 1/4 din 

impozit la şase uni după, înfiinţare. De asemenea în ceeace 

priveşte societăţile pe acţiuni nominative, însă numai cu Con- 

diţiune. ca majoritatea capitalurilor să fie naţionale. 

"Poate acestea au o cotă specială de 12%. "hot asemenea şi în 

ceeace priveşte şi concesiunile miniere şi întreprinderile in- 

dustriale, cari dacă au un caracter naţional, au scutiri speciale 

de cinci ani de zile. Sa . 

Prin urmare, vedeţi că se ţine socoteală de capitalurile a- 

sociate şi în acelaş timp se ține seama. şi de faptul dacă ca- 

pitalul înt'o bancă sau societate este naţional său Du. 

În ceeace priveşte vexaţiunile cari. erau în legeă d-lui Titu- 

Iseu, ele au dispărut aproape cu totul din legea actuală. D. 

Titulescu care a luat legea după Caillaux —a introdus a 

notă personală, annme cu privire la. obligativitatea deciaraţiu- 

nilor şi libertatea de apreciere fără margini. a fiscului. - 

O voce: Dar acest proiect după cine este? | 

-D. D. IOANIŢESCU: D: Titulescu a 'avut note personale în 

proiectul său, cum sunt şi notele. personale în proectul d-lui 

Vintilă Brătianu. 

Câte şi trele aceste reforme suni făcute ps baza ideilor» ge- 

nevale de evoluţiune. 
Di | 

D. Dr. LUPU: D. Vintilă Brătianu e nepotul lui Caillaux? 

(laritate). 

D. D. IOANIȚESCU: Pe terenul acesta, d-lor, totdeauna este 

cineva nepotul marilor înaintaşi. Vă urez şi d-voastră, d-le 

„Lupu, să deveniți nepotul *reunui american celebru, cum de 

pildă Wanderliv. (laritate).. - | | 

O voce: Pe terenul patriotismului, d. Stere este urmasut 

lu: Caillaux! Ă “ E j 

D. D. IOANIȚESCU: Ceeace a făcut mai ales—iîn afară de 

alte lucruri accesorii—ca spisitul publie să. nu primească re- 

forma. d-lui, Titulescu, a fost toemai acea notă personală :t 

 



„Alispus marea massă a cetăţenilor. 
[i 

"ului. 

“<ât se poate de largă 

„l-sale, 

  

În nici o. lege. în special în legi financiare, . dcciaiaițiă 

contribuabilului nu” este obligatorie pentru dânsul; -iar chiar 

acolo unde ar părea “că este obligatorie, pentru. anumite: impo- 

zite, contribuabilul are dreptul la opţiune, adică 'să tacă decla-. 

raţiunea sau să lase să fie impus după alte. criterii, cun “de | 
exemplu, cifra afacerilor, după registre, ete. In sistemul d-lui | 

“Titulescu, după cum am spus, deelaraţiunea eră obligatorie, 
dar nu numai că eră obligatorie, dar fiscul eră, înarmat cu 
“toate mijloacele pentru a putea să facă orce cere cetare spre 4 
puteă controlă exactitatea „deelaraţiuiiilor contribuabililor; | 

Inţelegeţi că astfel de măsuri erau complet vexatorii. De 
exemplu, eră un articol în vetorma d -lui Titulescu, “în” care, fs 
cul putea să întrebe, pe un client, ce onorariu a daţ advocatului; 
tot astfel obligăţiunea de a „prezentă vegistrele eră o obliga- 
iune strictă. 

a 
Ii legea actuală această vexaţiune cu privire la eclaraţiu- 

nea obligatorie și. libertatea de apreciere a fiscului,-a, fost :în- 
lăturată. Decdlaraţiunea există şi în sistemul d-lui Brătianu, 
dar fiscul nu e atotputernic; căci el e obligat să taxeze pe ce- 
tățean mai mult după criterii, obiective. Declaraţiunea este Jă- 
-sată mai mult cu nn rol educativ, ca treptat publicul să se o: 
'bişnuiască cu aceste declaraţiuni, şi astfel să ajungă după o 
serie de ani; la o aplicare sinceră a acestui sistem; în altfel tran- 
zițrunea bruscă dela vechile impozite cu declaraţiunea obliga- “torie şi cu inehiziţia fiscală ax fi. fost prea bruscă şi ar Lis în- 

Se lasă declaraţiunea dar ea ar e mai mut un scop educativ 
pentru formarea cetăţe anului în aplicarea viitoare “a, reformâi fiscale şi se țărmunveşte atotputernivia agenţilor. fiscali. -- = D. V. MADGEARU; Sa schimbat tot şi nu Sa- modificat nimic. 

se | D.D. IOANIȚE ESECU: Sau schimbat lucrurile. fundamental. ; In sistemul d-lui Brătianu impunerile nu se. fac după arbitra- iul unor funcționari fiscali, fiindcă în sistemul d-lui Titulescu. cei cari stabileau cuantumul impozitului erau funcţionarii Tis. -«ali, controlori ii, imspeetorii, etc., și aveau. o putere de apreciere 

ile | se fac după. criterii - cât „ aşă în cât la Pământ se face impunerea 

In sistemul d-iui Tar ătianu impuner -se poate de obiective



şi se stabileşte valoarea, locativă Aupă contră vetele după ultimii » i 

patru ani sau după prețul. mediu de vânzate, după ultimii pa- = 

tru. ani, prin urmare este un criteriu obiectiv. : | 

La care impunerea trebue să se facă după contractul : de lo-- 

câţiune sau după eontraciul de cumpărare şi numai în cazul î îi: 

care fiscul bănueşte că contractul e prea economiecs se poate 

înlătură contractul. Va să zică, în: ceeace priveşte casele, „Con-: 

tractul este dreptul comun iar înlăturarea . contractului este ex-- 

cepţiunea, - 

D..AL. ITEANU: Dar dacă fise băntieşte totdeauna că: 

contractele sunt economicoase, ce se face atunci? 

D. D. IOANIȚESCU: Sunt prevăzute -ânumite norme. Ducă 

fiscul bănueşte că contractul este econoniicos fiindcă legea im- 

pune ca regulă: generală și luarea în " considerare a contr actu- 

lui, fiseul trebue să pr obeze că contractul este economics, prin 

urmare fiscul îi impune sar cini acestei probe. Asa este spiriiui 

legii. i | a o 

D. AL. ITEANU: Au trebui introdus în leg ge “aerul acesia, 

nu e de ajuns numai spiritul legii. : e i 

DD. IOANIȚESCU: Viscul este obligat să si i molix eze de-- 

ciziunea de impunere şi să spună dece nu a luat” în. conside- 

vare contrâctul, pe când în sistemul d-lui "rituleseu, regula e--! 

nerală eră bunul plac al comisiunii fiscale şi prin urmăre a-- 

ceasia putea să înlăture sau nu- contractul și fără să moti veze.- a 

D.YV. MADGEARU: Citeşte testul ca să dai dovada. a 7 

D. D. IOANIŢESCU: Citesc: valoarea locativă se stabil te 

după contractele” de închiriere“, vă să zică e un text categor 

"DD. V. MADG YEARU: Ceteste textul d- lui Titulescu: 

D. D. IOANIȚESOU: lată: „evaluarea, va alorii locative... 

(ceteste). 

DV. MADGEARU: Nu -este acesta. Sa vă "cetese eu. Coa-- 

“ tuaetele! de închirier e, dacă sunt sincere. _(Ceteşte). 

D. LD: TOANITESCU: Vedeţi, zice, dacă sunt sincere, prin” 

"" izemave libertatea conpletă de apreciere, de altfel în tot siste-- 

rul d-lui Pitulescu, '0 largă libertate, chiar până ia abus, e: _ 

lăsată în atribuția tiseului. Aceasta, d- le Mădzearu nu o puteti” 

  

  

| tăgădui. 

Pe când în sistemul d- lui Vintilă Brătianu, comisia - este le-- 

sată 'de contractul locativ. | E o 

DV. MADGEARI!: Vreau Să spun tă nu sa produs nici 

o  sehimbare. 
- -
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D. D. 10ANIȚESCU: S'a produs. La toate impozitele Sa 

“introdus acest sistem, de pildă, în comerţ impozitul se pune 

după bilanţ. - a po 
"O xvoee din majoritate: Să rămânem la imobile d-le loani- 

-ţescu. | | o 
D. D. IOANIȚESCU: Sau adus toate imbunătă ţivile cari ire- 

bue pentru această reformă. , 

D. Dr. N. LUPU: Afară de oratorii cari o apără. 

D. D. IOANIŢESCU: D-voastră aţi apărat această reformă. 

D. Dr. N. LUPU: Nu, noi am fost contra. Pi 
D. D. IOANIȚESCU: In afară de câteva subtilităţi oratoriee, 

“l-voastră aţi apărat această reformă, pentrucă atunei erați 

în tratative cu guvernul. ae 
D. V. MADGEARU: S'a votat cu 70 de voturi contra şi a- 

celea au fost voturile opoziţiei. Numai d. Iorga a votat pentru. 
D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Opo- 

ziția a votat contra din. cauza modificării impozitului global 
pe venit. Dar a susţinut economia şi spiritul proiectului de 
lege. Iar al. Răducanu în discursul d-sale a spus că îşi însu- 
xeşte proectul, ca pe un proiect făcut împreună tu minoritatea 
si în contrazicere cu majoritatea acelui Parlament. Recetiţi 
vă rog discursul d-lui Răducanu. | 

D. V. MADGEARU: In afară de modificările pe cari le-zn 
propus în comisia fiscală, dintre cari unele Sau încorporat 
in lege şi de care ne mândrim, am propus peste 100 de amân- 
damente cari au fost respinse, şi toate aceste amendamente cari 
au fost respinse au făcut ca economia, legii d-lui Mitulescu, să 
sufere şi să ne facă să nu o mai aprobăm. Aţi votat contra și | 
«-voastră, dar v'aţi însușit nu numai dispoziţiile dar şi prin- 
cipiile practice. 

p. VINTILA I. C. BRATIANU, mnistru de finanţe: Rog pe 
“. Mihalache să ia cuv 
<i-lor nu e o acuz 
vit 

ântul şi eu îi voi răspunde, -pentrucă 
ațiune, ci din contră este a laudă de obiecti- 

ate pentru un ministru de finanţe, care ar luă de ori unde ar fi tot ceeace se găseşte bun. Să nu ne faceţi prin urmare acu- 
zaţii de felul acesta. Tocmai trebuie să « vobați toate acuzaţiile, căci în aceste momente grele; am fost cu comisia fiscală destul de obiectiv, şi am pus chiar în proec- iul de lege 'moditficările propuse de d-voastră. Am luat toate aceste propuneri Și nu mi-a fost, ruşine, 

i D. v. |: De! stră 
pa MADGEARU: De ce deputaţii d-voastră nu au luat 

-mi arătaţi, şi să-mi
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D. VINTILA I. C. BRATIANU, ministrul de finanţe: Când. 

Sa discutat legea am: spus dela început un Jacru.. Inainte de- 

toate veniţi cu bugetul, puneţi ordine în cheltueli, pentrucă 

altfel nu aveţi autoritatea morală să veniţi înaintea contribua- 

wlului cu o astfel de veformă, când. faceţi cheltueli destră-- 

bălate, 
o 

D. |. MIHALACHE: D-voastră faceţi cheltueli destrăbălate.. 

'D-voastiră evaţi atunci în' aimistiţiu cu guvernul. 

D. VINTILA L.. BRATIANU, ministru de finante: D-voa- 

stră aţi intrat cu el după ce am ieşit.noi.. i 

D.D. IOANIŢȚESCU: Spuneţi că aţi propus “10 de.amenda-- 

mente. Aceasta probează că aţi fost numai contra unor detalii. 

şi dacă nu aţi votat reforma a fost numai. din cauza impozitu- 

lui global. Dar din toate discursurile d-voastră sa degajat îm-- 

presia, că aţi apărat spiritul general al acestei legi. D-voastră 

aţi fost în divergență, dar dintre. d-voastră atât d. Răducanu 

cât şi d. Madgearu au. apărat spiritul “general âl acestei re-- 

forme, i | o Sa 

D. Dr. N. LUPU: Noi am contestat competenţa lor cum vă 

contestăm şi pe a d-voastră. Eu âm votat contra. 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Dle: 

loaniţescu, eu găsesc că sunt, foarte preţioase declaxaţiunile: 

cari se fac: dintro parte, este un -membru al partidului ţără- 

nese care recunoaşte că a susţinut şi altul că a combătut... A-- 

“ceasta este concepţia. unitară a acestui partid. " 

D. Dr. N. LUPU: Toţi am votat contra. 

p.L. MIHALACHE: D-voastră aţi votat, contra şi aţi co-- 

piat-o.. _ Ă a, 

D. D. IOANIȚESCU: Faptul că se vine astăzi cu reforma. 

d-lui Titulescu îmbunătăţită, aceasta insemnează cum a SDIs-0: 

şi d. ministru de finanţe. 
a 

D. V. MADGEARU: Recunoaşteţi că esie reforma dgui Ti-- 

tulescu, prin. urmate. - Sa | | 

D.D. IOANITESCU: O recunoaşte însuşi d. ministru de fi-: 

nanţe. 

D AL, DONESCU: D. ministru de finante n'a recunoscut 

că este reforma d-lui Titulescu. 

D. VINTILA |. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Bu 

aan Vaat părţile pe cari le-am crezut că sunt bune din această 

reformă. aa e a:



  

D. De. N. DUPU: Constat că în acelaş partid shivistra) Spune 

«ăi a copiat și un membru spune că nu. 

D. D. IOANIȚESCU: Reforma: financiară a d-lui. rPităleseu 

face parte din patrimoniul general al ideilor financiare ale. 

-tinipului. şi nu se poate face o reformă fundamentală întrun. 

Stat, dacă nu se ţine seama de ideile financiare generale ale 

momentului. Aceste idei generale se găsese în comun atât la: 

d. ministru de finanţe actual cât şi. la d. Titulescu. Dar ceeace 

a făcut da spiritul publice să nu primeasă această reformă a 

d-lui Titulescu, erau dispoziţiile relative la declarâţiuni, la 

—xexaţiunile fiscului, la cote şi alte lucruri tari privese scăde-! 

rile, degrevările, şi tocmai aceste Jucruri d. ministru de finanţe 

actual le-a modificat fundamental. Aş vreă să văd cine din 

d-voastre ar puteă veni. în materie fiscală cu idei aşă de novi 

încât să nu se găsească alături eu marii financiari ai timpu-! 

lui pe terenul ideilor. Ă 

Va să zică comunitatea există în! ceeace priveşte. ideile ge-. 
merale financiare, dar detaliile, aşezarea impozitelor, toate 

«chestiunile în legătură cu declarațiunile, cu. cotele, toate aces 

tea sunt fundamental modificate. Şi eu am căutat să scot în 
„evidenţă, mai ales diferenţele dintre proiectul d-lui Brătianu 
şi proiectul d-lui Titulescu. Cum spuneă d. Roth, nu faptul de 
a” plăti impozite fiindeă toţi cetăţenii sunt astăzi conştienţi că 
a sosit momeniul ea să facă saecrifieii pentru Stat, nu aceasta 
este vexatoriu, ci modalităţile și metodele prin cari se. percep 
aceste impozite. 

Ori, metodele şi modalităţile cari erau în sistemul a-i Ţi- 
tulescu, erau metode și modalităţi vexatorii, pe cari spiritul 
Dublie general nu le-a primit. Si dacă se face âtâta diseuţiuve | 
în jurul cotelor, trebue să se considere că dacă se privese p- 
tele d-lui Brătianu şi cotele d -lui Titulescu, cotele cari privese 
impozitele către Stat, se vede la examinarea “tabloului că 20 
1ele d-lui Brătianu sunt mult mai scăzute. La" pământ este nu- 
mai 12 pe când la d; Titulescu. se ridici ce" 
dula „G* ă 15, plus cota din 

cari privea exploatările agricole. Tot astfel la case, in sistemul, d-lui Titulescu eră cota de 15, la d. Brătianu îste cota numai de 12. 

caii a someri eră la d. Titulescu cota. 12, la d. Brătianu: „muiai co a de 10. m ceeace priveşte salariul se coboară cota la 5 și 
o a salariile cele mari sunt izbite cu o cotă de '8, dar nu- mai salariile cavi tree peste 5.000 or acestea nu privese pe eci
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pai viulţi funcţionari, “ Liităeă măjoritatea tumeţionarilor. din. 

țara, xomânească au 0: Jeafă-'sub 5.000. Tot asemenea; în ce pii- 

„veşte profesiunile, la d. 'Fituleseu eră cota, „de 10, iar în siste- 

“mal d-lui Brătianu este numai: 0 cotă: de 5. 

Day, se va zice: dacă s€. adaoză «cotele. adiţionale, atunei la 

unele din impozite se-ajunge la cote mai. mari în sistemul d-lui 

Tirătianu, decât. în. sistemul /$ i-lui "Titulescu, Veţi vedea însă, 

din expunerea de motive şi din articolele finale ale reformei 

d-lui Titulescu, că d. Titulesen nu intenționă—ecând a reformat 

impozite directe—să considere necesităţile fiscale ale comunc- 

lor şi judeţelor, ci legea d-lui “Titulescu se vefereă.. nimai la.. 

impozitele pentru Stat, şi probă că se referea numai la impozi- 

tele pentru Stat esie că prin articolul final erau conservate: 

încă pentru un an zeeimile adiţionale, pentru comune şi pl 

deţe, ete. Si desisur că d. Titulescu dacă ar mai fifavut posi- 

" Vilitatea de a complectă veforma, ar fi venii cu noui cote adi- 

tionale, cari să prevadă venituri şi pentru: jideţe. si "comune, | 

căci nu se puteau . acoperi necesităţile mari ale acestora, nuniai 

din cotele cari se fixase de d. Titulescu. Prin îurmare; dacă se 

consideră posibilităţile pe cari Te-ar fi- avut d. 'Pitulesecu de a 

adăogă la cotele sale ridicate. şi. cote pentiu județe şi “comune, 

atunci sar îi găsit desigur că cotele d- sale ar îi fost mult mai 

ridicate decât în sisţemul d-lui Brătianu. ! i 

D-lor, de altfel nu trebue să faceţi o chestiune fundamentală 

"dim chestiunea cotelor. În sistemul impozitelor pe venit 'ehestiu- 

nea de. cote este numai o chestiune de dozaj. impozitul pe ve- 

nit este. un impozit foarte elastice şi de aceea şi d. Brătianu. 

lasă deschisă portiţă printw'o serie. de articole prin cari-dă pa- 

sibilitatea modificării acestor cote, zi îmipozitul pe venit este - 

un impozit elastie' şi în. orice moment se poi schimbă cotele; 

Dacă din greşală prin aplicarea acestei eforie Sar: ajunge 

la impozite prea vexatorii âtunei este lăsată, deschisă posi- 

bilitatea de â se 'veveni asupra “acestor cotă, 'aşă încât nu- 

mai experiența poate să se arate dacă: cotele , acestea sunt 

just “fixate Sau nu,-iâr dacă experienţa-—ceeace ; nu cred—va: 

arătă _eă cotele sunt prea vexatorii, se va. putea în. “orice Mo- 

“ment reveni la cote mai scăzute: Prin urmare; chestiunea. co- 

telor nu este o chestiune fundamentală - sau principală a. refar-- 

mei; egtele sunt numai o chestiune de dozaj și o chestiune care 

poate, să se modifice şi să varieze. 

D. AL. ITEANU: E o chestiune acest maâsimum. De obiceiu 

„nu se mai revine nici odată. -
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D. D. IOANIȚESCU:. Dar băgaţi de seaznă că în ce priveşte 
judeţele şi comunele, legea nu le impune. Sunt numai- un ma: 
ximum la care judeţele şi comunele pot ajunge şi desigur că 

“or fi foarte multe comune şi rurale şi urbane—şi aci inter- 

vine şi controlul Statului—caze vor. face aşă că acolo unde 

nu va fi necesitate să nu pună acele coie maximale. 

D. AL. ITEANU: Vă încredinţez că toate .vor pune. ma- 

Ximumn şi nici una minimum. e 

D. D. IOANIȚES CU: Dar, d-le lteanu, în sistemul general 

al Statului există posibilitatea de control din partea guver- 

nului şi a Parlamentului, pentru. cotele pe cari le fixează co- 

unele. | . ă 

D. AL. ITEANU: Odată intraie în vigoare, le plăteşti. și 

tael. - 

D. D. IOANIȚESCU: Trebuie să vă gândiţi şi la necesitatea 

„omumelor Şi Judeţelor... | 
AL. ITEANU: Dar când iu va mai fi de unde să plă- 

cască contribuabilul, atunei necesitatea de unde? | 
D. D. IOANIȚESCU: “Dacă în Ardeal sunt comune cari din 

punetul de vedere edilitar, stau aşă de bine, este că au avut 
resurse şi Statul. trehue să pună la dispoziţia comunelor posi-" 
bilități de resurse. D. ministru de finanţe. mărturiseşte în ex- 
punerea sa de motive, că odată cu descentralizarea comunală şi 

îmdeţeană, se va da comunelor o parte din veniturile Statului, - 
prin urmare dacă comunele şi judeţele vor. împinge mereu 
spre maximum, atunci Statul va puteă să dea din cotele sale 
și să mieşoreze cotele impuse pentru comună şi județ.. 

O voce: Aceasta e justificarea? : - : 
D. D. IOANIȚESCU: Dar nu putem când suntem înti”o: fază 

«le formare a vieţii orăşeneşti, când toată, tendinţa generală 
„ste ca oraşele să se formeze, fiindcă î în tot trecutul nostru îs- 
toric, aşezările principale ale neamului nostru au fost la sate 
iar în Ardeal, până la. 1800 încă, nu aveau dreptul-să se aşeze 
românii la oraşe, nu puiem să nu dăm posibilitatea şi “mijloa- 
«ele financiare ca comunele și oraşele noastr 
din punet de vedere financiar, şi prin ne 
îmbunătăţirea lor edilitară. . 

Prin urmare, dacă cetăţeanul dintr 
re cu insistență comunei, toate av 

-cidentale, cetăţeanul acela desigur 
porţional şi progresiv |, 

e să se consolideze 

mare să ajutăm la 

o comună se. Duentă şi 

antajele unei vieţi mai oe- 

că trebue să. contribue pio-- : 
a sarcinile comunale. 

ce
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De altfel, dacă d-voastră veţi crede că dosagiul acesta al co- 

telor, e prea ridicat. se poate moditică fără ca fondamentul re- 

formei să fie atins, fiindcă încă odată insist, există o elastici- 

tate înăuntrul acestui sistem şi se poate mieşoră cota cedule- 

lor fără ca bazu financiară a Statului să fie atinsă. 

Sa mai făcut o: îmbunătăţire: în noua veformă. prin crearea, 

unei comisiuni centrale fiseale. Aceasta reprezintă iarăşi o ne- 

cesitate în aplicarea xeformei, fiindcă cu ocazia reformei o să 

se nască o mulţime -de discuţiuni, o să fie puncte nelămurite, o 

să fie coeficienţi de fixai şi indicaţiuni de dat, şi toate aces- 

tea von trebui să fie generale pentru toață „țara românească. 

Ele vor vor trebui stabilite odată pentru toate cazurile, nu nu- 

mai pe cazuri individuale, şi acesta va îi rolul comisiei cen- 

trale care va funcţionă la ministerul de tinanţe. Această co- 

misie centrală, nu există. în sistemul d-lui Titulescu. 

Aşa încât, d-lor, considerând diferenţele care sunt înțre legea 

„d-Imi- Titulescu şi cea care se propune, atât în ceeace priveşte 

încetarea vexaţiunilor cât şi în “ceeace priveşte cotele şi îu 

ceeace priveşte obiectivitatea. impozitului, cât şi în ceea- 

ce priveşte o mai bună proporţionalitate a impozitului glo- 

bal, cât şi o scădere a sarcinilor pe familie, toate aceste îmhbu- 

mătăţiri militează în favoarea. reformei care se propune. Şi 

dacă ţara nu a primit reforma d-lui r'ituleseu, fără îndoială, 

că faţă cu îmbunătățirile şi elarificările cari e făcut prin 

noua lege, motivele acestei. neprimiri au încetat şi sunt sigur 

"că această reformă va fi acum primită de massa generală a 

cetăţenilor, toţi fiind conștienți eă trebue să facă noui saeri- 

ficii si anume noui sacrificii în proporţie justă şi echilibrată 

aşă cum este prevăzut, în reforma d-lui ministru de finante. 

(Aplauze). . | - 

| D.M.G. ORLEANU preşedinte: D. Ungureanu are cu „ântul. 

-D. V. UNGUREANU: D-lor deputaţi, acest proiect de lege 

este toarte mult asteptat, mai ales de populaţia din Bucovina 

“pentru caracterul său unificator. Am avut onsarea să vorbesc 

în contra proiectului de lee al d-lui Titulescu, deşi aveă aco- 

las caracter şi mă cred dator să xorbese astăzi, nu ca să lun 

gesc discuţia. ci să pot arătă de ce atunei am trebuit să fiu, 

după convingerea mea, contra acelui, proiect şi de ce în mMo- 

mentul de faţă sunt pentru acest proiect. Ce deosebire de foni 

, N > face să în- 

si formă conţine proiectul Brătianu pentru a mă face să i | 

demn Camera să-l voteze?



41 | - i i DE i 

  

   Mai înainte—ce dau acest ră ăspuns—cu ingăduinți 

aş: oi să:fac-o. scuită introducere. .- n: i 

- Poporul român, deşi bână acum, poate cel: mai puii ÎNRUS= 

"- îm Buropa, afară: de turci, mi-se pare, are o enrioasă: frică de. 

impozite, fie. ele mari, fie ele mici. Cum aude contribuabilul 
român, mai cu“ seamă poporul de rând, de biruri, îl- cuprinde: 

"o. spaimă neexplicabilă. Acesta cate -eazul în Bucovina şi după 

câte am auzit şi cercetat, este aproape peste întreg cuprinsul 
României-Mari. Acest fapt. cved. că se datoreşte trecutului RO= 

porului nostru şi anume incă sepe -viiemen fanarioţilor; când” 

poporul suferea de o supra-fiscalitate brutală, acck lung şir. de 

impozite : anuale, semestriale şi trimestr iale deveneau adese: 

lunare, ba şi- săptămânale. IE | 

. Această frică motivati a fosi moştenită şi se înțeleize € că. fa 

-cându-se anexarea a trecuit-şi. îni: Bucovina. Austria. -a: avut: şi 

ea de purtat războaie grele urmate de mari pierderi, a avut. „de: | 

molcomit atâtea răscoale şi revoluţii interne  încâț,. Finantele 
i-au rămas sleite. Atunci Statul Austriac trebuia” Şi- el: să 
“cheme - poporul la ncui jertte inateriale. 

In Bucovina a. trimes un funcţionar care pe lângă. alte î D= 

“săveinări a avut 'şi pe aceea de -a adună impozitele, acest Tune 
"“ tionar poporul îl mumcă mandatar. | - 

Si astăzi bătrânii îşi adue cu groază aminte când. DU Dlz: 

mai în fața mândatavului dar şi în faţa loewimţei zi: Anecând 
“-popobul trebuia” să- -şi descopere “capul, fie ziua; fie noaptea eu. 
mulţi paşi înainte și să-şi. ţie capul gol şi plecat până: inut: 
Diişi după ce au' trecut. Această umilință socială: cât- şi grei. 

  

  

        

” “tătea inipoziteloa: au făcut să încolțească ura în: popor „conta 
"impozitelor şi “contra aenlor ce. le impun. Aceasta e. 0 boală, 
cae se -nroşteneşte. 

Vedeţi dar, d-lor deputaţi, că starea mor ală a: conitritabil 
“hui român, ni este de loc favorabilă âc 
ba dimpotrivă, morala. este. d 
YO 

estui proiect “de finante: 

'struisă şi-se ridică contra. Orică-- 

r impozite, Nu este :uşor de. legiferat în asemenea - „mateiie 
când nici'-opinia publică, nici însuşi poporul nu-i: pregătit ja 
jertfe pentru Stat. cum sunt pregătite alte popoare pari, der 
« ă « Tr a 

hiar guvernului: să urce impozitele, fapt întâmplat de. curând 
în Anglia. | i 

Fiind starea morală aşă eum am văzut. -0, e biiia. să xeden:: 
car are este starea: materială a contribuabilului astăzi, când xu- vemul: vine şi î] cheâmă la aceste jertte. 

 



În Austria am avut mai -malte impozite cari, din cauza răs- 

boiului au fost urcate măsurat nevoilor Statului de atunei. 

Sa creiat între altele, şi aşa numitul „Er iegstauer“ cări 

până la. 150 de coroane venit, e 80 la sută, pe care contribua- 

bilul din Bucovina îl plăteşte şi astăzi, cu toate că a dispărut şi 

scopul pentru* care a fost impus şi Statul care l-a impus. 

După război, în. Bucovina -am găsit o xuină. Au fost zdio- 

bite până şi mijloacele de producţie. Poporul na poate pro- 

duce atâta cât îi trebuie să se refacă... Atară.de aceasta au fost 

vuinate sau distruse toate clădirile instituţiunilor culturale din 

comunele urbane şi rurale, preem şi clădirile comunale, a că- 

vor refacere totală deocamdată apasă asupra contribuabilului, 

care după legea ausiriacă poate să-şi urce „cisla“ sau birul a- 

dițional până la 400,90. Toate comunele au urcat acest adiţio- 

val până la maximum, permis de lege şi nici aceasta nu ajunge, 

pentiueă atât şcolile cât şi casele parohiale, 6ât şi biserieile, 

cât şi localurile comunale toate an fost dărâmate, iar preţurile 

de reclădire sau uipat în mod fantastic. Aşă fiind e sigur | 

că. poporul nostru e stors şi materialiceşte, . i ÎN 

im aceste condiţii nefavorabile vine acest proiect de lege. ..; 

Cu siguranţă că conte “ibuabilul nelămurit il va pfimi deocam: 

dată cu răceală, mai cu. seamă după ce legea d-lui Titulescu 

a tăgăduit că wa înăplinit: şi să mă iertați, dacă: mă exprim 

—o lege aproape demagosică venind cu. fraze largi vorbind. ce 

impozite. asupra claselor suprapuse, de impozite asupra veni- 

tuxilor de război. Bu am spus atunci, că aceasta e o politică. 

de ordin demagogie şi am observat d-lui ministru de finanţe, 

că nu va. fi nimic.real din toate aceste impozite trâmbiţate şi 

-anm părerea că nici d. ministru de finanţe actual,—cu toate 

că y oxbeşte în: expozeul d-sale despre impozitul asupra venitu- 

lui de război-—nu are să prindă nimie din acest venit cine 

ştie ce sume, venitul de război ar fi. putut fi impus la vremea 

tui. dar astăzi îmbogăţiţii de răsboi, ori au fost nişte şireţi de 

frunte, si: în urmă ameninţăr ilor prin: legiferări neserioase ŞI-a.. 

pus averea ]a adăpost, încât fiscul nu va găsi nimic din ca;: 

“ori să mă iertaţi d-lor, că mă exprim poate nepavlamentar,. ai! 

fost nişte! stricaţi, cari: au sfidat: lumea prin luxul lor destră- 

bălat, bătându-şi joc de săr jicia cinstită, cari şi-au aruncat, toată . 

| averea În noroi vostozolindu-se 'şi ei în vuină,. ba târînd Şi.pe, 

alții după ei, încât fiscul nici aici nusva mai găsi nimic. (A- 

plause). Ă
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D-loi, fiind starea şi morală şi materială a contribuabilului. 
aşă de critică. în acest moment, proiectul de lege al d-lui mi- 

„nistru Brătianu, cheamă poporul la ridicarea moralului, la''o- 
redeşteptare pentru salvarea financiară a Statului fără „hraze 
sdemenitoare, dar măsuri serioase. lată de ce. sunt eu pentru 
acest .project,. se înţelege cu rezerva unor obiecţiuni. pe care 
voi aveă onoare să le fac. Acest proiect are calităţi, care atât 
-peniru noi bueovinenji, cât şi pentru întreaga populaţiune: a 
(ării, lace ca să nu se lovească de rezistenţa cetăţenilor. 

Acest proiect deşi mai modest în ceeace priveşte doctriaa, 
în: ceiace priveşte idealul, este un proiect care se bazează pe 
e practică notorică, care se simte în fiecare capitât> Şi e lucru 
cunoseut că idealul. în materie liscală nu există. Tot aşă se 
'Şile că finanţele, din orice punct de vedere ar îi pri ivite- şi sub 
orice raport, sunt o disciplină experimentată. Odată cu aceasta 
an constatai cu deosebită plăcere, cu entuziasm, că din acest 
proieci creşte ideia sănătoasă de Stat şi faptul acesta. ne „CON- 
"Vinge, că Statul nu va aveă nevoie sii cerşească în fiecare my 
nient. de cviză, noni ureări de impozite, prin urmare avem nă- 
dejde în reproductivitatea . imyozitelor.. In acest proiect se vede: 
lămurit, că Statul va mări isvorul bogăției naţionale: 
"Statul își va îngriji singur resurse. ca să aibă unde recurge. 

la caz de new oic, iar nu întotdeauna să recurgă la “plăpândul 
contribuabil. Ă „. , 

Se mai -constată în acest” proiect ceeace mai ales pe noi bu- covinenii ar trebui să e 
de finanţe se constată îd 
duce acest preiecţ. 

e iacă să-l aclanăan pe d. ministiu 
eia națională câre ca un fix roşu con- 

Noi bucovinenii suntem ameninţaţi din acest punet de ve- -dere ee onomie să disparem. Noi vam putut Jucă nici un rol economic si în mici excepţiuni abia Încer căm astăzi ca să Tuăm un re I economie mic în această țărişoară mică. dar des- tul de bogată. Capitalul străin Şi întreprinderile străine în do- rul lor de îmbogăţire au fost încurajate de guveinele fostului Stat, lăsându-ne pe noi să fim buni- dar sărmani funcţionari. Ne-am deprins cu lipsa de curaj lăsând averile pe mâna al- tora. 
| Acest procet ne cheamă la muncă şi viaţă nouă: pe terenul ceonomiei naţionale. Țara întreagă trebue să. recunoască a- ccastă înaltă şi necesară calitate a acestui proect. Aceste două calităţi condreătoare ideea de Stat și încarajarea economiei.
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naţionale stoarce toată administraţia şi consideraţiunea noa- 

stră, iar d. ministru de finanţe merită să fie aplaudat de ori- 

cine. (Aplauze). 

Poate mai mult decât ori unde în ţară este în Bucovina des- 

voltată o ideie de Stat. “ 

"Si war strică dacă am face din ea o religiune, fiindcă avem 

o mare nevoie de 'ea. , | | 

D. Dr. N. LUPU: Erai mai bine d-le Ungureânu atunci când 

combăteai acest proiect decât acum când îl aperi. Ai ţinut un 

frumos discurs atunci. | 

D. V. UNGUREANU: Nu știu dacă discursul meu de atunci 

a fost mai frumos însă eu sunt convins de ceeace spun. e 

D. 1. BUZDUGAN: Este acelaş proiect şi nu știu de ce a- 

tunei erai contra şi astăzi eşti pentru. 

D. M. G. ORLEANU, președinte: Vă rog lăsaţi să vorbească i 

pe orator, va spus pentruce crede astfel. 

D. Dr. N. LUPU: D-ta w'ai avut fericirea să-l vezi în două - 

ipostase diferite. 

D. V. UNGURIANU: Dacă această discuţiune ar fi disen- - 

ţiune la. Mesaj sar puteă spune orice aicea, insă sunt ținut de 

6 anumită materie care nu-mi permite să fiu aşă de bine ca să 

plae tuturora când în această materie concepţiile şi ideile sunt 

diferite. - 

Va veni însă timpul când voi face şi obiecţiunile cuvenite 

acestui proiect şi atunci poate o să vă mulţumese d-le dr. 

Lupu văzând d-voastră că sunt un om sincer. (Aplauze). 

Din punet de vedere social proiectul de faţă cheamă toate 

straturile populaţiunii ţării ca să participe la toate bunu- 

rile ei. 

Munca este pusă alături de capital. 

Binele ţării începe să se reverse asupra tuturor energiilor 

cari eontribue la creşterea. şi desvoltarea puterii economice. a 

țării. Societăţile și întreprinderile la a căror beneficii pazti- 

cipă şi funcţionarii şi lucrătorii sunt destul de avantajate. 

Deocamdaţă eu mă declar mulţumit cu atâta. o 

În legătură cu aceasta şi cu această ocazie eu înfierez fap- 

tul că o demagogie vulgară sa deslănţuit asupra poporului 

nostru, care demagogie îl chiamă numai la plăceri, îi des- 

chide. poftele, îi linguşeşte patimile şi aceasta d-lor, de bună 

seamă că prinde mai de grabă. în popor, decât când e vorha 

să i se ceară să deă. (Aplauze). 

> “ 

Brat.



  

Nu este Uşor, d- lor, să convingi pe popor de necesitatea. jertfi : 

pe care o aduce, 

T de o prea mare însemnătate când poporul « se jertieşte în 

cunoştinţă de cauză. Pentru aceasta îmi trebuie claritatea în 

legi. Nu poate să mă combată nimeni, când voiu spune 

că acest proiect este clar, ceeace a lipsit proiectului d-iui Ti: 

tulescu şi poate că din această cauză a trebuit să cadă mai 

mult decât din alt motiv. Cotele nu mă înspăimântă... 

D. I. BUZDUGAN: Totul e să aibă de unde plăti! Să-i în- 

trebăm şi pe dânşii, 

D. V. UNGUREANU: Sigur, contribuabilul trebue să aibă 

de unde plăti și dacă d-voastră, d-le Buzdugan, dacă aţi în- 

trebă pe d. Mihalache, cu siguranţă că va [i în contra acestei 

teorii de a întrebă poporul în materie fiscală. 
D. I. MIHALACHE: După ce voiu dă satisfacţiune poporu- 

lui, să atinge capitalul celor îmbogăţiţi pe cari d-voastre i-ai 

amânat până acum ca să nu-i mai puteţi prinde. 

D. C. BRATIANU: Acei cari cheltuese peste mijloacele ior, 

aceia. sunt cei îmbogăţiţi. - 

O voce: Si aceia cari călătorese prea nult! 

D. |. MIHALACHE: Acei cari au făcut averi prin mijloace 

necinstite, fie direct, fie pria moştenire. 

D. Dr. N. LUPU: Noi wam moştenit pe Simulescu, ai în- 

drăzneala, şi cinismul să mai vorbeşti de îmbogăţiţii de răs- 

boi? îmbogăţit de răsboi! (Sgomot). | 

Câte milioane ai? De aia eşti în contra impozitului pe îm- 

bogăţiţii de răsboi! 

D. C. BRATIANU: Cheltuesc cu banii mei. 
D. Dr. N. LUPU: Câte milioane ai peste moștenirea lui Si- 

mulescu? La aia să răspunzi d-ta, la aia să răspundeţi amândoi. 

D. Dr. 1. JIANU: Unde sunt cei dou; poli eu cari te Lăudai 

acum doui ani? Nu se face călătorii în America cu doui poli! 
D. V. UNGURBANU: D-lor deputaţi, claritatea legii, oricare 

ar fi ea este condiţiunea esenţială care asigură succesul ei și 
mai ales în materie fiscală. Când poporul nostru aşă cum l-an 
deseris, este chemat la jertfe băneşti, claritatea legii este con- 
diţiunea sine qua non. 

D. Titulescu e un doctrinar excelent, un idealist, şi ca să mă 
clarifie după ce am afirmat că legea d-sale eră demagogică, 
trebue să intonez că nu d. Titulescu este un demagog. Am tot 

xespectui faţă de acest domn, însă cine a fost în Camera tre- 
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cută a rămas cu impresia următoare: ID. Titulescu bine: inten- 
ționat a voit să fie un mare reformator şi în sens demoeratie, 
Aceasta este convinzerea mea personală. D-sa a trecut în de- 
magogie, împins spre aceasta de o majoritate a parlamenta:ilor 
pe de altă parte împins spre reacţionarism de însuş guvernul. 

Şi din această situaţie u trebuit să decurgă acele neclazităţi, 
acel cod de inchiziţii şi acea galerie de gradaţii şi progresii. 
La urmă, d-lor, ce s'a ales în Bucovinâ? Confuziune, arbitru 
şi abuz. | | 

D-lor, dacă această lege nu va plăceă tuturor şi cred că nici 
d. ministru nu pretinde acest lucru, adică să fie plăcut atunei 
când cere bani, claritatea ei nu face să o primim, desigur re- 
zervând că poate fi înţeleasă de oricine şi aceasta este o ga- 
vanţie că va îi bine explicată şi popularizată. | 

D. ED. MIRTO: Şi cel care trebuie să [ie spânzurat ştia 
toarte bine că are să fie spânzurat. Acest lucru este foarte 
clae pentru dânsul. (Ilaritate pe băncile ţărăniştilor). 

D. V. UNGUREANU: Spânzurătoarea nu există d-le deputat, 
în materie fiscală, dar dacă este vorba de spânzurătoare, atunci 
să-mi dai voe să spun că tot noi “ştim mai mult de ea decât 

d-voastre. | 

D. IL. BUZDUGAN: Desigur, pentrucă proiectul de leze cu 

privire la pedeapsa cu moarte este al d-voastre. | 

D. V. UNGUREANU: Dar pe lângă această formă, limbă 

uşoară mai cere legea prezenţa judecătorului în. comisia de 

evaluare. 

Comisiunile d-lui Titulescu nepregătite, nici în ce priveşte 

legea, nici în ce privește instrucţiunile, au colindat satele, eva- 

imând ce le-a trecut prin minte, lăsându-ne la disereţia por- 

ceptorului. Oricât sar spune că perceptorul este cinstit, eu nu 

pot să ored cel puţin pentru majoritatea dintre dânşii. Să mă 

ieste d. ministru de finanţe, dar în referintele de astăzi eu 

nu pot să cred în cinstea tuturor pereeptorilor şi mâi puţin în 

aceea a agenţilor. Şi nu este bine ca aprecierea impunerilor 

să fie lăsată pe mâna unor oameni cari nu sunt pregătiţi. Pre- 

zența judecătorului ne face să sperăm la o obiectivitate şi la 

o cunoştinţă de cauză. 

D. Dr. N. LUPU: Desigur când te zândeşii la judecătorii 

cari au prezidat alegerile! Şi dacă vor fi aceştia cari vor 
face evaluarea, atunci să vezi d-ta cum te taxează! N 

D. V. UNGUREANU: Observ cu satisfacțiune că d. minis- 

 



  

  

tru şi onorata comisiune nu sunt dispuse să atribue unei sin- 

sure persoane origina acestui proect. De fapt nu sunt nici eu 

deprins a atribui un proect de leze sau o lege unui singur mi- 

nistru, cu toate că știu, că uzul este acela dela care emană ideia 

şi pe ideia căruia se elădeşte întreaga lege. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: In această 

privinţă pot să vă spun că proiectul de lege a fost mult modi- 

ficat în comisiunea financiară. 

D. V. UNGUREANU: Mulţumim comisiunii financiare în 

ceeace priveşte aceste modificări. Când facem un proiect de 

lege financiar, trebue să dăm posibilitatea ca să pătrundă 

cât mai adâne în toate straturile poporului nostru, 

Intoreându-ne la iegea austriacă, observăm că n'a consitlerat 

higicna cu ocazia impunerilor. Afară de birul pe clădiri e și 

un ir al ferestrelor san odăilor clădirii. In afară de aceasta 

a fost un bir deosebit pe hornuri cari erau de cărămidă şi ie- 

şite afară. Din această cauză casele sătenilor au rămas mici 

și cu fumarele în pod. Din această cauză de foarte multe oi 

au urs casele. | 

Un proiect fiscal și financiar nu trehuie să fie prea fix prin 

cote şi evaluări, el trebue să fie elastic, să se poată modifică 

când necesitatea va cere sau să se adapteze diferitelor împre- 

juvări. | 

Elasticitatea proiectului de faţă este foarte bine venită, mai 

ales cu privire la referinţele de astăzi, cari sunt aşă de sehim- 

băcioase mai ales în ce privește scăderile şi urcările valutei. 

Acum, d-lor deputaţi, încredinţat fiind că acest proiect în- 

eles de fiecare şi încredințat fiind că fiecare cetăţean ştie 

să-şi facă datoria faţă de Stat nu faţă de un guvern sau de 

altul care azi e şi mâine nu e, îşi va dă silința ca. să explice 
acest proiect contribuabilului care cu siguranţă nu e deprins 

cu principii noui, poate că în primul moment să primească eu 
răceală această chemare la jertfă. 

Aplicarea acestui proiect devenit lege din motivele ce le-am 

expus este asigurată. | 

Cu toate acestea d-le ministru nu pot să tree până a fi mă- 

sulitor; sunt obiectiv şi ţin ca să aduce şi obiecţiunile cuvenite 

după părerea mea, acestui proiect de lege. 

Sunt convins că justiţia fiscală în "totalitatea, proiectului. 

este împlinită adică impozitul s'a distribuit conform facultă- 

ţilor fiecămi contribuabil. In interiorul lezii însă sunt diferite
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„categorii de impozabili, cari nu sunt chemate în proporţia veni- 

turilor lor ca să contribne la impozite. 

Eu cred că agricultura în raport cu comerţul şi industria 

desavantajată; comerţul şi industria, care poate realiză re- 

pede venituri mari, poate să plătească mai repede. 

D.A. TTRANU: Poate însă să şi piardă, 

D. V. UNGUREANU: Poate să şi piardă, dar impozitul nu 

e pe pierderi ci pe venituri, încât cine pierde nu plăteşte, dacă 

câştigă plăteşte. Unde mai pu: că toţi aceia cari fae comerţ şi 

industrie vor găsi şi o mică doză de giretenie ca să se stre- 

coare şi printre paragrafe. Agricultura însă, care se găseşte în 

zilele de azi înti”un stadiu de regres, ar merită să fie încurajată 

şi nu lovită egal cu comerţul şi industria. Afară de aceasta 

nu i se dă nici un avantaj pentru cazuri de pierderi. Legea 

austriacă prevede anumite avantaje pentru agricultură mai 

cu seamă în cazuri de nenorocire, 

In Bucovina trebue să vă spun şi să atrag atenţiunea d-lui 

snivnistru de finanțe, că nu e an când mii de hectare din ţa- 

rinile ţărăneşti să nu fie nimicite total de grindină sau să nu 

“fie mâlite de puhoi, încât judeţele întregi în adevăr rămân 

nu numai fără nici un venit, dar nu-şi pot scoate nici munca 

depusă în ogoare. 

D. M. DOBRESCII: Atunci nu plăteşte 

D. V. UNGUREANU: Ba plăteşte, evaluarea e fixă şi se 
face pe 5 ani. 

D. M. DOBRESCU: Să-mi daţi voe, plăteşte, dar plata este 

fixă şi nu e în raport ea la comerţ după câştigul pe care 1l rea- 

lizează, ei e mai puţin, iar când ţăranul are beneficii la hec- 

tar de 10 şi de 100 'de ori mai mult decât nomnal nu i se pune 

un plus de contribuţie. 

D. V. BALANESCU: Tocmai din aceasta, rezultă compen- 
-sația, | “ 

D. V. UNGUREANU: Evaluarea făcându-se cu siguranță, 

că ţăranii şi marii agricultori însă ştiu să-şi asigure holdele, 

țăranul nostru care nu ştie să-şi asigure aşă de muli holdele 

—-dacă este nimicit întrun an, este chemat să plătească impozi- 

tul conform anului trecut. [aş rugă pe d. ministru ca cu rca- 

'zia discuţiei pe articole dacă voi veni cu un articol în acest 

sens să mi-l aprobe fiindcă fiind ţăranul din Bucovina de- 
prins ca în cazuri de nenorocire dupe lesea austriacă să i se 
facă anumite reduceri la bir sau dacă este cazul să i se şteareă



  

birul, se va aşteptă şi dela legea românească să-i ia în consi- 

derare în asemenea nenorocire. 

Cred, apoi că minimum de existenţă e prea mic, pentru mo- 

mentul de faţă. Cu 8.000 de lei anual greu se poate trăi, Dacă, 

e vorba să facem un minimum de existenţă neimpozabii, atunci 

trebue ca. să fixăm acel minimum la 10.000 lei anual. Cred că 

prima observaţie, adică raportul între agricultură, comerț şi 

industrie, nu ar puteă fi schimbat întrucât atunci ar trebui 

să lovim în întreaga construcţie a legii şi să facem schimbări 

prea mari la disenţia pe articole. 

In ce priveşte ameliorările, cu privire la grindină și mini- 

mum de existenţă, aici se poate schimbă la discuţia pe a- 

iicole. 

Pe urmă cred, că nu sa ţinut îndeajuns seamă de legile: 

existente în Bucovina. O lege întregeşte pe cealaltă. Noi, nu 

suntem încă unificaţi. Această lege ţine şi loveşte în alte legi 
„din Bucovina. 

Aşă avem contraziceri între legea fivanciară şi cea admi- 

nistrativă. De pildă e conflictul care se produce între minis- 

terul de finanţe şi ministerul de interne, în cazul agenţilor. 

Agentul este impus comunei, plătindu-i-se comunei o sumă 

fixă foarte mică, ca comuna în schimb trebue să-i dea casă. 
luminat şi încălzit. Cum aceasta face aproape 10.000 lei. anua! 
şi cum legea fixează adiţionalul care nu ajunge pe când legea 
administrativă nu permite alte încasări dela săteni, primarul 

nu are ce face cu agentul. 

Ministrul 'de finanţe îl pune în cârcă, ministrul de interne 

Wu-i dă posibilitatea să-l ţie şi atunci primarul stă nelămurit. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru :de finanţe: Această 

chestiune este legată de organizarea perceperii adică de modul 

de încasare ulterioară a impozitelor. De aceea am oprit şi în A- 

deal și în Bucovina, întinderea sistemului din vechiul regat, 

pentrucă eu cred că avem de luat în privinţa aceasta din sis- 

temul care există astăzi în Ardeal, adică cu participarea â- 

genţilor comunali. Aceasta cu atât mai mult cu cât în inten- 

tia.moastră e că aceste impozite să treacă asupra comunei iar 

Statul să-şi păstreze numai rolul de control şi numai în patte 
de încasare. Dar, încăodată această chestiune este legată de 

legea de percepere a acestor dări, de organizarea ministerului 

de finanţe care va fi o consecinţă a acestor legiuiri. 

Pe urmă fiind vorba de consiliul judeţean. In Bucovina nu 
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există consilii judeţene şi în lege spune că în comisiunile de | 
evaluare va luă parte şi un membru din consiliul judeţean. Pe 
cine punem noi în această eomisiune? Sau se lasă la discretia 
prefectului? 

Ţin să atrag atenţia d-lui ministru de finanţe, mai cu seamă 
asupra portițelor cari se strecoară în fiecare lege. Noi buco- 
vinenii am făcut o tristă experiență cu portiţele din legea a- 
“grară. Fu nam observat decât numai două din cle din această 
lege şi cred că Parlamentul nu va lăsă să sufere el Singur o 
în comisiune a trebuit să insiste pentru a le pune în lege. La 
discuțiunea pe articole voiu aveă onoarea să arăt aceste por- 
tiţe, desavantajele lor, şi faptul că sar puteă interpretă un 
anume articol și aşă şi ușă, pe când noi ştim că legea, trebuie să 
fie namai aşa. 

D. Dr. N. LUPU: Spuneţi după acum cari sunt acele portiţe? 
D. V. UNGURBANU: ste vorba de articolele 57 şi 67. Şi 

anume separaţiunea veniturilor soţului de acele ale soţiei sau 
a copiilor. Când e vorba de impunere se separă şi atuncea se 
ințelege că dacă le-ar fi socotit la un Ice ar fi trebuit să plă- 
tească mai mult la impozitul global. Când este vorba la de- 
grevări,. la venitul global, atmnei îi pune la un loc, conside- 
rând familia ca fiind o sarcină pentru impozabil. Şi dacă de 
exemplu, soţia are jumătate din venitul soțului este conside- 
rată în sarcina contribuabilului şi tot aşă şi copii până la un 
siert. Or, onorată Cameră, se poate întâmplă ca un contribua- 
lil în ţara românească să aibii un venit impozabil de 10.000.000 
lei şi soţia lui să aibă un venit de 5.000.000 lei, și atunci fiindcă 
nu are mai mult de jumătate, ar urmă să fie considerate ca. 
venituri separate, adică pentru 5.000.000 lei şi 10.000.000 lei, de 
unde rezultă o pagubă pentru fise de mult peste 1.000.000 lei. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Orice clarifi-: 
care, orice îmbunătăţire, vă rog să o propuneţi şi fiţi siguri 
că şi comitetul delegaților şi ministrul le va, primi, 

D. V. UNGUREANU: Acum în contrazicere cu un domn de- 
butat care a protestat în ceeace priveşte birul adiţional, poate 
că este un caz special în Bucovina, însă, acolo comunele sunt 
chemate să facă mari jertie mai ales în timpul de faţă, când. 
singure trebue să- şi clădească şi şcoli şi case comunale, să în- 
Srijească de drumuri, să plătească toţi funcţionarii. Cred că 
aici d, ministru şi onorata comisiune n'a, ținut seamă destul
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de acest fapt şi au avut mai mult în vedere fiscul, desavania- 

jând comunele, pentrucă cu trei procente, la birul adiţional ca 

maximum, o comună care nu are alte venituri, nu poate să-şi 

susțină nici slujbaşii, nici străjerii şi atunci este periclitată 

ordinea publică și Statul axe interes ca. ordinea publică să fie 

menţinută, 

Pentrucă, d-lor, făcând calculul practic, dacă o comună ar 

plăti 200.000 lei bir, ar urmă cu de trei ori doi să fie 6.000 lei 

anual. Ori cu 6.000 de lei anual o comună nu poate plăti. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: 200.000 ve-. 

nit impozabil? | 

D. V. UNGUREANU... en 200.000 venit impozabil ar tie- 

bui să plătească 6.000 lei bir adiţional la maximum. Acum 0: 

comună care are de susţinut pe primar, pe secretarul comunei. 

pe străjer şi câte nu mai sunt alte cheltueli, mai ales să plă- 

tească şi locuinţa pentru învăţători, preoţi, ete...., căci sunt o 

mulțime de lucruri, pentru ca buna oidine să fie menţinută 

şi culiura să progreseze.—cu 6.000 lei anual este imposibil să 

iasă în capăt, şi atunci mulţi din primari își vor da denti- 

sia şi comitetele nu vor puteă duce în cârcă greul comunei. 

D. VINTILA BRATIANU, ministiu de finanţe: Observatia 

pe care o făcea şi d. Connerth pentru Ardeal, care cereă să lă- 

săm conginelor cât mai muli şi judeţelor cât mai puţin, vine 

tocmai, eu cred, în paguba comunelor rurale, fiindcă jurle- 

țele nu pot să facă alte cheltueli decât pentru suprafaţa în- 

treagă. Desi, făcându-le în folosul acestei suprafeţi, le vor fa e. 

în acela al comunelor rurale. Astăzi, în Bucovina, ea şi în Ar- 

deal, judeţele, conform legiuirilor. celor vechi, ru aveau a- 

Droape nici un venit, de aci înainte vor avea venituri supii- 

mentare, cari vor ajutoră toemai comunele în activitatea lor 

şi în deosebi comunele rurale, iar nu comunele urbane. 

| Prin urmare, trebue să ţineţi seamă că eceace se pune la 

ee astăzi de fapt merge pentru partea exterioară nu peu- 

şedinţă, adică la comunele rurale şi deci în. 
folosul lor, se vor putea astfel face şosele, şcoli şi altele. 

Deci, ajutorul tot vine prin judeţ la comună, aşă că, în nova 
organizare de descentralizare administrativă, Bucovina le va 

avea pe calea aceasta ajutoare noui. 
Insă cum am spus și în expunerea de motive, şi voiu de- 

clara-o continuu, nam putut să iau decât situaţia actuali. 
pentru ca să nu arune astăzi bugetul Statului în necunoscui:.
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însă, pentru orice ministru de finanţe, conştient de datoria lui, 

el va trebui să tindă ca impozitul pe case şi pe moşii, adică 

pe pământ, impozitul agricol, să-l treacă, iveptat, comunelor 

si judeţelor. | 

Prin urmare, această impunere de astăzi nu este decât pen- 

tru a păstră cel puţin, aşa aţi văzut şi în tabloul dat în ex- 

punerea de motive, pentru a păstră cel puţin eceace azi au co- 

mumele şi judeţele. Cesace au astăzi vor aveă şi mâine într”o 

parte, a treia, cum e Ardealul și Bucovina, judeţele şi prin ele 

comunele rurale vor aveă mai mult ca astăzi. 

D. V. UNGU REANU: Cu această interpretare eu suni mul- 

tumit, dar am fost îndreptăţit să ridie obiecțiunea pentru că 

în lege nu se găseşte nimie despre aceasta, unde mai pui că noi 

nu avem acele consilii judeţene cari să impună şi să adune. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Sunt în le- 

ea nouă. ” 

D. V. UNGUREANU: Afară de aceasta, d-le ministru, mai 

ste un lucru în această lege, şi, eu, iarăşi poate ca eontribua- 

bil plăpând, ca sătean, mărturisese această frică: în lege 'se 

cere ca regulamentul în privința aceasta să aibă o putere de 

lege, pentrucă am făcut o tristă experienţă şi cu regulamentul 

reformei agrare care ne-a stâlcit legea, m'aş încumetă să dau 

regulamentului o putere de lege, pentrucă va prilejui diferite- 

lor comisiuni să judece evaluarea ori după lege, ori după re- 

gulament. 

D. ministru declară că regulamentul are putere de lege, va 

avea numai în ceeace priveşte compleetarea legii. 

Insă, vedeţi, unii judecători nu vor şti unde încetează com- 

pletavea şi unde începe contrazicerea. Unii vor zice să e confra- 

zicere, alţii că e interpretare, nu mă îndoese de intenţiunile 

d-lui. ministru de finanţe, mă ten: însă de prea multe discu- 

tinni, şi mai ales de abuz. Aşi crede că articolele din regula- 

meni cari se vor referi la aceste chestiuni să fie cunoseute şi 

de Cameră. 

Acum,. d-lor, cu moditicările ce cred. că acest proiect vă si- 

feri în discuţiunile Camerii şi pentru motivele arătate voiu 

votă cu deplină convingere acest proiect de lege cum cu d:- 

plină convingere am votat contra proiectului de lege al d-lui 

'Tituleseu. (Aplauze). 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Aşi rusă
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Camera foarte mult ca în mod excepţional, fiindcă acest pre- 
iect de lege a intrat în plină discuţiune, ca mâine să continue 
discuţia generală, şi prin urmare să se schimbe ordinea de zi 
obişnuită pentru interpelări ca să putem continuă discuţia a-- 
cestui proiect. 

Voei: Nu se poate. 

D. N. BALANESCU: D-lor, fără să cant să reduc cererea pe 
care a făcut-o d. ministru de finanţe pentru continuarea dis- 
cuţiunei acestei legi, îmi veţi permite, ceeace nu aş putea face 
azi, căci nu ar fi rândul meu, pentrucă și eu am anunţat o iîn- 
terpelare care se raportează atât la d. ministru de finanţe, cât. 
şi la d. ministru al lucrărilor publice care nu e de faţă, şi la 
d. ministru de externe, să vă rog ca, această rezoluţie să fie lua- 
tă mâine înaintea dezbaterilor, aşă în cât să am posibilitatea 
ia timpul oportun pentru mine să viu şi să arăt motivele pentru. 
cari în cazul când se amână interpelarea să se ia o anumită 
deciziune. Aceasta nu o pot faee acum, căci această cerere pri- 
veşte ziua de mâine. 

D M. G. ORLEANU, preşedinte: Intrăm în ordinea zilei. 
D. MADGEARU are cuvântul. 
D. V. MADGEARU: Onorată Cameră, atmosfera, în cure sa 

început diseuţiunea cu privire la proiectul de lege asupra uni-- 
ficării contribuţiunilor directe şi ereierii impozitului pe ve- 
nitul global, îmi îngăduie a face o anticipație, anume că ea 
nu va atinge nivelul desbaterilor cari au avut loe în Parla- 
mentul trecut în jurul proectului de lege al d-lui N. Titulescu. 
Nu se va puteă ridică la acel nivel, pentru că este lesne să se 
reediteze cu adausuri şi corecturi un proiect de lege votat. 
dar este mult mai greu să se reînvie o discuţiune care dacă 
a. fost la înălțimea unui Parlament european, este pentrucă 
ea eră însutleţită de personalitatea d-lui Titulescu un om de 
mare cultură şi de mare suflet și pentrucă baza legală 
a existenţei acelui Parlament a îngăduit o colaborare a 
opoziţiei la făurivea acelei legi. Şi dacă această colaborare nu 
a. fost fruetmoasă, aceasta sa datorit unei majorităţi lipsită de 
„temei moral şi de conştiinţa datoriei, care a înţeles să saboteze 
opera. ministrului ei de finanţe, care aflându-se între ciocan şi 
nicovală, în loc să-și strivească personalitatea lui, a preferit 
să-şi ştirbească opera, i 

Dacă discuţiunea care a avut love atunci nu a dus la elabo-
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zarea unei legi, câre să aibă un caracter de desăvârşire Şi să 

deă roadele în întrevimea ei, aceasta se datorește în foarte 

mare măsură şi abstinenţei şi acţiunei subterane a partidului 

liberal în tot timpul acestor desbateri. 

Partidul liberal, d-lor, a luat în Parlament, în faţa proectului 

de lege din anul trecut o atitudine de abţinere. D. Duca, repre- 

zentaniul acestui partid, a ţinut prin. declaraţiunea sa, să pro- 

testeze că „legea s'a adus în diseuţiune în preajma bugetului“, 

şi că ea cereă a se votă „înainte de a se fi cercetat cifra chel- 

tuelilor strict necesare ale Statului“, cifră care de altininteri. 

nici azi nu este stabilită. D-sa apoi mai afirmă, că deşi îm- 

părtăşeşte principiul impozitului pe venit, recunoaşte necesi- 

tatea, sporirii impozitelor actuale, totuşi recomandă prudența. 

D. Duca reclamă apoi să se facă ţării dovada că înainte de a 

cere sacrificii contribuabililor, „guvernul este pregătit să sa- 

crifice orice preocupare ce nu pomeşte din grija intereselor ob- 

şteşti“, Si întrucât nu sa făcut această dovadă, care desigur 

astăzi s'a făcut foarte lar, lăsă guvernului întreaga răspun- 

dere a unei atari politici financiare şi... se abţine! | 

In afară de această abţinere oficială a partidului liberal de 

a colaboră la elaborarea unei legi, care eră atât.de urgentă, 

dacă nu pentru alt motiv, dar cel puţin pentru acela al unifi- 

cării sistemului de impozite al provinciilor româneşti alipite, 

a existat d-lor, în discuţiune şi o notă hazlie pe care a ţinut 

să o introducă d. Jean 'Ph. Florescu, pe atunci deputat, de Il- 

fov, care a contribuit înti'o mare măsură la desbateri, când 

a solicitat cu toată insistența să se acorde seutiri de impozite 

pentru toate staţiunile climaterice, fiindcă d-sa eră reprezen- 

tantul societăţii balneare dela Buşteni! (Ilaritate, aplauze pe. - 

băncile partidului țărănesc). 

F iveşte, că în aceste condițiuni partidul liberal care aveă 

asigurată din loc competent succesiunea la suvern, a condam- 

nat legea d-lui Titulescu, declarând-o pur şi simplu inaplica- 

bilă. Ar fi fost însă, o datorie, dacă nu de onoare, dar o datorie 

de elementară prietenie a d-lui Vintilă Brătianu, ca să fi do- 

vedit ţării şi când eră în opoziţie şi mai cu seamă, în clipa când 

a prezentat proiectul său de lege, că în adevăr legea d-lui Ti- 

tulescu nu se putea pune în aplicare. 

D. ministru de finanţe însă, are un armistițiu cu d. Titu- 

lescu, ministru plenipotenţiar la Londra şi a înţeles să treacă 

sub tăcere reforma pe care d-sa încearcă s'o supleeze astăzi şi
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a lăsat pe d. raportor să ne lămurească pentru ce o lege votată. 

şi aplicată în parte, se declară totusi inaplieabilă. D. raportor 

ne spune că legea d-lui Titulescu „urmărind stabilirea unui. 

vegim cât mai pevfect din punct de vedere tehnic şi abstract, 

.meţinând seamă de realitatea vieţei noastre economice, primind 

adeseori dispoziţii aplicate în alte ţări eu altă civilizaţie şi 

alte obiceiuri, întrodueeă un sistem, care produeeă unele ne-- 

dreptăţi, stânjeneă desvoltarvea normală a unei activităţi ne- 

cesare propăşirii generale şi puncă atât organele fiscului, cât 

şi pe contribuabil în faţa unei tehnice de o complicaţie deose-- 

bită“, 

Şi ca să trezească întreaga groază a contribuabilului în faţa. 

acelei tehnici complicate, d-sa evocă cearșalul acela care eră 

formularul de declaraţiune pe care trebuiă să-l completeze con-- 

tribuabilul, care în adevăr eră foarte puţin dibaciu alcătuit 

din punctul de vedere telinic şi căruia i se datoreşte în mare: 

măsură posibilitatea de a se sabotă aplicarea acestei iegi. 

Dar afară de aceasta, d. raportor m'a dat nici o dovadă, pen- 

trucă în fapt există o identitate perfectă între sistemul de im-: 

pozii al d-lui 'itulescu şi între sistemul de impozit al d-lui V.. 

Brătianu: impozite „cedulare“ la d. Titulescu, „impozite ele- 

mentare“ la d. Brătianu, impozit global la unul, impozit g&lo- 

ba] la celălalt, şi numai o simplă reducere de formă, suprima- 

veu, cedulei C a impozitului pe exploatările agricole, o simpli- 

ficare în aparenţă, care de fapt produce o confuziune, în ecea. 

ce priveşte aplicarea impozitului asupra agriculturii. 

Apoi cedula F şi G, impozitul pe salarii şi impozitul pe Ya- 
loarea. mobiliară, au fost aplicate, cedulele A, B, şi C, impozitul 

Tuncia» urban şi rural şi pe exploatările agricole se bazează 

tot pe recensământ. Recensământul ce se făcuse a fost suspen- 

dat numai dela procedura apelului. Ce rămâne atunei de a- 

plicat? Cedulele D şi E. impozitul asupra impozitelor indus- 

triale şi comerciale şi. asupra profesiunilor libere. Ori, d-los, 

dacă voiu dovedi că şi în această privinţă, structura acestor 

impozite este aidoma en acea din proiect, atunci ce va mai 

rămâne? Impozitul global! Acesta întradevăr, în ceeace pri- 

veşte tehnica de aplicare, cu deeclaraţiunile amintite şi în 'ceea 

ce priveşte cotele pe cari le-am combătut, eră mai greu de a- 

plicat, dar acesta putea foarte uşor fi înlăturat prin înlocni- 

vea lui cu alt. impozit global. Dar dacă vom arătă până la 

evidență, că impozitul global din proiectul d-lui V. Brătianu.
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nu este nimic, dar absolut nimic altceva decât o farsă, veţi. ve- 

deă, că nu lovitura. subterană pentru neaplicarea unei! legi eră 

calea cinstită pe care trebuiă să o urmeze un partid de gu- 

vern. (Aplauze). | 

Dacă erau nedreptăţi în legea d-lui Titulescu se puteau însă 

îndrepta. Dacă ea ar fi produs o stânjenire a producţiunii na- 

ționale, experienţa de un an, ar fi dovedit-o şi ax fi arătat ca- 

lea de îndreptare. Când însuşi d. Vintilă Brătianu îşi sfâr- 

şeşte expunerea de motive spunând: 

„In lumina experienței ce vom dovedi prin aplicarea legii, 

se vor putea împlini lipsurile de neînlăturat întwo refoimă ce 

îmbrățișează întreaga activitate a unui popor, în vremuri ne- 

statornice ca cele de azi“, vă întreb pentru ce nu s'a încercat 

a se aplică o lege, care chiar dacă ar fi dat în primul an un ve- 

nit mai mic, ar fi produs însă o experienţă, care ar fi însem- 

nat un câştig mai mare, căci ar fi arătat unde e adevărul şi 

sar fi făcut îndreptări cari corespunzând realităţii ar fi ga- 

vantat o aplicare cât mai perfectă a acelui impozit în viitor. 

(Aplauze la ţărănişti). 

Un an de guvernământ ar fi fost de sigur foarte prosper pen- 

tru ţară, dacă s'ar fi procedat în felul acesta, Dar este o risipă 

pentru ţară, ca să se aştepte un an până când un nou minis- 

tru de finanţe învaţă ce e impozitul pe venit, îşi pregăteşte o 

comisie—în care numeşte şi oamenii cari sau salvat din nau- 

fragiul corăbiei d-lui Tituleseu—şi când noul ministru de fi- 

nanţe socoate că sa lămurit asupra problemei contribuţiuni- 

lor directe, atunci să aducă un nou proiect de lege. 

Afară de aceasta este un procedeu cel puţin bizar să se în- 

lăture legile, chiar fără să fi fost abrogate, impozitul pe ve- 

uit sa abrogat abia. în luna unic, iar impozitul pe avere şi 

pe îmbogăţiţii de răsboi nu s'a abrogat, dar nici nu s'a aplicat, 

deşi astăzi s'a făcut dovada cât sunt de necesare, toemai peatrti 

opera de refacere pe care d-voastră vorbiţi mereu, dar nu ştiţi 

cari sunt mijloacele pentru a se reface o ţară ruinată în răz- 

boi şi să despăgubiţi pe dăunaţii de război. (Aplauze la jără- 

nişti). 

D. BALANESCU: Domnule Madgearu eu vă afirm un lu- 

cru: să nu vă îndoiţi o clipă că atât majoritatea cât şi gu- 

vernul ar fi părăsit cu desăvârşire impozitul pe îmbogăţiţii 

de război. 

O voce: De ce nu-l aplicaţi?”
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D. BALANESCU: Aşteptaţi şi-l vom aplică. 

D. Dr. N. LUPU: La sfântul aşteaptă. 

D. V. MADGEARU: Evident că şi aceasta e o piatformă pen- 

tru acei cari tot timpul vorbesc despre impozitele puse u- 

supra îmbogăţiţilor de răsboi, dar cari odată veniţi la gu- 

vern, deşi au găsit o lege gata făcută, n'o aplică. 

Să-mi îngăduiţi acum să examinez mai întâi economia ge- 

nerală a noului proect de lege sub cele trei aspecte ale sale, din 

punctul de vedere al principiului discriminării veniturilor 

după origina lor sau tratamentul deosebit, căruia trebue să 

fie supuse veniturile provenite din capital sau din muncă, sau.. 

din capital şi muncă; din punctul de vedere al scăzămintelor 

de bază, al degrevărilor de anumite sarcini şi a minimului de 

existenţă, şi în sfârșit din punctul de vedere al progresivităţii 

impozitelor. 

D-lor, aceste sunt cele trei punete de vedere din cari se poate 

judecă gradul de demoeratism al unui impozit pe venit, pre- 

cum şi gradul lui de aplicabilitate; pentrucă numai o combi- 

nare fericită a 'celor trei principii poate să asigure o aplicare 

echitabilă a acestui impozit pentru toate straturile populaţiunii. 

D-lor, în ceeace priveşte principiul deseriminării veniturilor 

trebue să se obsexve că veniturile trelue să. fie supuse unei îni- 

puneri osebite după proveniența lor: muncăs capital, sau capital 

Şi muncă. 

Dao. chiar veniturile mixte, extrase din muncă şi capital nu 

pot să fie supuse acelaiaş tratament, pentru că condiţiunile 

de muncă în agricultură de o parte, şi în comerţ şi industrie 

de altă parte nu sunt identice. 

In această privinţă noi avem convingerea că în situaţiunea 
în care se găseşte ţara românească este absolut necesar să 
se facă deosebire de tratament fiscal în ceeace priveşte agri- 
cultvra de o parte, comert şi industrie de cealaltă parte. 

Această deosebire de tratament trebue să ducă la o anumită 
favorizare a agriculturii 

Aceasta este absolut necesar pentru că în primul rând teh- 

nica de aplicare a impozitelor» asupra agriculturii este mult mai 

sigură în ceeace priveşte rendementul sau decât tehnica de a- 

plicare a impozitelor în comerţ Şi îmdustrie, unde datorită 

mijloacelor de frizare a bilanţurilor, eludarea veniturilor dela 

impozit este mai lesnicioasă; prin urmare este evident că dacă, 

cotele ar fi aceleaşi, supunerea acestor trei ramuri de activi-
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tate cconomică la un iratament egal ar favoriză industria, şi 

comertul faţă de agricultură. 

In ul doilea rând, rolul capitalului în agricultură e altul de- 

cât rolul capitalului la industrie şi comerţ. 

In agricultură posibilităţile de capitalizare sunt mai mici și 

deci şi raza câştigului este mai mică şi tratamentul fiscal tre- 

buo să ţină seamă şi de această situaţiune. 

In stârşit, în al treilea rând, care e politica economică a Sta- 

tului român faţă de agricultură și faţă de industrie? i 

Faţă de industrie există o politică de încurajare, un regim de 

protecţiune vamală şi un regim de protecţiune în cceace pri- 

veste trauspoeturile. 

Faţă de agrieuitură există un regim de apăsare fiscală care 

se mărturiseşte în timpul din urmă prin regimul de prohi- 

bire la export al grânelor şi în special al grâului şi secarei 

și prin regimul taxelor de export în aur cari n'au alt vezultat 

decât si micşoreze veniiurile producătorilor agricoli. (Aplauze 

pe băncile partidului țărănesc). 

Prin urmare, a cere un tratament preferenţial pentru agri- 

cultură în ceeace privește impozitul pe venit este pe deplin 

îndreptăţit. 

Să examinăm dar din acest punet de vedere al diserimină- 

rii veniturilor, cotele pe cari le propune d. ministru de îinanţe 

şi veţi vedeă îndată la ce rezultate curioase ajunge. 

Pentru muncă se acordă o oarecare reducere pentru venitu- 

vile până la 4.000 de lei lunar, aplicându-se o coiă de 5 la sută, 

dela 4.000 de lei lunar însă cota care eră de 6 la sută este ur 

cată la 8 la sută. Pentru profesiunile libere cota iarăşi e de 8, 

pius 1 impozit adiţional, total 9 la sută. 

Trecând la veniturile cari au la bază. capitalul fără muncă, 

observăm că veniturile mobiliare suni taxate în total cu 18 la 

sută. Avem însă și favorizări speciale, acţiunile nominative 

sunt tratate numai cu 15 la sută, iar depozitele la bănci, seri- 

surile funciare şi renta de expropriere sunt impuse cu 10 le 

sută. 

_Tn ceeace priveşte cota de 10% pentru depozitele la bănei 

să-mi daţi voie să deschid o mică paranteză şi să spun că, dacă 

ea poate să aibă drept justificare a se îmboldi sporirea depu- 

nerilor şi economiilor Ja bănci, în acelaş timp însă ea poate să 

aibă şi o repercursiune asupra întregii structuri a sistemului 

nostru financiar. Intr'adevăr, întrueât dapozitele, forma a-  
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ceasta de plasament a capitalului este avaniajată cu un impo- 

zit numai de 10 la sută faţă cu plasamentul în hârtii de va- 

oare, la care impozitul rămâne de 18 la sută, această diferenţă 

însemnată va îndemnă, de sigur, sporirea depozitelor la bănci, 

dar va mieşoră în acelaş timp tendinţa de plasament direct în 

acţiuni la formațiunile de societăţi noui, înlesnind băncilor 

în schimb prin. marile depozite pe cari le pot aveă la îndemână 

să participe ele direct la întemeierea de noui societăţi şi să 

împânzească întreaga ţară cu cceace noi vom numi baneocra- 

tia. (Aplauze pe băncile partidului țărănesc). | 

Aceasta este o primă tendinţă a d-lui V. Brătianu pe care 

o scoate în evidență acest joe al cotelor şi eari veţi vedeă că 

pessistă în întreaga economie a acestui. proect de lege. 

Prin urmare, d-lor, impozitul pe valorile mobiliare, pe capi- 

talul leneş este de 18 la sută cu reducerile amintite, iar MM pozi- 

tul pe agricultură este de 12 la sută, plus cotele adiţionale; în 

total 20 jumătate la sută. , 

Aci se constată imediat favoarea extraordinară care sa fă- 

cut prin reducerea cedulei C, căci contopindu-se venitul din 

exploatările agricole cu venitul din proprietatea agricolă în- 

tun singur impozit, se ajunge să se considere ca un venit 

îundat echivalându-se venitul din munca agricolă cu venitu- 

vile capitalurilor leneşe, ba suprataxându-se venitul agricul- 

iurii față de venitul capitalurilor leneşe. (Aplauze pe băn- 

cile ţărăniştilor). | 
Mai departe, industria şi comerţul sunt. impuse unor cote 

„de 15 şi jumătate la sută comerţul, 13 jumătate la sută indus- 

tria şi 17 Jumătate la sută băncile, şi întrucât acestea repre- 

zintă venituri mixte, din muneă şi capital, dacă ar fi un trata- 

ment identic pentru agricultură, este evident că ar există acel 

paralelism, care trebne să se stabilească între diferitele cote 

şi cave asigură echitatea în ce priveşte impunerea. 

Aşă eum este organizată însă această împărţire a cotelor 

asupra diferitelor categorii de venituri, sa constâtat care este 

tendinţa şi vom avea prilej a ne documentă comylet asupra 2- 

celei tendinţe, care se urmăreşte cu îndărătnicie în întregul 

proiect de lege. 

D-los, al doilea principiu sub care spunem că trebue privit 

un impozit pe venit este principiul scăzămintelo» sau abateri- 

lor de bază, a degrevărilor şi a minimului de existenţă. 
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Este un lucru banal că minimum de existenţă trebue soco- 

tit, că impozitul trebue organizat după capacitatea de plată a 

fiecărui cetăţean, dar că trebue să se țină socoteală de rapor- - 

tul venitului cu strictul necesar de trai. 

Minimum de existenţă la impozitul pe salariu este uniform 

de 9.000 lei. In legea Tituleseu eră un minimum de 6.000, de 

1.200 şi de 9.000 lei după oraşe. | 

Prin urmare, sa unificat. Evident că minimum. de salariu 

la impozitul elementar este corijat de existenţa sau inexistenţa 

unui “minimum şi la impozitul global. Şi la impozitul global 

cbservăm un lucru: că în aparenţă d. Titulescu impuneă mai 

gveu salariile decât d. Byătianu-—în aparenţă—şi sa folosit 

această aparenţă pentru a se dă impresia că este şi o realitate. 

D. Titulescu stabilea minimum de existenţă ia impozitul glo- 

»al dela 2.500 la 4.000 lei. Dar în calcularea, impoziiului. glo- 

bal salariile erau veduse la jumătate, uşă încât se chiamă că 

minimum de existență eră 5.000-—8.000 lei; iar la d. Brătianu 

este de 6.000-—7.000 până la 9.000 lei după oraşe, fără însă ca 

d. Brătianu să se fi întrebat dacă 6.000, 7.000, 8.090, 9.000 lei 

în 1929, reprezintă acelaş lucru ea 5—8.000 lei în 1921, când după 

indicele de scumpete este şiiut că dela venirea d-voastre la pu- 

tere şi până acum vieaţa sa urcat cu o treime sau 600 la sută 

peste 1916, deci diferenţa este de mai mult de o ireime. (Aplauze 

pe băncile țărăniştilor). | 

Prin urmare d-lor, vam dovedit că minimum de existenţă 

pe care îl acordaţi d-voastre muncitorimii este chiar sub acela 

pe care noi l-am primit şi trebue să ştiţi că a fost: acordat în 

urma unei lupte, recunosentă şi de d. Titulescu, pe care am 

dat-o în comisia fiscală. Potrivit declaraţiei noastre dela tri- 

buna Parlamentului, primise. acel mivimum de existenţă cu 

“titlul provizoriu, pe timp de un an, pentru ca în urmă să se 

constate pe baza statisticei, cât de departe trebuie să se meargă 

în această direcțiune. | 

D-lor, d. Titulescu admisese tot în urma propunerilor noastre 

şi ca dovadă este deosebirea dintre primul său proiect şi proec- 

tul votat de Cameră, admisese principiul abaterilor de bază 

sau scăzămintelor de bază la fiecare impozit în parte, pentru 

-xeniturile mici. 

Aşă avem în proectul, d-lui Tiţulescu reduceri la cedula A, 

Pat, 
. 25



„484 

pentru veniturile de bază de până la 6.000 unde se scădea din. 

porţiunea de 1.000 jnmătate, ceeace produceă o seădere a cotei 

dela 15 la sută Ja 7.50 la sută. 

Pentwu cedula exploatărilor agricole, veniturile de până la. 

3.000, porţiunea de 1.000 se scădea la jumătate, ceeace revine 

dela 12 la. sută la 6 la sută impozitul pentru agricultura mică.. 

Tot aşă la clădiri erau o serie întreagă de scăzăminte. 

Ori, d. Brătianu, în această privinţă, a fost extrem de parei- 

monios, d-sa reduce la impozitul global, pentru venitul agricol 

de maximum. 2.000 lei anual, venit eare nu poată să existe as-- 

tăzi, 25% din impozit; pentru clădiri iar așă, la veniturile de 

2, 3, 5, 6 mii, după oraşe, are o scădere de 25 la sută. 

D. Titulescu admiteă pentru veniturile mici din comerţ şi 

industrie, o abatere de bază la veniturile până la 12.000, scă- 

zând porţiunea de 6.000 pe jumătate. D. Brătianu socoate că 

numai pentru veniturile din comerţ şi industrie până la 3.000 

poate să acorde o reducere de 50 la sută. Dar 3.000 de lei nu 

este venitul nici unui meșteşugar de rând, necum unui cometr- 

ciant, oricât de mic. Prin urmare, aceste abateri, pe cari d. mi- 

nistru Brătianu, în aparenţă, le admite, în realitate nu în- 

seamnă absolut nimica, decât praf aruncat în cehii mulţimii. 

(Aplauze pe băncile minoiităţii). 

In sfârşit degvevăvile pentru sarcini de familie. In această 

privinţă d. ministru Brătianu merge ceva mai departe decât: 

d. "Titulescu, care se oprise la anumite procente foarte reduse. 

Insă ţinând socoteala de valoarea banului de astăzi, trebue să 

observăm că nici reducerea d-lui Brătianu, în această privinţă 

nu poalte să fie considerată ca satisfăcătoare, întrucât, de 
exemplu, pentru veniturile dela 100 de mii în sus, venit care 

astăzi nu este suficient pentru o foarte mare parte din pătura 

mijlocie, nu admite scăderi decât la familiile de 3 şi 1 copii, Și 
anume admite o scădere de 5 la sută şi se coboară până la 20 

la, sută pentru familiile foarte numeroase cu 8 la 10 copii. 

Ori, vă întreb pe d-voastre, dacă o familie de mici burghezi. 

cu 8 sau 10 copii. care are un venit annal de 100 de mii de lei, 
se poate folosi de scăzământul de 20 la sută din impozit pe: 

care d. ministru îl acordă? 

Este deci clar că principiul abaterilor de bază şi al mint- 

mului de existenţă a fost căleat în picioare,
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Principiul progresivităţii ! D-ior, prineipiul progresivită- 

ţii este susţinut, cum ştiţi foarte bine în deosebi, pe ideea uti- 

lităţii fiscale, care înseamnă că cu cât cineva are nn venit mai 

mare, cu atât porțiunile de venit dela o anumită limită în sus, 

peste traiul cel mai superfluu, sunt pentru acel individ, o co- 

titate disponibilă, o cotitate care poate fi atacată cu atâţ, mai 

ușor de impozitul pe venit cu cât e mai mare. | 

Si apoi, o a dona idee a productivităţii crescânde a venitu- 

vilor: en cât cineva are un venit mai mare, poate economisi 

mai mult, şi plasând ceeace a economisit, aceasta îi produce 

mai mult şi cu atât venitul său sporeşte. Deci este o putinţă 

mai mare, ca venitul să fie atacat. 

Si în sfârşit, al treilea motiv, progresivitatea, este motorul 

progresului social. IEl înlesneşte să se găsească mijloacele buge- 

tare cu cari să se corijeze defectele sistemului capitalist, care 

să se poată întrebuinţă pentru politica şcolară, pentru politiea, 

sănătăţii publice, pent:u politiea ridicării bunei stări materiale 

a poporului. 

Intrebarea, care se pune după această justificare, pe care 

am socotit-o necesară, este: unde trebue să se oprească pro- 

gresivitatea impozitului! Aceasta este întrebarea fundamentală, 

şi în această privinţă, ideia primită de toţi este că nu trebue 

ca seara de progresivitate să fie atâi de vadieală, încât să o- 

prească economia, şi mai ales transformarea economiei în ca- 

pitaluri productive. Intrebarea este: unde se găseşte această, 

limită? Care este capacitaiea maximă de taxare? Teoretic a- 

ceastă capacitate se măsoară cu diferenta care există între două 

cantităţi: între cantitatea productiunii şi între cea a consuma- 

ţiunii. Atunci, se spune, de ucei care se interesează, în primul 

rând, de latura socială a progresivităţii, mă preocupă cât ră- 

mâne individului după aplicarea scării de progresivitate. Răs- 

pund ceilalţi cari se interesează de latura productivităţii, de 

sporul producţiei în societate, mă interesează limita când îm- 

pozitul începe să pavalizeze imboldul la produeţiune. Este avi- 

dent că numai dintr'o combinare a acestor două puncte de ve- 

dere poate să reiasă o scară de progresivitate care să fie ade- 

'cuată şi cu interesul social şi cu cel economic. , 

Dar dacă aceasta este adevărat, nu este tot aşă de adevărată 

confuzia permanentă care se face în mod voii, între exis-
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tenţa capitalului, în societate şi între proprietatea capitalului 

în societate. Capitalul în societate nu e totdeauna o garanţie a 

sporului, productivităţii în societate. Dacă printr'o scară de 

progresivitate radicală se asigură venituri Statului, pentru că 

prin cheltuelile productive, Statul să înlesnească desvoltarea 

producţiunii, prin sporirea utilagiului său economie, este evi- 

dent că nu s'a întâmplat prin aplicarea impozitului pe venit 

progresiv decâţ un proces de redistribuţie a veniturilor, eare 

a tăcut ca veniturile mari, leneşe, care nu erau de nici o uti- 

litaţe în societate să capete maximum de utilitate socială. 

In al doilea rând că seara de progresivitate trebue să ţină 

socoteală de puterea de cumpărare a banului. Dacă puterea 

de cumpărare a banului este scăzută, atunci întrebavea cât ră- 

mâne cetăţeanului după ce se aplică impozitul progresiv pe ve- 

nit, dacă i se lasă minimul de existenţă, trebue să formeze 

punctul cardinal al orientării scăxii de progresivitate, pentru 

că în acest caz, e evident că veniturile mici şi mijlocii nu pot să 

fie suprataxate îără ca să nu se secătuiască puterea vitală a 

naţiunii. (Aplauze pe băncile partidului țărănesc). 

D. Titulescu aci greșcă, seara sa de progresivitate Joveă pu- 

texvea veniturilor mici şi mijlocii şi de aceea ne-am despărțit 

de d-sa, în afară de faptul că nu a nrimit o serie întreagă de 

amendamente cari le-am propus în timpul diseuţiunii, ce-i 

drepl fiind continuui ameninţat de majoritatea Parlamentului 

ză dacă primeşte amendamentele minorităţii, majoritatea îi 

respinge legea. Din aceste cauze am votat iîmypotiiva impozi-: 

tului d-lui Titulescu. | 

D. Î. Brătianu a. corectat în parte defectele stării de progre- 

sivitate ale d-lui Titulescu, acordând reduceri până la 200.000 

de lei, cât am cerut noi atunci, astăzi am cere 300.000 de lei, 

pentrucă puterea banului ascăzut. Dar dela 300.060 de lei. în 

sus, diferenţa între scara de progresivitate a d-lui Brătianu 

şi între seara de progresivitate a d-lui Titulescu, este aşă de 

enormă şi evidenţiază o tendinţă hotărită de a apără venitu- 

rile milionarilor și arhimiiionarilor încât acesta este punctul 

fundamental care oricum ar îi altfel legea construită, face ca 

întreaga democraţie să fie împotriva acestei legi. (Aplauze pe 

băncile partidului țărănesc). | m 

In adevăr, d-lor, la 390.000 de lei, d. Brătianu ase cota $% 
d. Titulescu 18%; veţi recunoaşte, că este o diferenţă mare.. 

La 400.000 de lei, d. Brătianu are 10% d. Titulescu are 20%;
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la, 700.000 de lei, d. Brătianu ade 12% d. Titulescu are 23%; La 

500.000 de lei d. Brătianu are 13% d. Titulescu are 24%. 

D. Brătianu sare apoi la un milion lăsând aci ea distanţa 

să fie de 200.000 delei, iar» nu de 100.000 de lei, pentru ca să se: 

sporească cota cu un procent. Pe când la veniturile miei spo- 

reşte cu un procent la fiecare. sută, acest sistem nu-l întrebuin-- 

țează şi la veniturile mai mari. 

De unde la un milion d. Titulescu aveă 26% la un milion şi 

jumătate d. Brătianu sare cu 500.000 de lei, ca să treacă dela 14 

la 15% când d. 'Tituleseu aveă cota de 29% 

La două milioane d. Brătianu are 16% d. Titulescu 31%, la 

3 milioane d. Brătianu 17%, d. Titulescu 33%; la 4 milioane, d.. 

Brătianu 18%, d. Titulescu 34%; la 6 milioane, d. Brătianu 19 

la sută, d. Titulescu 36%; peste 10 milioane, d. Brătianu 35%. 

pe când d. Titulescu 50%. 

Prin urmare, am evidenţiat, că dacă d-sa uşurează venitu- 

vile mici şi mijlocii, în scara progresivităţii d-lui Titulescu, 

erau cote mai mari, dar caxi se micşorau în parte prin faptul 

că în sistemul d-lui Titulescu veniturile elementare se aduceau 

în eslculul venitului global cu un anumit procent potrivit cu 

proveniența lor: astfel salariile cu 50 la sută şi veniturile pro- 

fesionale 70 la sută, veniturile exploatării agricole 10 la sută. 

«u toate acestea cotele rămâneau destul, de grave, vbână la ve- 

niturile de 200.000 de lei. , , 

D. Brătianu schimbă sistemul şi uşurând pe cei mici, uşu- 

vează cu foarte mare largheţă şi pe cei mari, şi poate că scopul 

acestei uşurări de fațadă a celor mici esie ca să facă înlesniri 

şi favoruri extraordinare—pe cari le puteţi vedeă din simpla 

comparaţiune a celor două scări de progresivitate--pentru cet 

mari, pentru cei mai puţini, pentr cei sătui, pentiu cei cari 

nu vox să ştie de cei flămânzi. (Aplauze pe băneile partidului 

țărănesc.) 

Aceasta este, d-lor, într'o examinare generală şi sumară, eco- 

nomia. generală a proiectului de lege a d-lui Brătianu. 

Voiu cercetă acun două din cele mai importante impozite 

elementare: impoziiul -pe venitul proprietăţii agricole şi impo- 

zitul pe venitul din comerţ şi industrie, ca să precizăm care 

este în definitiv fizionomia principală a acestui proiect de lege. 

D-lor deputaţi, în ceeace priveşte impozitul pe agricultură, 

se prevede în. proiect că acest impozit se aşează asupra proprie- 

tăţilor agricole, adică asupra venitului din exploatarea agri-
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<olă sau în legătură cu agricultura, şi se precizează, că toate 

veniturile proprietăţii vealizate din orice ramură de produc- 

ţiune agricolă, după proprietate sau din. transformarea lor îm- 

preună, cu venitul proprietăţii, adică, că se cuprind în acest 

impozit şi renta pământului şi profitul din exploatarea agricolă. 

Dacă aceasta este definiţiunea impozitului, întreb pe d. mi- 

pistru de finanţe, cum se poate caracteriză faptul că d-sa a- 

firmă în expunerea de motive şi după d-sa d. raportor şi după 

d. raportor oratorii cari m'au precedat, şi după aceştia mate- 

maticianul Traian LaJescu, că în sistemul legii Titulescu eiau 

două impozite pentru agricultură, eră impozitul pentru cedula; 

A şi cedula C, câtă vreme d-voastră, ca materie impozabilă—. 

aveţi aceeaş materie impozabilă—şi aveţi numai o singură eo- 

tă? Vă voiu dovedi că aceasta în loc să uşureze agricultură, 

este o îngreuiare a agriculturii. Nu pot să înţeleg, cum poate 

un ministru, cu autoritatea sa să afirme că cotele Titulescu 

Tae 97% când este vorba de două materii impozabile deosebite 

și când, în ceeace priveşte evaluările, fostul ministru de finanţe 

„Aeclarate în mod formal depe banca ministerială, că înţelege 

să se evalueze în mijlocie venitul proprietăţii, adică renta pă- 

mântului la 200 de lei hectarul şi venitul pentru exploatarea 

agricolă. tot ia 200 lei hectarul, bine înţeles sporit după cum 

pământul aveă o utilitate sau alta dela agricultura propriu 

zisă până la grădinele de trandafiri. Când acesta este adevă- 

rul, pentru mine care sunt obişnuit cu obiectivitatea, este o du- 

vere sufletească să constat cum se continuă cu această metodă 

de mistiticare a opiniei publice, căci iese clar din textul de lege 

că d-voastre nu veniţi cu nici o usurare şi ca să nu fie abso- 

lut nici o umbră -de îndoială în această privinţă, să-mi daţi . 

voie să vă dau dovezile. 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de fivanţe: Cre: 

dleţi. în realitate, că atingem cedula C? 

D. V. MADGEARU: Vă voin face această dovadă. Prin între- 

vuperile pe cari le faceţi, nu vă sândiţi decât la efectele pe 

cari le produce în afară şi pentru ca să întore acest efect, am să 

vă dau toate dovezile necesare | | | 
D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanțe: Na sa 

gândit nici ministrul de finanțe nici comisiunea care a întoc- 

mit proiectul ca să impunem agricultura decât prin cedula A,
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fără cedula C. Întreg proiectul este făcut pe aceasiă, bază, de 

ce discutaţi intenţiuni cari nu au fost? - 

D. V. MADGEARU: DP. ministru declară că nu vrea să aplice: 

decât impozitul asupra pământului... 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Dacă 

vreţi, vă dau explieaţiuni în această privinţă. 

- Vseţi în privinţa aceasta o explieaţiune, o completare, pri- 

mese orice, fiindcă aceasta a fost intenţiunea mea. 

D. V. MADGEARU: Explicaţiunea o dă legea. Când d-ta de- 

fineşti în art. 3 şi zici: sunt supuse unui impozit de 12% veni- 

turile proprietăţilor funciare agricole şi adaozi: „sunt cuprinse: 

„în acest impozit toate veniturile proprietăţii realizate din toate 

ramurile de producţiune agricolă sau din transformarea pro- 

duselor sale“, se înţelege pentru oreine că cuprinzi renta pămân- 

tului. şi profitul exploatării agricole. 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Citiţi 

și art. 4, care arată cum se stabilesc veniturile. 

D. V. MADGEARU: Articolul 4 prevede o simplă confuziune: 

pe care o voiu aminti imediat. Art. 4 prevede în adevăr că în. 

ceeace priveşte obiectul preocupărilor comisiunilor de recensă- 

mânt, ele au să stabilească valoarea locativă medie pe hectar, 

ceeace ar însemnă în adevăr că vor stabili numai renta pămân- 

tului, însă d-voastră nu îngrădiţi câtuși de puţin ză pe lângă 

valoarea locativă să nu se adauge venitul complimentar, fiindcă 

altminteri, pentru ce îl cuprindeţi în definiţia impozitului? 

Dacă aveaţi această intenţiune şi dacă nu voiați numai Să 

aduceţi o confuziune în opinia publică, nu trebuiă să cuprin- 

deţi acest alineat ultim în art. 3, care prevede înglobarea tutu- 

vo» veniturilor din agricultură. De asemenea stabiliţi că va- 

loarea locativă se aşează ţinând seamă şi de valorea produe- 

țiunii la hectar, ceeace trădează aceaş preocupare. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanțe: Imi daţi 

voie ? . 

D. V. MADGEARU: D. Brătianu ştie că separaţiunea, îm- 

pozitului pe proprietate de impozitul pe exploatarea agricolă: 

este făcută numai din necesitatea formală de a simplifică a- 

plicarea impozitului în agricultură, în special pentru a nu se. 

eludă impozitul din partea arendașilor, în afară de alte mo- 

„tive. Ori, d. Brătianu cuprinde pe arendaşi la impozitul pe ve- 

niturile comerciale şi industriale, deci arendașii vor plăti nu 

un impozit pentru arendă ci un impozit pentru veniturile pe 

cari le vor realiză din exploatarea pe moșiile arendate.
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In consecinţă, d-voastră nu puteți să creaţi două catesorii 

de agricultori, dacă, d-le ministru, aveaţi intenţiunea de a, creă 

“două categorii de agricultori, atunci care este explicaţiunea 

că -d-voastră prevedeţi la impozitul pe proprietatea funciară 

două cote, cota pentru proprietar, cota pentru arendaş? | 

D. VINTILA BRAȚIANU, ministru de finanţe: Pentru mo- 

şiile arendate, nu pentru arendă. Imi daţi voie să dau oarecari 

explicaţiuni? 

D. V. MADGEARU: Nu, nu, daţi-mi voie să termin. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Imi face plă- 

cere să văd că dumnealor nu voesce întreruperea oratorilor. 

D. V. MADGEARU: Miniştri de cobiceiu ascultă şi răspund 

la urmă. (Aplauze pe băncile partidului țărănesc). | 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanțe: Vream să 

dau oarecari explicajiuni pentru ca să evit dissuţiuni inutile. 

D. V. MADGEARU: Atunci, d-lor, este evident că aici nu e 

vorba cu toată declaraţiunea ministrului de finanţe, atâta 

vreme cât textul rămâne intact, nu este vorba de două impo- 

zite la d. Titulescu şi un impozit la d. Brătianu, 297% la d. Ti- 

+ulescu şi 20 şi jumătate la d. Brătianu. 

Dar să vedeţi consecinţele acestei concepţiuni.. Ele se înve- 

derează prin faptul, că pe când în prima concepțfiune erau po: 

sibile acele abateri de bază cari aveau de rol de a uşură agti- 

cultura ţărănească, în sistemul d-voastră veţi aplică agricultu- 

vii ţărăneşti un impozit de 20 jumătate la sută, calificând pro- 

prietatea ţărănească care este o proprietate de muncă şi nu de 

exploatare, cu un impozit mai mare decât cum am arătat că 

il impuneţi capitalurilor leneşe. (Aplauze la ţărănişti). 

Atunci vedeţi d-voastră care este deosebirea între cine vrea 

să reducă ca să confuzioneze şi cine vrea să separe ca să sini- 

plifice. Acei cari au născocit ideia celor două impozite în agri- 

«ultură, au făcut-o d-lor, pentru a preciză caracterul proprietă- 

ţii şi al muncii, țărănești. Si d. Caillaux şi Meda şi toţi mi- 

niştrii de finanţe cari s'au ocupat de impunerea agriculturii 

au înţeles să trateze agricultura fărănească în ceezce priveşte 

exploatarea agricolă, ca şi veniturile din muncă. ste în a- 

ceastă privinţă în Franţa declaraţiunea d-lui Caillaux, în Itâ- 

“Jia a d-lui Meda şi este tendinţa pe care o urmăream noi când 

am aprobat cedula C. Există un venit din exploatarea agri- 

colă, dar care este calitatea acestui venit? Când venitul este 

produs prin munca familiei ţărăneşti într'o exploatare de 5
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până la: 10 ha, prin abaterile de bază dela cedula C şe realiză 

oxecuţiunea parţială dela impunere pentru agiiculti:ra (ăranu- 

lui, dav se impuneau veniturile exploatărilor mijlocii şi mari. 

Dar confuziunea se introduce în sistemul d-voastră şi în altă 

privinţă. D-voastră, introducând pe arendaş la impozitul co- 

mercial şi industrial, aţi produs o confuziune în ceeace pri- 

veşte evaluarea venitului arendașilor. Pe câtă vreme în siste- 

mul cedulei C, evaluarea să făceă în mod mecanic prin. apli- 

cazea unor coeficenţi cari se puteau modifică dela buget la 

buget, după experienţa făcută eră un coeficent pentru agri- 

cultură, unul pentru grădinărit, etc. Caeficienţii aceştia se în- 

mulţeau cu valoarea locativă şi dădeau în mod mecanic valoa- 

rea. venitului producţiunii exploatării agricole. In sistemul 

d-voastră lăsaţi la arbitra» aprecierea veniturile» exploata- 

torilor agricoli ale arendaşilor. 

Atunci, d-lor, care este avantajul sistemului d-voastră când . 

el nu are alt rezultat decât acela de a spori confuziunea, şi, ar- 

bitrarul în ceeace privește impozitul pe agricultură şi mai cu 

seamă de a mări cota impozitului pe agricultură mai presus 

de cotele celelalte, ţinând seama de cota principală şi de co- 

tele adiţionale după cum vam dovedit? (Aplauze La ţărănişti) 

Dar ca să vedeţi d-voastră că nici în ceeace priveşte con- 

statavea. acestui venit din agricultură, adică în partea, tehnică 

unde afirmaţi că aţi introdus simplificare şi preciziune, n'aţi 

făcut decât să îngreunaţi operaţiunea, să examinăm, d-lor, ori- 

cât de arid este lucrul, acesta, care este metoda de aplicare a 

noului. proiect de lege în comparaţiune cu metoda 'Tituleseză. 

D-voastră instituiţi o comisiune unică de evaluare şi impu- 

nere şi prin. aceasta pretindeţi că aţi simplificat procedura. Ast- 

fel d-voastră în loc de două jurisdieţiuni aţi introdus una sin- 

gură. Să vedem dacă această simplificare nu este din nou un 

prilej de confuziune. 
| | 

In sistemul d-lui Tituleseu eră o comisiune regională iden- 

ție alcătuită, ca şi comisiunea d-voastră de evaluare şi impu- 

veri. Se adaogă pe lângă acea comisiune încă un delegat, teeh- 

nie dela cadastru. D-voastră vă lipsiţi de acest delegat tech- 

nic, voiţi să procedaţi sumar şi nu voiţi cu acest prilej încetul 

cu încetul, să se înlesnească formarea unui cadastru. Atunci 

procedura d-voastră este aceasta: în momentul când se face eva- 

larea, se face şi impunerea de această comisiune. Procedura 

d-lui Titulescu eră să se facă înâia evaluarea pământurilor,



«lar impunerea lor începeă după ce sfârşise procedura în 'pri- 

vinţa evaluării la căile de apel şi de atac. Erau vouă căi de 
apel: o comisiune de apel şi posibilitatea ea consiliul comunal 
să protesteze împotriva clasificării pământurilor făcute de 
-comisiunile de evaluare, la altă comisiune centrală. Abia în 
urmă, după ce se stabilise definitiv valoarea pământurilor, 
numai atunci se începeă a doua operaţiune a evaluării. 

D-voastră lăsaţi să se facă evaluarea şi impunerea deodată 
şi dacă comisiunea de apel san comisiunea centrală dispune 
schimbarea unei întregi clasificări a pământurilor întrun anu- 
mit sat, atunci comisiunea se întoarce din nou se verifică din 
non lucrările de impunere. . 

Simplificarea d-voastră e de fapt o complicaţiune nouă. Eu 
-am propus cu prilejul disenţiunii din anul trecut altceva, care 
eră necesar. 

, 
Să se creeze comisiunea locală de evaluare și impunere care 

să fie în măsură a stabili calitatea pământurilor pe cari are a 
le evaluă, ca să poată face şi evaluările Şi impunevile în de- 
plină cunoştinţă de cauză. | 
„ Această comisiunc urmă să fie alcătuită dintr'un delegat al 
fiscului, din trei săteni şi un delegat al cadastrului. Prin ur- 
mare, doi din aceşti delegaţi erau permanenți anume reprezen- 
tantul fiscului şi reprezentantul cadastrului; dar şi fiecare sat 
are şi el delegaţii săi, cari să poată în cunoştinţă de cauză să 
apere interesele sătenilor. (Aplauze la ţărănişti), 

Dar, d-voastră nu cunoaşteţi realitatea, iar dacă vreţi so 
cunoaşteţi, nu aveţi decâţ să vă interesaţi de abuzurile cari se 
fac cu prilejul impunerilor în Basarabia, unde în special, se 
vele necesitatea să se dea o cât mai mare preponderență re- 
prezentanţilor sătenilor, în această, comisiune de evaluarea pă- 
mânturilor, (aplauze la ţărănişti), fiindcă, aceştia, sunt în stare 
în primul rând să apere drepturile sătenilor faţă de fise. 

D-voastră prevedeţi că comisiunea se va puteă dispensă de cel 
de al treilea deleszat, anume de delegatul contribuabililor, care 
nu va puteă merge din comună în comună să apere interesele 
sătenilor căci acest repre entant al sătenilor este ales după o 
listă dată de consiliul judeţean. Acest delegat nu va putea să 
lase interesele sale ca să se ocupe de interesele contribuabili- 
lor. Dar d-voastră în loe să simplificaţi procedura şi să garan- 
taţi pe contribuabilul care nu se poate apără, nu' se poate luptă 
cu fiscul—ţăranul nu se poate luptă cu fiscul, bancherul se 
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poate luptă şi d-voastră luaţi comisiunea de impanere şi de 
evaluare a d-lui 'itulescu și faceţi o singură comisiune ca să 
grăbiţi o evalua»e şi o impunere care sa face pentu 5 ani'de 
zile și erorile cari se stabilesc în ca se perpetuează 5 ani şi nu. 
pot fi decât cu multă-sreutate rectificate în acest timp. (A-- 
plauze pe băncile ţărăniste). 

Prin urmare, în ce priveşte procedura, specialitatea d-voas- 
iră, experienţa d-voastră, în ce constă superioritatea faţă de: 
proiectul d-lui Titulescu? Intru nimic, decât o sporire a con- 
fuziunilor şi o posibilitate mai mare a arbitrarului agenţilor 
fiseali! 

Ca să vedeţi că preocupările d-lui Brătianu n'au fost în- 
dreplate în această direcţie, e de ajuns să amintesc că la im-: 
pozitul pe proprietatea agricolă după sistemul d-lui Titulescu. 
erau impuse şi terenurile miniere întrun regim foarte clar şi 
Simplu şi anume; dacă nun există asnpra unui teren dreptul. 
de concesiune impozitul se plăteşte pe suprafață; dacă există. | 
drept de concesiune dar nu este exploatat, este un impozit fix, 
dacă există concesiune, se plăteşte un impozit pe redevenţă.. 
şi dacă concesiunea există şi se exploatează chiar de proprie- 
tar, se plăteşte un impozit egal cu redevenţa obişnuită în re- 
giune şi se plăteşte la cedula D, impozitul pe câștigul minier. 

D. Brătianu ia redevenţelc cari de drept întră la impozitul 
proprietăţii pământului şi se trece la impozitul valorilor mobi- 
liaze ! Motivul ? Pentru că agricultura este impusă cu 20) şi ju-. 
mătate la sută, iar valorile mobiliare en 18 la sută. Şi atunei 
de ce să nu favorizeze vedevenţele cari sunt în patririontul so- 
cietăţilor şi băncilor, supunându-le la impozitul mai uşurat de: 
15 la sută, decât să le ireacă la impozitul de 20 şi jumăiate la 
sută?! | ă 

Şi face acelaş Ineru şi cu alţă ramură care e unită cu agricul- 

tura, cu exploatările de păduri, punându-le la un impozit de 10 

la sută, fiindcă exploatările de păduri sunt tot în mâna societă-. 
ților. Di 

D. Du. N. LUPU: Dă-i voe să facă aci o întrerupere. 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru ce finanţe: Fiindeă 
cereţi vă dau explicaţia. E cu totul deosebită o concesiune, o 

valoare mobiliară de o exploatare agricolă şi este cu totul deo- 
sebită exploatarea unei păduri şi venitul din exploatarea pă- 
durii şi exploatarea agricolă şi oricine ar îi făcut intrun mod 

cât de simplu o lege de impunere, tot aşă ar îi procedat, minele 

 



  

i concesiunile miniere trebuiau trecute la capitolul respectiv al 

industriei şi dacă este o rentă, o redevenţă, trebue trecută la, 

«apitolul respectiv mohbiliar, căci n'are aface cu impozitul a- 

gricol. 

D. De N. LUPU: Pot să fie deosebite, dar la ce le pui mai 

vmulin? Fiindcă sunteţi proprietari. | 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Mă 

mir din partea unui teoretician, cum vrea să fie d. Madgearu, 

că în această chestiune caută scopuri ascunse pe curi le-ar a- 

veă ministrul de finanţe. 

D. V. MADGEARU: Iată, d-lor, că d. ministru de finanţe 

a revenit la teorie, d-lor, teoria este foarte simplă; venitul din 

-so0l şi venitul din subsol. ... . 

O voce: Redevenţa nu este venit. Concesiunea. este venit. 

-Coneesiunea. este o vânzare şi acela este preţul vânzării. 

D. V. MADGEARU: Prin urmare, d-lor, venitul din proprie- 

tate, fie ea sol, fie ea subsol, când nu este vorba de munea com- 

binală cu capital, când nu este vorba nici de un venii dintrun 

plasament făcut, venitul acesta. d. Brătianu îl socoate identic 

eu un venit dintro valoare mobiliară, ca teoretician, conuri: 

dându-l cu venitul din exploatările miniere. Venitul din ex- 

ploatările miniere poate merge la impozitul industrial şi co- 

mercial şi merge la impozitul comercial şi industrial, dar nu 

vedevenţa care este un venit din proprietatea subsoiului. (In- 

tveruperi). 

O voce: şti chinez! 

DB. V. MADGEARU: D-le presedinte, vă rog să opriţi pe d-nii 
«avi cred că se poate aplică în nomenclatura economică, ter- 

_minologia d-lor din codurile învechite, să-i opriţi de a face 

„astfel de aprecieri. 

Prin urmare d-lor, din punetul de vedere economie, şi desfid 

pe d. Brătianu să deschidă orice. carte de economie politică, 
venitul redevenţei este identic cu venitul pe care îl iă cinevă 

din arendarea unui pământ atâta “vreme cât există dreptul de 

proprietate privată asupra subsolului. Şi dacă este aşă, chiar 

dacă nu ne-am înteresă de gruparea, care se face între diferi- 

tele venituri în lege, ne intevesăm de tratamentul fiscal şi când. 

constatăm că acest tratament este preferenţial pentru. rede- 

venţă şi preferenţial pentru păduri, atunci avem dreptul să 

facem documentat afivmaţiunea pe care am făcut-o. (Aplauze 
“lin partea ţărănistilor). 

 



  

  

Ce Da 

D-lor, treeera la: impozitul pe venitul comercial și industrial care este de o însemnătate mare, pentru că din el va vespiră cu cea mai mare preciziune şi în acelaş timp cu exagerare dacă. vreţi, întregul scop pentru care s'a înlăturat în mod bruse lezea d-lui Titulescu, pentu ea d. Brătianu, ministru de fi- nanţe şi conducătorul finanței naţionale din această țară să fie autorul acestui proiect de lege. , D-lor, ceeace este însemnat la impozitul pe veniturile co- mereiale şi industriale este faptul că aici impunerea. se poate face an de an, ţinând socoteală de venitul realizat. 
Dar întrebarea principală este: cum trebue să se stabilească acest venit? Este natural să se procedeze prin statornicirea, unor anumite norme, după cari trebuie să se ţină toţii comer- cianții şi industriaşii în alcătuirea bilanţului lor, aceia cari sunt obligaţi şi sunt capabili: să ţie registre şi să încheie bilan- turi pentru ca să se stabilească venitul net. Legiuitorul tre- ue să precizeze evident măsura în care din venitul brut co- mercianţii şi industriaşii sunţ îndreptăţiți să tacă rezerve, a- mortizări, ete. 

Prin urmare, eceace este însemnat şi ceeace ne va desco- peri scopul pe care-l urmărește acest impozit pe venit este să se vonstate măsura în eare se îngădue acele rezerve şi acele 
amortizări, 

D-voastră care nu sunteţi familiarizați cn tehnica bil nţu- lui, este bine să ştiţi un lucru, că există un procedeu de a se lăsă înlăuntrul unei întreprinderi ceeace se chiamă rezerve 
„ascunse prin suhestimarea diferitelor elemente le averii in 
bilanţ. 

o Oricât de preferat ar fi sistemul impozitului sub evaluări 
se vor face şi mai ales de întreprinderile mari cari au spe- 
cialişti necesari peniru acea frizare a bilanţului. | 
Aceasta este necesar de cunoscut ca. să se înţeleagă bine 

şi “însemnătatea amortizărilor şi .rezervele largi pe cari d. 
minstzu de finanţe a crezut necesar să Ic acorde industziei şi 
comerţului şi în special societăţilor anonime, 

D-lor, d. ministru de finanţe acceptă ca imobilele şi iustala- 
țiile cari sau făcut între anii 1919—-1925 să fie amortizaie cu 
10 la sută, iar investiţiunile mobiliare cu 20 la sută timp de 
1 ani. 

, , Prn urmare, până la 1955 amortizările acestea iargi este 
evident că vor îngustă venitul care se va impune la comerţ.



  

Cota de amortizare pentru diferitele mdustrii o va stabili 

o comisiune specială a ministerului de finanțe. Noi nu ştim. 

încă la ce cotă se va urcă, ţinând socoteală de fiecare catego- 

vie de industrie în modul cel mai imparţial şi cu metodele ştiin- 

ţifice cele mai noui? Rezerve largi, spuneam. Da! d-lor, pentru. 

că în afară de rezerva care este natural ca să fie ingăduită re- 

zerva de 5 lă sută până la 10 la sută, care eră şi în legea Ti- 

tulescu, d. ministru de iinanțe are o îngăduinţă specială pen- 

tru o categorie foarte interesantă de întreprinzători eomer- 

cianţi din ţara românească pentru speculatori de valută. 

D-lor, dela, 1919 încoace, înpăduindu- -se importul, în măsura. 

in care ştiţi că s'a făcut, şi răspunderea: o are, în mare parte 

inauguratorul politicei economice dela 1915, carc nue altul de: 

cât d. Brătianu, sa lăsat ca comercianții nostri i, bucurându-se 

de creditul care la. 1919 şi 1920 se acordă din străinătate în mod 

larg, să importe cantităţi imense de măriuri, să le desfacă pe 

preţuri mari, să realizeze câştiguri însemnate şi, să nu plă- 

tească datoriile în străinătate, în sehimb cu sumele încasate, 

afară de rare exceptiuni, de comercianţi prevăzători, cari au 

depus garanţiile la diferite bănci, excepţiuni onorabile, s'a spe- 

culat în cumpărături de proprietăţi, în cumpărături de tere- 

nuri, petrolifere, de acţiuni în tot felul de speculaţii, sau sau 

consumat întrun lux destrăbălat, cum ştiţi că a existat în pri- 

mii ani după răsboi. 

Aceşti comercianţi speculatori de valută, aceştia sunt 0cio- 

tiţi de d. ministru de firanţe, care le acordă ca 3 ani de aci în- 

nainte să poată să facă rezerve pentru. diferenţe de curs şi dacă 

- nici după 3 ani valuta nu se va ridică, prin simplu vot buge- 

tai, să se mai acorde o prelungire de 35 ani. 

Prin urmare, 6 ani cel puţin se seoate cea mâi mare parte a 

"xenitului comercial complet dela impunere, pentru că diferen- 

tele de valută suni astăzi aşa de mari, încât eine ar întoemi 

bilanțurile activităţii anului 1921_—1922 şi umuătorii, ţinând 

socoteală de datoriile valutare, ar vedeă că nu va mai aveă 

nimica de plătit la fise. 

Înţeleg că creditul Stainlui necesită anumite măsuri în a- 

ccastă privinţă, dar nu măsura de a lăsă ca pe de o parte aceşti 

comercianţi să fie speculaţi cu banii cari nu erau ai lor si să 

fie azi posesori de imobile, de titluri străine şi mai ştiu eu ce 

ce alte valori, în aşteptarea unor aranjamente făcute cu ga- 

vanţia Statului, iar în locul lor să plătească cine? Să plătească



  

  

în afară de agricultori şi muncitori, să plătească marea massă 
a comercianților mijlocii şi chiar a comercianților mari, cari 
»'au făcut speculaţiuni de valută şi cari nu sunt nici milionari 
şi arhimilionari, dar nu au nici datorii în străinătate şi nu au 
pus Statul în situaţia în care se găseşte azi. (Aplauze). 

D. ministru de finanţe îi scuteşte şi pe aceştia dela impu- 
nere, , 

Dar nu numai atâţ, d. ministiu de finanţe, deşi în expune- 
rea sa. de motive spune că erede că e timpul să înceteze cu sis-- 
temul de impunere a industriei naţionale, pentru că încurajările 
cari se dau pe calea tarifelor de transport şi a tarifelor vamale, 
Sunt sulieiente, totuşi scuteşte pe 5 ani industriile noni înte- 
aheiate, dacă beneficiul lor nu trece de 6 la sută din capital 
plus rezerve şi reduce la jumătate impunerea, dacă rentabilita- 

tea va îi între 6—9. , 

Ori, este evident că toate industriile noui prin trizara bi- 
lanţelor, vor face ca beneficiul lor aparent să nu fie mai mare. 
de 6—9% şi tehnicianii pe cari d. ministru de finanţe încă nu 
i-a inventat între controlorii şi inspectorii financiari, cari nu 

cunose încă tehnica, aceea atât de subtilă, a subevaluărilor şi 

a celorlalte mijloace de fiizare contabilă, sunt invitaţi ca să 
descopere veniturile din industrii şi venituri'e din comerţ! (A- 
plauze pe băncile opoziţiei). | 

D. ministru de finanţe crede că a simplificat modul de con- 

statare a acestui impozit. In vealitate, este coustatarea pe baza 

bilanţului, cum cră şi înainte, este constatarea directă cum eră 

şi înainte. D. ministru afirmă că nu mai întrebuinţează sis- 

temul presumţiilor, totuşi îl întrebuinţează şi d-sa; este adevă- 

rat că nu mai stabileşte impuneri minimale, cum eră în legea 

d-lui Titulescu, dar acolo erau anumite criterii, dar în această . 

privinţă şi în lipsă de criterii, arbitrariul administrativ fiseal 

va curge şi în această direcţie. 

Vin acuma la impunerile societăților anonime cari formează 

un capitol special şi extrem de interesant. 

Cum spuneam, pentru industrie şi comert, însemnat e, cum 

se stabileşte venitul şi atunei. d. ministru de finanţe, în ceeace 

priveşte venitul societăţilor anonime,. d-sa deşi în mod teoretie 

nu acceptă complet argumentele acelora cari au luptat împo- 

triva dublei impuneri a societăţilor anonime—o voiu explică 

imediat—totuş în practică, în ealeularea beveficiului net im- 

mozabil, admite că după scăderea rezervelor și a amortizărilor, 

|    
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să fie destinat nevoilor publice şi numai acestor nevoi, adică 

“sava fie întrebuințat ca sub guvernele trecute în scopuri per- 

sonai: său de partid. (Aplauze pe băncile majorităţii). 

Căci, “d-lor deputaţi, dacă reforma d-lui Titulescu a păcătuit 

prin ceva: si nu a putut să fie aplicată, a fost tocmai din cauză 

că poporul nu a avut încredere în capacitatea, experienţa po- 

litică şi corectitudinea fiscală a guvernului din care făcea parte 

d. Titulescu. Țara întreagă aflase că banii Statului, sub guver- 

avea d-lui Averescu sau întrebuințat la cumpărături de măr- 

Turi, cari au ars, că sau dat băncilor partidului cari erau în 

pragul falimentului,——că “s'au emis bonuri de tezaur pentru 

Schuller, Kirsehen şi alţi prieteni ai guvermanţilor. 

Noi însă, partidul liberal, putem să fim mândri că “de când. 

am venit la putere am căutat să punem frâu risipei, să rupent 

cu tradiţia. Am realizat pentru Stat operatiuni financiare din 

cele mai de seamă: astfel, am consolidat bonurile de tezaur și . 

prin aceasta am vestabilit creditul Statului român din străi- 

nătate fapt de mare importanţă, căci după cum un particular 

nu poate trăi numai din propriile sale bogății, ei trăeşie şi din | 

ereditul de care se Bucură tot aşă şi cu Statul. De aceea Statul - 

“trebue să fie cinstit cu creditorii săi, să achite la scadenţă anui- 

tăţile ce datorează. 

Din acest punct de vedere, d. ministru de finanţe merită să 

fie felicitat, pentru că a reuşit să facă v operaţiune pe care 

toate guvernele precedente au încereat-o şi nu au putut să 0 în- 

făptuiască. ” 

Care este explicaţiunea acestui succes? Explicaţiunea e sin- 

plă: Actualul ministru d. Vintilă Brătianu, a izbutit să conso- 

lideze bonurile de tezaur şi să realizeze echilibru bugetar, şi să 

aibă chiar exeedente pentru că d-sa are o Dolitică fiscală foarte 

precisă şi sănătoasă, care pleacă dela simplu la compus, o po- 

litică care caută în mod treptat să rezolve greutăţile finan- 

ciare ale Statului, o politică de încredere în forța coutributivă 

a cetățenilor României Mari. > 
In chestiunea impozitelor politica d-lui Brătianu se rezumă 

în aceea că nu caută să arunce în spinarea cetăţeanului dintr'o- 

dată o ploaie de impozite, ei caută să le. dozeze, să. creeze impo- 

zite în mod seriat, ținând seamă de situatiunea financiară & 

contribuabililor, așă încât pe măsura creşterii bogăției, să spo- 

vească şi produsul impozitelor şi numai până la limita nevoilor 

stricte şi reale ale Statului. Nevoile Statului sunt înşivate în bu-
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get căci bugetul ce este alteevă decât oglinda în cifre a situa- 
ției financiare -a Statului_şi d. Brătianu a alcătuit un. buget, 
care a fost recunoscut, chiar de adversari, ca. de exemplu de că- 
tre d. C. Arion excelentul fost ministru de finanţe, ca un bu- 
zet care se va soldă cu excedente care ne-a permis în primul 
ân să dăm funcţionarilor un miliăva 200. 000 lei, ca ajutor de 
scumpete şi vă desfid ca d-voastră d- lor ţărănişti, dacă aţi fost 
la putere, să fi putut îmbunătăţi traiul tuneţionarilor în o asi- 
fel de măsură prelevând din buget a zecea parte; fără a con- 
tractă vreun împrumut la Banca Naţională sau aiurea. 

D. V. MADGEARU: Intrebaţi şi pe functionari de spuyrul 
acesta, de 600 lei pe- lună? 

D. GEORGESCU CONSTANT: “Partidul liberal a fost che- 
mat de Maiestatea Sa la cârma ţării, când țara se găseă în mari 
greutăţi financiare si nu din alte consideraţiuni, cum lăsaţi să. 
se înţeleagă d-voastră opozițiunea,—aceasta este raţiunea, prin- 
cipală pentru câre am fost chemați să eunvernăm în. grelele 
împrejurări ale vremei. Proiectul ce este în desbaterea d-voa- 
sire, dovedeşte cu prise sință că încrederăa ţării a fost legitimă, | 
căci liberalii ştiu cum să restabilească finanţele țării. (Aplauze, 
Protestări pe băncile partidului țărănesc). 

În special reforma impozitului progresiv pe venit a fost tot- 
deauva în programul partidului libera]. 

Mult regretatul ministru de finanţe Costinescu, a depus la 
1910 în Parlament un pioiect în acest sens, cuprins tatr'o bro- - 
şură cât se poate de voluminoasă şi bine documentată cu date 
statistice compleete. Problema, impozitului pe venit la acest 
proiect eră studiată absolut din toate punctele de vedere. 

Infăptuirea împozitului, progresiv pe venit în România, nu 
va, Îi numai ua triumt al partidului liberal, ci va fi şi un triumf 
al democrației româneşti, căți acest impozit asigură justiţia fis- 
cală în materie de impunere. (Aplauze). 

Acest sistem va deveni piatra. angulară pe care se va înte- 
meiă pe viitor întregul nostru sistem fiseal. Ţinând seama, şi 
de bogăţia potenţială a ţării,—care este foarte întemeiată si 
foarte variată, —precum şi de calitățile de muncă ale poporului 
nosîiru, avem credinţa fermă că prin simplul joc al acestor fac- 
tori, fără a fi nevoie de măriri de cote, vor spori şi veniturile 
Statului Să ne mândrim că noi Românii, în 2 ani am rezolvat. 

reforma, impozitelor directe, Trebue să recunoaştem, ca, adver- 
sari cinstiţi,—meritul d-lui Titulescu, de a fi pus anul trecut 
problema cu curaj şi în intregul ei şi de'a fi netejit calea pentru
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reforma de astăzi. Graţie răspândirii culturii în massa cea 

mare a neamului şi desvoltării conştiinţei cetăţeneşti, acest im-. 

pozit,-care va păreă greu şi odios la început,—va întră, sun- 

tem sigur în obiceiul poporului, căci orice impozit învechin- 

du-se devine bun-—şi atunci nu vor mai ave loc aceste incri- 

minări şi protestăvi ce zilnice citiim în presă. i 

După cum reforma desființării accizelor, înfăptuite de 

noi la 1904,—asemănătoare reformei lui Turgot din Franţa, 

în secolul al XVIII-lea, censtitue un titlu de glorie pentru par- 

tidul liberal, şi a avut urmări fericite pentru neamul întreg, 

tot aşă şi reforma impozitului pe venit va adăogă un noa titlu 

de glorie partidului liberal, şi va aveă aprobarea tuturor ce- 

tăţenilor buni patrioţi din (ara noastră,. prin faptul că va con- 

tribui în cea mai luysă măsură, la consolidarea financiară e 

Statului român, şi va apropiă şi mai mult pe cetăţenii terito- 

viilor alipite de nou! lor Stat. 

Intrebaţi -pe basarabeni, întrebaţi pe bucovineni, îstrebati i 

pe transilvăneni, si vă vor declară ce mare uşuzare şi mulţu- 

mire va aduce această. reformă în ţinuturile lor? (Aplauze): 

Procctul nostru este perfect? Răspunzâud la această între: 

bare voiu căuiă să mulţumese şi pe adversarii noştri, în spe-: 

cial pe d. Madgearu. Recunoaştem d-lor deputaţi, că nu este 

perfect. D. ministru de finanţe, cu o modestie care îl Gnorează 

în expunerea de motive o declară foarte lămurit: 

„In împrejurările grele în cari se înfăptueşte aceste reforme, 

nu avem închipuirea că am întocmit aşezământul desăvârşit 

al impunerii noastre directe, credem însă că am propus s0lu- 

tiunile cele mai apropiate de nevoile financiare şi economice 

de azi“. 

Dsigur că d. Madgearu, dacă ar fi fost ministru ce. finanțe, 

nu ar fi seris e pagină aşă de sinceră şi de modestă şi asă de 

exactă, căci în materie socială nu se pot săsi dintr'odată solu- 

ţiunile dejinitive ale problemelor, ci.se trece din: aproximaţie. 

în aprc ximaţie până ce experienţa şi timpul indică soluţiunea 

definitivă. 

Astfel fiind, votând acest proiect de lege, reprezentanţii na- 

țiunii din Parlamentul constituant, vom adăogă o nouă piatră 

fundamentală la edificiul Statului român întregit, şi vom. lăsă 

generaţiunilor viitoare drept moştenire un sistem fiscal, care 

le va chezăşui un trai mai îmbelşugat şi mai lesnicios şi care 

va. îngădui totodată Statului român să doteze din ce în ce mai 

bine serviciile publice, să purceadă la noi şi cât mai înaintate.
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reforme sociale şi prin aceasta să-şi poată îndeplini. nobila şi 
înălțătoarea misiune ce îi, incumbă ea. Statul cel mai civilizat 
şi pasnic din Orientul Europei. (Aplauze prelungite). 

D. POPOVICI IOSIR -are tuvântul,. | 
D. 1OSIF POPOVICI: D-le preşedinte, d-lor deputaţi, dacă 

păşese la tribuna Parlamentului ca să iau parte: la discuţia, 
generală a proeetului tiseal prezentat de d. ministru de finanţe, 
o fac nu ca să urmăresc măriri deşarte, nu ca să vânoz ambi- 
țiuni, nu ca să eclipsez prin lustrul frazelor, şi nu ca. să nimi- 
cese valorile economiste din Cameră, ci o fae mânat de o dato- 
zie sfântă care isvotăşte din sinceritatea convingerilor mele. 

D-lor deputaţi, proiectul acesta este dela unire, primul act de ” 
dreptate politică, primul act de dreptate socială, primul act 
de dreptate naţională și fiscală, şi primul act de economie na- 
tională. (Aplauze). 

Aceasta este începutul în sine a unificării „noastre, fiindcă 
isvorăşte din contractul social pe care noi cei de dincolo de Car- 
pați l-am legat cu d-voastre ca la drepturi egale să purtăm și 
sarcini egale. 

D-lor, înainte de a intră în diseiţiunea proiectului de lege, 
voiesc să fac câteva preliminări de principii. Am asistat cu 
mare plăcere, dar nu cu îndestulare sufletească la discursul 
lung ţinut în virtutea regulamentului Camerii a. onoratului 
nostru coleg d. Madgearu. Din discursul său am constataţ că 
d-sa are o bogiiţie de cunoştinţe foarte mare, dar pe care le a- 
plică rău, sau negând sau exagerând: Acesta este primul învă- 
țământ. Al doilea învăţământ este că din critica d-sale făcută 
proiectului de lege de reformă fiscală, d-sa ne-a dovedit că nu 
«unoaşte nici pe ţăran, nici mentalitatea ţăranului. tAplause). 

-D-lor, fiindeă sunt crescut şi în Cermania şi în; Yranţa, nu 
voiu uză de forme şi de un benton neobişnuit. în Parlament, 
d-le coleg Madgearu; în sinceritatea. mea vă voiu adresă câteva 
cuvinte. Dela citirea proiectului şi studierea proiectului fiscal 
si până la discursui dumitale, evan: ferm convins că acest Dro- 
iect este bine studiat, că este compus cu multă, pricepere şi cu 
multă expevienţă fiscală şi cu bună voinţă mare, de multe ori 
chiar prea mâre. D-l coleg Madsearu spune că întreaga, legis- 
laţiune este copiată.” - 

D-le Madgearu, am aci ultima carte a distinsului financiar 
Priedrieh V. Kieinwachter, fosi profesor la universitatea din 
Cemăuţi, membru onorar al Academiei Române, un distins 
savant, un om 1ecunoscut ca atare. Fiindcă această carte este
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tipărită la 1922 şi formează al III-lea volum din sistemul de: 

econoniie naţională a. distinsului savant cu titlul Lehrbuch der 

Finanzwinensehaft şi fiindcă d-nealui studiază reforma fiscală 

a d-lui Titulescu şi de bupă seamă acest savant are mai multă. 

compeiinţă decât onoratul nostru coleg d. Madgearu, o citez, 

D-le Madgearu, principiile -generale în fiscalitate, în toată. 

Iprnea sunt aceleaşi, ori le numeşti cedule, ori impozit. pe venit, 

ete. este tot una în arta legislativă, important este faptul cum 

le aplici pentru binele ţării şi ridicarea economică a neamu- 

lui tău. ” 

“Să-ini daţi voie să vă citesc în nemţeşte şi pe urmă voiu tra- 

«duce în româneşte. 

Voci: Nu se poate în nemţeşte, tradu în româneşte. 

D. IOSIF POPOVICI: D-sa spune la pagina 194 op. cit. că 

principial această leze bazată pe venit... Impozitul pe venit 

e „gestaifelţ“, | . 

Nu este mirare, dacă în Germania se fixează impozite exor- 

bitant de-.mari asupra: venitului şi pe avere şi aceasta se ex | 

plică din împrejurări date. Dacă însă a fost necesitate ca îu- 

trun Stat ca România, care din fericire nu se găsește într'o 
stare financiară nenorocită, nu înțelege de ce a trebuit: să se: 
ridice procentul de impozit până la, 50 la sută şi al doilea e fap- 
tul fiindcă legiferarea aceasta se impune asupra unei popula- 
iuni, care nu este obişnuită cu declaraţiunea venitului şi a a- 
verei, şi prin urmare nu se găseşte nici Nun motiv care să se fi. 

for i să c ridici aşă. _ | , 
D. dr. N. LUPU: Câţi ani are autorul? , 
D. V. MADGEARU: Nu aţi arătat nimic. N 
D. IOSIF POPOVICI: Orice legislaţie financiară tebue să 

se bazeze pe următoarele principii of op. cit, pp. 102_—114 
_Intâiul principiu stabilit de Adolph Wagner este ca impo- 

zitele să fie suficiente, al doilea să fie mobile şi să nu fie for-- 

tate peste putinţă de a plăti a contribuabilului, căci „Ultra pos-- 
se nemotenetur“. Legiferarea impozitelor să fie clară şi hotă- 
râtă ea contribuabilul să ştie înainte ce are de plătit. Prinei- 
piul fundamental să fie: dările mari excepţie, iar dările mici 
regulă. . . | 

“Prin urmare, proiectul de lege al d-lui ministru de finante: 
satisface întru totul principiile de politică financiară. 

D. dr. N. LUPU: Sa întâlnit la Dorna-Vatra astăvară d. 
ministru cu acel autor şi de acolo sa inspirat. 

=



să se mai elimine din beneficiu, toate sumele pentru cate se 

plăteşte impozitul venitului mobiliar, adică vedevenţele, iată 

un nou motiv, pentru care s'a sehimbat impozitul elementar al 

redevenţelo»! Participăriie la beneficiile ale altor societăţi şi 

dobânda sumelor depuse spre fruetitieare sau păstrare de călre 

aceste societăţi la bănci, bine înțeles inclusiv dividendele. Scade 

tot şi vestul care rămâne, adică aproape nimic, îl inpune! D. 

Titulescu scădeă numai impozitele cari se plătiseră pentru ve: 

„mitul pe eare o societate îl dobândeă din pazticipările ei de ca- 

pita, durabile la alte societăţi. Atât. În ceeace priveşte rede- 

venţele, în ceeace priveşte participările celelalte vremeluice, 

la alte societăţi şi în ceeace priveşte depozitele în păstrare sau 

pentru fructificare, d. ministru de finante puteă să-şi pună în- 

trebarea: oare industriaşul sau comerciantul particular care 

ave redevenţă, care are participarea de capital sub formă de 

acţiuni, care are depozit spre fructificare sau păstrare la bănei, 

“vare acesta nu plăteşte două impozite, când plăteşte şi cotele 

impozitului elementar respectiv şi cota impozitului global? 

TE vident că plăteşte două impozite şi cota impoitului global 

Cacă ar trebui să fie aşă cum o dictează v seară de progresi- 

vitate radicală, este evident că industriaşii şi comeveianţii par- 

ticulari ar fi robiţi faţă de societăţile anonime. 

D. ministru de finanţe cunoştsă chestiunea dublei impuneri 

si nu aveă decât să fi revăzut discuţia, care a avut loc în a- 

ceastă privinţă în Parlamentul din anul trecut. D. Titulescu şi 

cu mine am arătat că nici nu e vorba de o dublă impunere pei- 

tectă. Mai înțâiu nu eră în legea veche 12 plus 15, adică imnpo- 

zitul industrial comercial și impozitul mobiliar egal cu 27%. 

Am dovedit şi eu, a precizat-o şi d. Titulescu, în faptul că di- 

videndul la societăţile anonime nu este egal eu venitul. Divi- 

dendul e numai o parte a venitului..D. ministru de finanţe a- 

firmă, că dividendul este de regulă partea p:încipală în d'str 

buţiune. 

Nu este exact lucrul acesta. Dividendul este utât cât consi- 

lial de administraţic al societăţilor anonime stabileşte să fie. 

Şi, d-lor, vă voiu explică sistemul oligarhic de conducere al so- 

cietăţilor anonime, pentru a vedeă că politica dividendelor este 

una faţă de politica stabilini venitului. 

D-lor, pentru a stăpâni o societate anonimă, se cere ca cinevă 

să aibă numai jumătate din capital şi practica arată că cu a- 

cest capital, cu o jumătate de capital, nu numai că stăpâneşte | 
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sestul 'capitahilui, plus capitalul străin, care-l împrumută în 
baza acestui capital, dar chiar tehnica aceasta financiară duce 
acolo, că chiar cu un sfert sau cu o treime din capitalul unei so- 
cietăţi un capitalist ajunge să stăpânească, întreaga societate. 
Şi dacă nu e vorha de o. societate izolată, ci de un sistezn, de 
societăţi, dacă e vorba de ceeace se chiamă, un trust financiar, 
atunci asistăm la faptul că o mână de capitalişti care deţin nu- 
mai o Parte din capital stăpâneşte miliarde şi le stăpânese a- 
vând la îndemâna lor adunările generăle, unde cu acea tehnică 
specială de a aveă întotdeauna majovitatea, care e foarte lesne 
de mânuit, se ajunge la tirania unci minorităţi asupra, majori- 

- tăţii celorlalţi stăpânitori de capital, care sunt împărţiţi, cari, 
sunt aproape inexistenţi în adunările generale, căci au acţiunile 
depuse la bănci, cari se prezintă ele la adunările generale cu 
întregul"stoc de acţiuni şi votează. In acest sistem este evident, 
că această oligarhie financiară, care stăpâneşte azi viaţa, eco- 
nomică, este singura care- dictenză mărirea dividendului, şi ea 
este aceeaş 'care cunoscând toate operațiunile diferitelor s0- 
cietăţi profită de manevrele de bursă pe lângă că încasează 
tantiemele dela câte 10—20 societăţi care se urcă la milioane şi 
zeci de milioane. - 

In faţa acesței situaţiuni, să afirmăm. că există o identitate 
între acţionari şi între speietate, că] nu există două persoane 
deosebite, persoana morală stăpânită în mod tiranic de această 
minoritate capitalistă şi persoana acţionarului, care este un izo- 
lat, este d- lox, ca să întrebuinţăm subtilităţi juridice pentru a 
aduce obscuritatea în probleme economice de aşa mare însem- 
nătate. - Ă | 

Aşă fiind luerul, dacă nu e adevărat, prin urmare, că ar 
există o perfectă dublă impunere, se poate impune cu 12 la sută, 
la impozitul pe veniturile comerciale şi industriale, venitul în- 
reg şi dividendul în mâna acţionarilor separat. 

Aceasta, recunosc că âr avea un singur rezultat: micşorarea 
tantiemelor consiliului: de administraţie, pentru că acţionarii. 
cari plătese impozit vor cere, poate. să controleze mărimea, tani- 
tiemelor şi să sporească beneficiile lor. Asta da, dar alt efeer 
nu ar produce aşa zisa dublă impunere. i ! 
Dar în afară de aceasta, de ce nu ţineţi socoteală că, există 

deosebiri însemnate între societăţile anonime şi firmele indi- 
viduale în privinţa puterei de capital şi creditului. 

Firmele individuale nu pot să acumuleze capital uri de câte 
Brat. A
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ori au nevoie de sporisi pentru întinderea afacerei şi mau a- 

ceeaş bază de credit ca şi societăţile anonime. Aci avem 'o-mate- 

vie de taxare şi trebuiă să taxaţi dacă nu este vorba să apăraji 

oligarhia financiară. (Aplauze pe băncile par tidului țărănesc). 

D. Brătianu recunoaşte teoretic aproape în întvegime--nu a- 

ceastă descriere a unui mediu social economic, în care nu nu- 

_mai că se află dar, pe care dsa l-a creiat în bună partă î în ţara 

vomânească—dar recunoaşte seriozitatea acestor argumente, do- 

xadă că la complimentul de impozit pe care îl aşează asuprg 

acestor impozite comerciale şi industriale primeşte înăuntrul 

veniturilor impozabile şi veniturile cari se scad la coj ele simple 

ale impozitului. Da 

D-lor, dar să examinăm complimentul ce dă inpozitul, sau, 

ceeace d-lor, noi denumeam în anul treent când ani propus a 

ceastă idee d-lui ministru de finanţe şi a acceptat-o, suprataxa- 

vea beneficiilor industriale şi comerciale pentru ca să vedeţi, 

dacă ceeace d. ministru acordă în această privinţă va puteă să 

aibă vre-o urmare practică pentru tezaurul public. | 

D-lor, suprataxarea beneficiilor industriale şi comerciale pen- 

tru societăţile cari publică bilanţul, sau pentru acei cari în- 

cheie bilanţul în mod resulat obligatoriu, se calculează pentre 

toate veniturile cari trec de 30.000 lei, în legătură cu rentabili- 

“iatea adică raportul care există între capital, plus rezerva şi 

câştigul net; iar pentru acelea cari nu au bilanţ, se socotește 

că cifra, de afaceri este egală cu de două ori capitalul. 

Aci d. ministru de finanţe bate recordul, căci seara profgre- 

sivităţii pe care o propune pentru această suprataxare a Dens- 

ficiilor societăţilor anonime, este foarte radicală, întrece chiar 

propunerea redusă pe cave o făceam in Parlamentul trecut, în 

credinţa că avcă să fie acceptată şi de către majoritatea aceea. 

Dar pentru ce, d-lor, tot acest exces de zel, acest decor democra- 

tic în acest proiect de lege oligarhic? Pentru că evident, “odată 

ce ai făcut aceste reduceri despre cari am vorbit, rezervele re- 

duse, amortizările largi, plus subevalnările, cari sunt la înde- 

mâna întoemitorilor bilanţului, cine va mai arătă şi nu va as- 

cunde atât cât va puteă beneficiile peste 10 la sută, sau benefi- 

ciile de 50, de 100, de 200, 300, 400 şi 500 la sută. Chiar „Spe- 

vanța“, societate petroliferă care a împărţit acţiuni noui zilele 

acestea, care dă beneficii fabuloase, va găsi un mijloe ea să mic- 

soreze aceste beneficii, iar restul societăţilor, după tehnica care 

aţi acordat-o în privinţa amortizărilor şi rezervelor şi acele re- 

+
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zerve pentu valută, dață fiind şi conjectura, economică in care - 

ne aflăm astăzi, toate acestea vor face ca seara de progresivi- 

tate, aşă de radicală a d-lui Brătianu, să nu se aplice niciodaţă. 

D. VENTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Se a- 
plică la, dividende? 

D. V. MADGEARU: Se aplică şi la, dividende, dar acea sca- 

>ă nu va, însemnă nimic, căci dacă nu se deseoperă un beneficiu 

mai mare de 10) la sută, nu puteţi să o aplicaţi. 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Dacă 
este peste 10 la sută, se aplică înainte de a se împărţi divi- 

dendul. | 

p.v. MADGEARU: Dar .se stabileşte că „cota impozabilă se - 
aplică la un câştig de peste 10 la sută, ori, eu afirm că prim sis- 

temul d-voastră de rezerve şi amortizări: societăţile au toată pu- 

tinţa. ca printr'un meşteşug de technică contabilicească, care 

este cunoscut, să evite măsura. cea mai. mare plata acestor su- 

prataxe. i 

Particularul nu are această posibilitate pentrucă el nu cu-" 
moaşte tehnica aceasta de bilanţ în generalitatea cazurilor şi 
deşi d-voastră aţi introdus o seară mai redusă pentru particu- 

lari—-$i o reeunose-—aceasta însă va lovi pe industiiâşi şi co- 

mereianţi individual, cu mai multă "putere decât va lovi socie: 

tățile pe cari d- voastră ă le protejaţi. (Aplauze pe băncile mino- 

rității). 

Să mai adaog încă ceva, să „adaog faptul că d-voastră men- 

ţineţi, nu desfiimpaţi prin acest proiect de lege patenta com- 

plimentară. ” 

pb. VINTILA 1. C. BRAȚIANU, ministrul finanţelor: Pa- 

tenta; complimeniară, care este legată - -de- impozitele aetuale, 

absolut o desfiinţăm, 

"D. V. MADGEARU: lau act de această declaraţiune a d-v. 

că desființaţi patenta complimentară; dar d- lox;, însăş Camera. 

de comerţ, în memoriul pe care l-a adresat, nu eră clarificată 

asupra acestui punet. Mi sa afirmat de persoane demne de în- 

credere că d. ministru de finanţe nu înţelege să desființeze a- 

ccastă patentă. 

D. VINHLA 1. C. BRATIANU, ministrul finanţelor: Nu, este 

exact. Au venit delegații Camerei de comerţ la mine şi le-an 

spus că până la 1 Aprilie nu pot să suprim o lege existentă, 

dar îndată ce această lege va fi votată, se suprimă patenta 

complimentară.



n. Dr. N. LUPU: Luăm act, mai ales că dela 1 Apritie.n nu 

veţi mai fi d-voastră pe acea bancă, ci noi. 

D. V. MADGEARU: Când spuneam adineaoti că d. Brătianu 

nu cantă decât efâcte, iătă încă o dovadă întreruperea d-sale, 

că nu caută decât efecte. D: Brătianu vorbeşte că oratorul nu 

este documentat, pentru că el citeşte în lege că nu se suprimă 

impozitul pe patentă complimentară şi între abă. iar când a. 

Brătianu dă declaraţiuni, adaugă şi insinuarea. ca să producă 

efect de galerie. 
- 

D-lor deputaţi, după ce am oxplicat şi mecanismul acestui | 

impozit, să revenim la problema cotelor. i 

Am explicat: cotele n'au o însemnătate privite izolat, fiindeă 

dacă nu se face acel joe de echilibru între acele trei principii 

ftandamentale pe cari le-am enunțat şi vam dovedit că nu sa 

încercat a se face asă ceva, atunei problem. cotelor nu mai are 

atât de mare însemnătate. Totuşi d-voastră aţi făcut o propa- 

gandă extraordinară că aţi mieşorat impozitele faţă de cotele 

d-lui Titulescu şi aţi făcut chiar grafice pe cari le-aţi. răspân- 

dit cu profuziune ca să dovediţi că cereţi mai puţin eontribua- 

bilului decât: d. Titulescu. Atunci d-lor, eră o datorie de con; 

stiință pentru d. ministru de finanţe ea să citească declaraţiu- 

_nea d-lui Titulescu, care, d-lor, a: precizat că dela 1 + Aprilie. 1922 

nu înţelege să se mai pună vre-o altă cotă adițională pentru 

finanţele comunale. Evident că ministrul de finanţe "Titulescu . 

lăsă nerezolvată întreaga chestiune a finanţelor comunale şi 

judeţene. | - 

D-voastră o rezolvaţi, însă soluţiunea d-voastră nu poate. de- 

cât să provoace surâsul oricărui om care este cunoscător al ne 

cesităţilor financiare. ale comunelor de astăzi. 

D-voastră iarăşi în expunere sunteţi cât se poate de larg; 

promiteţi că în viitor veţi cedă comunelor şi judeţelor anumite 

impozite elementare. 

Dar deocamdată le acordaţi anume cote asupra impozitelor 

elementare. “ 

| Aceste cote oprind comunele de a mai încasă alte impozite 

nu vor puteă să asigure casa comunelor pentru necesităţile 

extraordinare cari sunt astăzi în toate oraşele țării româneşti. 

Piindeă d- voastre nu v 'aţi e gândit că pentru oraşele mari sunt 

impozite cari tr ebuiau să li se admită chiar astăzi. În primul 

vând este impozitul pe plus valuta imobiliară, este impozitul 
Pa
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pe speculatorii de terenuri imobiliare un impozit case a fost a-. 
„probat în principiu. 

=D. V. BRATIANU, ministru de finanţe: Pe care îl avem. şi 
în programul nostru d-lor. | - 

D. V. MADGEARU: D. Brătianu declară că îl are în pro- 
grâmul d-sale. o. | | 

D. V. BRATIANU, ministru de finanţe: Da, ca, o să-l punem. 
D. V. MADGEARU: Ca să vedeţi corifuziunea care domneşte 

în mintea d-lui Brătianu în privinţă acestui impozit este destul 
să citiţi următorul pasaj (pagina 24) din expunerea sa, de mo- 
tive: câştigurile extraordinare ce rezultă din supravaloarea, do- 

- bândită de unele imobile și cari nu isvorăse decât din cauzele - 
anormale de azi, sau din speeulă cer însă-un corectiv. Chiar 
în aest proiect de lege am căutat să ţinem seamă de aceste con- 
sideraţii. „Ele vor aenpă locul de frunte într'o lege chemată să 
impună îmbogăţiţii de război“ , , 

Ce legătură. există între îmbogăţiţii de război şi speculatorii 
de terenuri? 

D. V. BRATIANT, ministru de finanţe: Cum nu? foare 
nare. . i 

D. V. MADGEARU: Cave trebuiă să fie pus printr'un impo- 
zit asupra plusvalutei imobiliare. Impozitul asupra îmbogăţi- 
țiior de război este unul, pe acela îl aveţi votat, m'aveţi decât 
să-l aplicaţi, nu vă dă însă mâna fiindcă loveşte în partizanii 

- d-voastre. (Aplauze pe băncile partidului țărănesc). 
Impozitul pe plusvaluta imobiliară este separat. Singura, le. 

sătuvă litre cel diniă! şi acest impozit, este poate că unii îm- 
hogăţiţi vor fi cumpărat case şi speculat terenuri, dar alţi îmi 

vogăţiţi au făcut alte afaceri şi Si-au plasat ca pitalul în altă. 
pmte. Este deci vorba de două chestiuni deosebite. Iată, d-lo» 
claritatea, preciziunea extraordinară care domneşte în spiritul 
conducătorului finanțelor țării românești. (Aplauze pe băncile 
partidului țărănesc). | | E 

Atunci evident cotele cari se acordă comunelor sunt o deci- 
ziune față de necesităţile mari de astăzi şi dacă nu se avizează 
la alte mijloace pentru oraşe mai mari, cum e Bucureştii de 

pildă şi cari nu pot fi decât impozitul pe plus valuta imobi- 

liară, pe taxa de spectacol, exploatări comunale, comunalizarea | 
anumitor servicii publice, dacă nu 'se fuce lucrul ucesta criza 
oraşelor, care din cauza situațiunii valutăre de astăzi a_atins 
0 grozăvie care ameninţă cu desfiinţarea păturei intelectuali-
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lor cinstiţi şi în România eum aceasta sa produs în Austria 

şi este pe cale să se producă în Germania, va progresă. 

__ Deci d-voastră w'aţi rezolvat problema finanţelor comunale: 

şi judeţene» Atunci d. Titulescu, cinstit spunea: „legiuitorul nu: 

va aveă menirea să ştie dacă această lege a avut eficacitatea 

fiscală suficientă şi pentru a acoperi şi trebuinţele Statului și 

trebuinţele comunei. Eu rezerv chestia întreagă. Dar asigur . 

_depe acum pe contribuabil, că pe baza acestei legi și în afară 

de a lege i.ouă nu se mai percep zecimi dela 122“, 

Iată declaraţiunea d-lui Titulescu: 

D. VINTILA |. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Citiţi 

ceeace a spus atunci d. Stere partizanul d-voastră. 

PY. MALGEARU : Si atunci d-voastră compataţi cotele: 

d-voastră cu cotele d-lui Titulescu fără adiţional. Dar d-voa-- 

stră comparaţi cotele d-lui Tituleseu cari cuprindeau în sine 

și alocări din venitul lor pentru comune și pentru judeţe... 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, minstru de finanţe : Nu este 

adevărat. . ! “ 

D. Dr. N. LUPU: Fiţi calm, d-le ministru. 

D. V. MADGEARU: Le comparaţi cu cotele d-voastră sim 

ple si lăsaţi eQiţionaiui la o parte, iar aliţionalul d-voastră este: 

aşa de mare încât cotele plus adiţionalul sunt mult. mat în- 

semnate decât cotele d-lui Titulescu, en excepţiunea celor două 

cote pentru salarii şi pentru profesiuni libere. 

Acesta este jocul cotelor d-voastră. Am dovedit prin urmare: 

că nici din acest “punct de vedere n'aţi adus nici o înlesnire, 

căci de unde şiiţi că prin aplicarea impozitului d-lui Titulescu. 

nu sar fi dovedit că este nevoe numai de o sporire cu încă 2 

la sută sau o jumătate la sută? 

D. CONSTANT GEORGESCU (întrerupe). 

D. V. MADGEARU: D-ta d-le Georgescu, dacă te încumeţi 

să faci dovada când n'ai material statistic, când evaluările cari 

există pentru acest impozit sunt aşă de şubrede, înseamnă că 

nu vrei să respecţi sitnaţiunea d-tale de docent la finanţe fiindcă 

un docent de finanţe este altceva decât un ministru de finante, 

care vrea numâi să smulgă votul unei majorităţi, care nu se 

documentează pentru ca să voteze o lege care cu siguranţă nu 

se va aplică cum nu s'a aplicat nici! legea d-lui Titulescu. (Ilari- 

tate. Aplauze pe băncile ţărăniştiler). 

Dar, poate faptul că d. Brătianu a întârziat un an de zile 

ventru această grozavă moditicare de fond, adusă prceetului 
Y
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“d-lui Titulescu, se datoreşte că d-sa a introdus o telnică nouă. 
mult mai simplă decât tehnica din proiectul d-lui Titulescu. 
„Atunei să-mi daţi voie să mai vorbese puţin şi de tehnica de 
constatare a. veniturilor şi de stabilire a impozitelor. 

D-lor, în ceeace priveşte impozitul pe venitul agricol, v'am 
explicat că tehnica d-lui ministru de finanţe e mai complicată 
decât aceia a d-lui Titulescu, pentru că introduce confuziuni; 
în ceeace priveşte venitul din industrie şi comerţ tehnica, este 
identică. Există şi aici comisiuni anuale de impunere alcătuite . 
identic ca şi ale d-lui Titulescu, comisiune care poate lyeră cu 
doi membri dacă al treilea, dacă reprezentantul contribuabilu- 
lui, nu vine; există comisiunea de apel alcătuită la fel, temne- 
nul de apel fiind de 20 de zile. ca să se stabilească impozitul 
la agricultură în special, care durează 5 sau cel puţin 3 ani de 
zile! Dar este şi o eomisiune nouă, comisiunea cenţrală fiscală 
care stabileşte normele generale de evaluare şi; de apreciere, 
compusă dintr'un membru al Curţii de casaţie şi din un con. 
silier delegat al ministerului de finanţe şi dintr'unul al contri- 
buabililor. Această comisiune se! sesizează de către comună 
sau organele profesionale şi lucrează ca delegaţii organizaţiu- 
ilor profesionale. | 

Aceasta de sigur este o inovaţiune în acest proiect de lege, 
însă ideia este luată din proiectul impozitului ge avere, tinde 

„există o comisiune analogă „Pentru stabilirea normelor gene- 
vale de evaluare şi impunere. | 

lată, d-lor, care este inovaţiunea şi: atunci veţi “putea înţe- 
lege şi însemnătatea ci, E 

Trecem la, declaraţiunea despre care se zice că a fost simpli- 
jicată de d. Brătianu. Mai întâiu este de observat un lucru, 
că deeclaraţiunea există şi la d-voastră la recensământ, cu. o-, 
bligațiunea declarațiunii pentru proprietarii de pământ şi Dro- 
prietarii de casă şi declaraţiunnea anuală pentru cel impus a- 
năal. i a 

Să vedem textul declaraţiunii d-voastră dacă acest text al 
declaraţiunii d-voastră ar fi mai simplu decât cel care se cereâ 
înainte, veţi rămâne cel puţin en meritul acestei simplificări 
de a fi făcut un lucru de tehnică măruntă, de stabilirea unei 
declaraţiuni mai simple şi mai inteligibile pentru cetăţeni, lu- 
cu pe care desizur un director de finanțe lar fi putut face 
Şi eră dator să îl facă, astfel că aci nu poate fi vorba de re- 
forma unui ministru,
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Dar eu mai înţelegeam un lucru: pentru a ne convinge pe 

noi toţi că un an de zile aţi muncit în această direeţiune cu 

folos pentru această ţară. ar fi fost foarte nimerit să îi anexat. 

Ja proiectul d-voastră un model de declarațiune, în compara- 

țiune eu: modelul declaraţiunii făcută sub legea d-lui Titulescu. 

D-voastră însă nu aţi făcut aceasta şi nu aţi redus sbliga- 

țiunea la facerea acestor declaraţiuni, decât pentru o anumită: 

_eategorie de cetățeni, cari dacă întrun an au fost impuşi, în 

urma, acestei declaraţiuni, în anul următor pot să spună că: 

vor să fie taxaţi pe baza aceleiaş deelaraţiuni. 

Desigur că facultatea acestei deelaraţiuni este avantagioasă 

„pentru contribuabil, dar este foarte desavantagioasă, pentru. 

fise, pentrucă se poate întâmpla ca veniturile contribuabilului 

să se fi mărit în comparaţie cu declaraţiunea precedentă pe . 

care a făcut-o. | | 

Să nu credeţi că prin aceste modificări aţi făcut ceva în a- 

vantajul fiscului, dar aţi făcut ceva întrucât aţi împuţinat pr- 

terile fiscului în ceeace priveşte drepturile şi datoriile lui de 

investigaţiune. În ceeace priveşte societăţile anonime în legea 

Titulescu aveă dreptul şi datoria să cerceteze la aceste 'socie- 

„tăţi, ca să deă toate lămuririle privitoare la situațiunea crean- 

telor în bănci, de societăţi, ete., ete., dar d-voastre aţi tăiat 2- 

cest drept al fiseului. 

"D-le ministru de finanţe, eu ştiu şi am spus-o în repetate rân- 

duri, că în tradițiunea partidului liberal principiile au fost: 

înlocuite prin vorbe. (Aplauze la ţărănişti, protestări pe băncile 

Dar poporul acesta nu poate să fie hrănit cu fraze şi cu nea- 

devăruri (protestări pe băncile liberale) poporul acesta are tre- 

buinţă de declaraţiuni preeise, pe: cari „d-voastră unu le puteţi 

face. 

O-voce: Aveţi dreptate, discursul d- voastră dovedește acest 
lucru. . , - - 

D. V. MADGEARU: D-lor deputaţii cine a cetit expunerea 
de motive a d-lui ministru de finanţe Şi a cetit şi legea d-sale 
a putut să constate că tot ce doreşte se găseşte în expunerea de 

motive, dar lipsește din lege. 

| Ta expunerea de motive se aminteşte chiar întrio notiță Jos 
şi de -rostul unui eventual impozit pe eapital..— 

În expunerea de motive se am/nteşte şi impozitul pe câştigu-
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“ile de 'răsboi, care 'a fost combătut tot de acelaş ministru de 
finanţe la Camera de "comerţ. Ă 

In discursul săn veţi găsi poate. toate ideile cele mai gene- 
voase care trebue să existe într'o refornă fiseală, In lege însă 
nimic. 

Aceasta este o nouă dovadă de spiritul de ipocrizie cu care 

d-voastră aţi întreţinut această ţară atâta vreme. (Aplauze pe 

băncile 'ţărăniste). Căci ce face legea d-voastre? Am dovedit-o 

desavantajează agricultura faţă de industrie şi comerţ şi chiar 

faţă de capitalul leneş: nu respectă un minimum de existenţă, 
cari cât de puţin să corespundă cu situaţiunea viejei de azi. 

Reducerile d-voastre de buză, la impozitele elementare pen- 

bu agricultură, “industrie, comerţ, profesiuni libere, ete., sunt 
„ridicnle; sunt” absolut inexistente degrevărilor pentru sarcină- 
de familie sunt absolut insuficiente pentru a se garantă traiul 
cel mai modest unci familii cât de mică burgheză în această 
tară, E ” . 

Impozitul global. de fapt îl desfiiritaţi. Acolo trebuia să ve- 
niți cu progresivitatea ca să răspândiţi dcelui principiu de e. 
echitate socială pe care la fiecare ocaziune le aduceţi înainte 

ȘI-I opuneţi principiului luptei de clasă pe când in realitate 
d-voastre faceţi lupta de clasă. (Aplauze pe băncile ţărăniste). 

Impozitul d-voastre pe venitul. global oeroteşte pe milionari 
'şi pe arhimilionari. (Aplauze pe băncile ţărăniste)., 

Avantajaţi societăţile anonime faţă de firma individuală, 
comerţul de speculaţiune îl puneţi înaintea, comerţului normal 
cinstit, şi favorizați pentru a înlesni. desvoltarea până la pa- 

roxism a, băncilor prin acele-vezerve, participaţiune şi în spe- - 

cial prin favoarea pe care o daţi depunătorilor cari plătesc nu- . 

mai un impozit de 10 ia sută. Intrun cuvânt d-voastră nu fa- 

ceţi decât să întăriţi plutocraţia, de 'speculaţiune și. bancocra- 

tia a tot stăpânitoare în această țară. (Aplauze pe băneile ţă- 

răniste). 

Apoi d-voastre, simyplificaţi tehnica? Nu, ci introduedţi o 
complexitate mai mare şi introduceţi arbitrarul fiscal; aceasta . 

- este încă unul din principiile de gospodărie politică a d-voastre 
cu care aţi ţinut această tară n chingi până acuma şi pe care 
îl introduceţi în acest impozit pe venit. 

+ Legea d-voastre, d-le ministru de finante, este deci din pune- 
“tul de vedere al aplicării ei, cel puţin tot aşă de inaplieabilă 

ca Şi aceea a, predecesorului d-voastee, - 

n
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D. Titulescu poate să fie mulţumit că soarta l-a răsbunat:- 

D-voastră sunteţi combătut exact de aceleași cercuri, cari Vai 

combătut pe d. Titulescu si sunteți menajaţi numai de pluto- 

craţia de speculaţiune şi de bancocraţie pentrucă are speranţe 

că veţi putea să imvuneţi acestui Parlament acest proiect ce 

lege, şi-şi va puteă mistui în linişte plusurile de venituii imense 

pe cari îi le lăsaţi. (Aplaue pe băncile țăvăngştilor). - 

D-voastră, d-le ministru de finanţe, aţi auzit că unul dintre 

colaboratorii d-voastră intimi a hărăzit pe d. Titulescu cu titlu 

de doctor de finanţe, spunând că a făcut o admirabilă teză de 

doctorat. Este adevărat că cele 257 de pagini ale expunerii de: 

motive ale d-lui Titulescu, plus proicetul de lege eră o admi: 

vabilă teză de doctorat. Mă întreb, însă, dacă profesorul dela 

Sorbona, la care făceaţi apel săptămâna trecută, v'ar hărăzi 

d-voastră titlul de licenţiat în ştiinţele financiare, cu exptinr- 

rea d-voastră de motive, (aplauze din partea tărăniştilor), şi: 

“mai eu seamă cu proiectul d-voastră de lege, care este o reedi- 

tare întrun stil confuz, întrun stil lipsit de preciziunea și ele- 

ganţa textului d-lui Titulescu. Ă 

Tara întreagă ar pitea fi liniştită pentrucă poate să fie u- 

sigurată că nu va fi nevoie de meditaţiuni de un an de zile 

şi nici de comisiuni speciale de studiu în care aţi introdus toate 

capacităţile d-voastră financiare pentru ea să schimbaţi tot şi 

să nu modificaţi nimic pentru a se împleti întrun proect de 

lege acele principii ale diseriminării veniturilor, a reducerilor 

de bază, a degrevărilor, a minimului de existenţă "și o reală 

progresivitate. Vă asisurăm că nu va fi nevoie de nici o lună 

de zile pentru a da ţării.o leze a impozitului pe venit care Să 

corespundă tuturor așteptărilor şi tuturor necesităţilor. 

Singurul rezultat pozitiv al acestui an, care, recunose că costă 

foarte mult, este că sa mai sdruncinat încă una din reputa- 

țiunile uzurpate ale acestei ţări. (Aplauze prelungite din par- 

Tea ţărăniştilor)! o 

Şedinţa, se suspendă. - | ÎN, 

— La redeschidere, 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Constant Georgescu ate: - 

cuvântul. 

D. CONSTANT GEORGESCU: D-le preşedinte şi d-lor de 
“putaţi. Dacă m'am hotărît să intervin în această desbatere,. 

n'am făcut-o pentru a ţine un discurs, căci, după mine timpul 
7 

vorbelor deşarie a trecut, ci pentru a vă lămuri proicetul de
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faţă şi a combate criticile nediiapte ce au fost aduse înaintea 
d-voastră. Am participat la toate fazele prin care acest proiect. 

a trecut, în calitate de reprezentant al d-voastră în deosebitele 

comisiuni fiscale; încă dela 1910, când ideea impozitului pe ve- 
nit eră în fașe, am tipărit o voluminoasă lucrare, în care am 
studiat pe lar» impozitul pe venit, carb pentru ţara noastră: 
părea în ucel timn o-monstruozitate, iar atunci, câni d. Titu- 

lescu a prezentat proiectul său, am căutai, prin presă să lumi- 
vez ţara asupra acelui proiect. În fine după ce proiectul a, de- 

venit lege, printr”'o lucrare complectă, am combătut reforma 

impozitelor directe așa cum a fost alcătnită de către d. Titu- 

escu, | 

De ce am. desfăşurat această activitate şi am căutat să lupt 

întotdeauna pentru introducerea în România a impozitului pe 
venit? Am căutat să mă face championul impozitului pe venit 

în țara. noastră, pentru că din toate impozitele, acesta, este „Im- 

pozitul cel mai drept“, întrucât poate să se modeleze, să se a- 
romodeze facultăţilor coniributive ale cetăţenilor, pentru că 
numai acest impozit poate să înfăptuiască justiția fiscală, după 
care aleargă toţi contribuabilii. Mai cu deosebire îa ţara noastră, 
unde vechiul regim al impozitelor directe eră atâţ de nedrept, 
“unde găsim câte o ideie fărămiţită din-toate sistemele de impo- 
zite, reforma se impunea din mai multe punete de vedere. Se 

impuneă din punct de vedere al egalității, în faţa impozitelor 

„a cesăţenilor aceluiaş neam şi se impuneă din punct de vedere 

al repartizării. drepte a sareinelor fiscale. Şi astăzi când graţie 

vitejiei, ostaşilor nostri, am înfăptuit România Mare, se impune * 

ca un imperativ categorie introducerea impozitului pe venit, 

din motivul, că impozitele trebue să fie aceleaşi în întreaga 

Românie. , 

Dar d-lor, mai e o consideraţie foarte importantă care im- 

pune acest impozit modern. La noi în România, se evidenţiază 

an „paradox“, care nu există în nici o ţară din lume: găsim pe 

cetiițeni plini de bogății, lusul cel mai destrânat se desfăşoară 

înaintea ochilor noştri, cea mai mare risipă se etalează în mod 

provocător în toate clasele sociale, şi cu toate acestea Statul 
nostru se geseşte într'o stare financiară foarte precară. Această, 
situaţie ie dovedeşte cu piisosință, că, este ceva bolnav în organi- 
zaţia îistală a Statului român, — aceasta dovedeşte că nu 
există solidaritate suficientă între cetăţenii contribuabili şi 
între Stat, cum. există în toate celelalte State moderne. Si d-lor



deputaţi, ţin să înlătur o părere greşită ce o are contribua- 

bilii români, că Statul confiscă o parie din venitul cetăţeni- 

lor atunci când le încasează impozitele. In adevăr, d-lor, con- 

tribuabilul român se înseală, întrucât partea din venit ce. se 

dă Statului de către cetăţean, reprezintă plata pe care o face 

cetățeanul pentru. întretinerea serviciilor publice, servicii pe 

care el, individul, nu poate să le înfăptniască, pentru că covâr- 
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şese puterea lui, ca de pildă servicii de protecțirune: armata, 

jandarmeria, justiţia; servicii de natură economică, cun sunt 

şoselele, şi alte numeroase servicii de tot lelul, şcoli, serviciu. 

sanitar, etc. | 

Pentru ca Statul să-şi îndeplinească menirea sa, trebue bine 

înţeles să aibă o stare financiară prosperă. Cinci sunt mijloa- 

cele pe care ştiinţa şi practica financiară le pune la îndemâna 

ministrului de finanțe, pentru alimentarea tezaurului public. 

Mai întâi sunt împrumuturile, la care -sa apelat din neno- 

vocire foarte mult în timpurile din urmă. a ” 

Statul „român, din punctul de vedere al împrumuturilor, a 

sleit putinţa de a le contraclă, fiindeă a abuzat de împruritt- 

turi în timpul şi după răsboi. o 

Dimpotrivă, politica de Stat a ministerului de finauţe,. con- 

ştient, de datoria sa, trebuie să fie veducerea treptată, a datoriei 

Statului român şi mai ales a datoriei câtre Banca Naţională, 

întrucât Statul nu âre drept ereditor atât Banca Naţională, 

cât circulaţia fiduciară a României, aşă că Statul achitând 

datoria care o are către Banca: Naţională, nu face an serviciu. 

uumai acestei institnţiuni, ci nai ales circulaţiunei fiduciare 

- 

a ţării, sporită peste măsură care suferă din această pricină, . 
circulaţie care fiind ereditorul real atrage după cum bine ştiţi - 
urcarea preţurilor, scumpirea traiului şi deprecierea” valutei 

noastre naţionale. 

Există al doilea mijloe pentru echilibrarea bugetului: unui 

Stat şi îmbunătăţirea finânţelor sale: Economiile, da, econo- 

miile au o limită, ce nu poate fi depășite, tără a desor ganiză 

serviciile Statuțai, Atunei când România aveă un buget iunie, 

ministrul de finanţe Sturdza la. 1900, a putut print:'o politică 

de economii, să realize e echilibrul bugetar. 

Azi însă când 25,(4)0.000.000 lei unităţi, se datorează de Statul 

vromân,—ecând sarcini şi nevoi mereu crescânde bat la. usa. 
noastră,—dacă war fi decât nevoia căilor fevate, pentru care d.. 
ministru al comunicaţiilor a declaraț că numai pentru reface:
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rea lor trebuesc 5.000.000.000 lei,—înţelegeţi bine că econoiniile 
nu pot să umple nici măcar golurile bugetului ordinar. 

Există al treilea mijloc şi pe care Pam văzut practicat de 
către d. Vintilă Brătianu, actualul ministru, de finanţe şi care 
formează programul şi politica fiseală a actualului ministru. 
de finanţe din Franţa d. de Lasteyrie. 

Acaastă polițică se poate rezumă în aceia, ca toți contribua- 
bilii, dar absolut toţi, să-şi plătească în întregime” nota, pe 
care o datorese Statului, drept impozite. 

Dar şi acest mijloc, deşi eficace, este totuşi un paliativ numai. 
In al patrulea rând, Statul poate să-şi procure venituri din 

exploatarea bogățiilor pe cari le posedă. Insă o exploatare a 
bogățiilor Statului în mod intens, nu e cu putinţă azi, pe de o 
parie prin faptul că Statului îi lipsese capitalurile necesare, 
şi mai ales prin aceea, că Statul s'a dovedit că este un prost co- 
merciant şi industriaș. Dovadă C. F. R. şi poşta; eare dau de- 
ficite. i Pa | 

Rămâne deci, ca singură soluțiunea ca singur mijloe pentru 
salvarea finanţelor Statului, un al cincilea mijloc împozitele. 
Din punet de vedere al clasificării, există două categorii 
priaitipale de impozite, impozitele directe şi impoitele indi- 
recte. - i 

La care din ele trehue să apeleze ministrul de finanţe? 
Impozitele directe întâmpină totdeauna. opunerea cea mai 

dârză a contribuabilulti. Toemai pentru că impozitul pe venit 
face parte din clasa impozitelor direc :te, constâtăm că introda- 
cerea acestui “impozit stâmeşte o foarte mare vâlvă în toate 
păturile sociale şi în: toațe statele, ehiat cele mai civ ilizate âin 
Occident. | 

Din ce provine această revoltă? Care este explicaţia acestei 
opuneri? Ă 

Dacă re uităm în bugetul Statului, vedâm că impozitele di- 
reete nu repre intă decât 650. 040.000 leii în anul bugetar 1929/1923 
in timn ce un singur impozit indirect, cum este al tutunului, 
se urcă la 1.300.0090.000 lei. Dacă e vorba, comvârativ de o sumă 

"aşă de mică, de ce atâtea disenţiuni si frământări?” De ce în 
Franţa au trebuit să treacă 19 ani. dela primul proiect pe îm- 
pozit pe venit a ministrului Pevtral, până când în tine la 1915, 
sa aplicat impozitul pe, venit,—și să se prezinte Parlamentului 
irancez 10. proiecte de impozite pe venit.—până să se adopte 

“în fine proectul din 1914?
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De ce a fost nevoie de atâta luptă ca principiul chiar al im- 

vozitului pe venit să poată triumfă? _ 

Pentrucă, d-lor deputaţi, impozitele directe pun pe contri- 

buabili în atingere imediată cu fiscul, în contact direct nu nu- 

mai cu Statul, care e o personalitate morală nevăzută, ci şi cu 
agenţii fiscali, funcţionarii cei mai odioşi pentru cetăţeni, cure” 
stabilese şi prezintă nota de plată, în care e trecută suma care 
urmează s'o plătească cetățeanul Statului, întovărăşiță de ame- 
minţarea de execuţiune forţată, în caz de neplată. 

Din cauza aceasta se nase vexaţiuni şi inchiziţiuni, o luptă 
se încinge între agenţii fiscului şi între contribuabili, cari in- 
vearcă să se opue la taxure, făcând apel, recurs, etc., mai ales 
că impozitele directe pe cari aceştia le plătesc, se văd, se pipăe, 

contribuabilii au prilejul să le simtă sub o formă imediată şi 
coneretă, pe când impozitele indirecte, cetăţenii le plătese pe 
nesimţite, în mod snecesiv, cu ocaziunea consumaţiunilor în 
general, le achită fără să-şi dea scama şi atunci e explicabil de 
ce contribuabilii, deşi plătesc impozite indirecte foarte mari, 
cu toate acestea nu proțestează de loe contra acestor impozite. 
Este incontestabil, că dih punct de vedere doctrinar, impoziteie 
directe fiind mai drepte, ar trebui să reprezinte o proporţiune 
mai mare întrun regim fiscal a unui Stat civilizat, decât im- 
pozitele indirecte însă, d-lor, proporţiunea “sau dosagiul care 
trebue stabilit de către ministerul de finanţe, între impozitele 
directe şi cele indirecte, e o problemă de arte politică, iar nu 
de şiiinţă financiară astfel, putem noi în starea financiară âc- 
tuală precară a Statului român să renunţă la impozitele indi- 
vecte, oricât de nedrepte ar fi ele? Da sigur că nu, pentru că 
produce un venii de peste 3 miliarde aproape o treime din tota- 
lul veniturilor Statului, E 

Rămâne să vedem care a fost în trecut politica miniştrilor 
noșiri de finanţe faţă cu impozitele directe. | 

* D-lor deputaţi, urmărind evoluția impozitelor directe în Io- 
mânia, constatăm că perioada pâriă la 1910, a fost o perioadă 

de dibuire căci nici un criteriu, nici un principiu nu a prezi- 
dat la alcătuirea regimului fiscal “al impozitelor directe, care 
erau foarte uşoare. Explieaţiunea o avem măi ales în faptul 
că nevoile micului regat român erau foarte restrânse. Cu toate 
acestea, din cauza creșterei: normale a bogățiilor, impozitele 
dirdete au contribuit la situaţia prosperă financiară a regatu- 
lui român care a vutut aveă în 1911-1912 un excedent de peste 
100 milioane lei la un buset de 400 milioane lei anual.
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De abia î în 1910 un ministru de: finanţe şi-a dat seama de ne- 

dreptatea impozitelor directe din Roniânia şi trebue să ne mân- 

drim că acel ministru de finanţe aparţineă partidului liberal, 

pe care cei mai: mulţi dintre noi îl reprezintăm în oceastă A- 

dunare. Emil Costinescu, cel mai mare ministru de finanţe ce 

Va avut ţara noastră, având o experienţă nemărsinită şi o pri- 

cepere fără, seamăn, a alcătuit în anul 1910 un proicet de im- 

poziti global unic pe venit, care eră perfect studiat di adaptat 

nevoilor de atunci ale ţării noastre. Acest proiect pentrucă 

s'a prezentat la sfârsitul legislaturii, n'a putut să devină lege, 

fiindcă a căzut dela putere parţidul liberal. După uceea:san 

nceput câteva. tatonări, sau încereat câteva reforme a înu4po- 

zitelor directe, dar fără rezultate serioase practice. La 1920, d. 

Argetoianu a căutat ca faţă de nevoile financiare ale Statu- 

lui nostru mărit, să sporească cotele impozitelo» divecte exis- 

tente la acea. dată, fără însă să se atingă de baza şi alcătuirea 

lor, aşă că nedreptatea impozitelor divecte a devenit şi mai ac- 

centuată. Ă 

D. Titulescu, ministru de finanţe, în 1921, cu un curaj fără 

scâmăn, cu 0 dorinţă incontestabil nemărginită de a-şi servi 

(ara, a prezentat un proiect de impozit progresiv pe venit. 

Ce a fost şi ce va reprezentă în istoria noastră financiară a- 

cest proiect? 

Proiectul d-lui Titulescu se “poate asemănă cu Minerva, care 

s'a născut complect în armată din capul lui Jupiter, după cum 

ne afirmă mitologia greacă. 

Cu! alte cuvinte proiectul d-lui Titulescu â fost un proiect de 

cabinet, de doetrină, care a răsărit din capul d-lui Titulescu, 

fără ca acesta să fi ţinut seamă însă de starea economică a ţă- . 

vii noastre de tradiţie fiscală, de aparatul fiscal, ea si de putin- 

țele de plată ale contribuabililor români.” Ă 

D. V. MADGEARU: Faze, fraze. 
D. GEORGESCU CONSTANT: Vă voiu dovedi îndată cu 

exemple și citaţiuni, că proiectul nostru este ca concepţie și al- 

cătuire este cu mult mai superior proiectului d-lui Titulescu. 

D. V. MADGEARU: Eră mai sincer acela. 
D. GEORGESCU CONSTANT: Dar nu eră aplicubil în ho- 

inânia, mai ales pentrucă proiectul de impozit pe venit al d-lui 

Titulescu eră însoţit de un cortegiu de alte impozite, ca impo- 

zitul pe 'eapital, pe care nici Franţa bici Englitera, n'au avut 

curajul să-l legifereze. De accea a stârnit o foarte mare revoltă 

4
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în întreaga populaţiune a: ţării. Partidul nostru jiberal,—prin 
reprezentanţii săi. cari se găseau în 1921 în Parlament,—am a-. 
rătat d-lui Titulescu gândul ţării, am arătai că proeectul său 
ară inaplieabil. Peniru a puteă să afirmăm că acest proiect ” 
eră inaplieabil, mu eră nevoe să-l experimentăm, cum ne reeo- 
mandă d.: Madgearu, care n'a suvernat niciodată, şi deci nu-şi 
dă seama, de ce înseamnă a guvernă. 

D. V. MADGEARU: Ai guveinat d-ta. 
D. CONSTANT GEORGESCU: fu nu am fost ministru, dar 

cu am mai mare experienţă guvernamentală decât ai d-ta, 
căci am fost ales în 4 Parlamente şi am fost în administrația 
țării 5 ani. | a 
PARINTELE FLOREA DRAGHICI: Noi nu am tost în con- 

ra impozitului pe capital. | 
D. GEORGESCU CONSTANT: Noi'am dat expliecaţiuni în 

campania electorală din anul acesta celor ce uu venit să se 
“plângă tocmai de impozitul pe capital, care esă odios mai ales 
în clasa ţărănească. | i - IN 

D. V. MADGEARU: Cave nici nu s'a aplicat. 
D. GEORGESCU CONSTANT: D-ta. eare. nu aj experiență 

politică, poţi să ne învinovățeşti că nu am făcut experienţa îm- 
pozitului pe venit şi pe capital al d-lui Titulescu. Dar în a: 
ceastă materie se poate face experienţă? Ştiţi că sa stabilit. 
de către defunctul Carp, prin legea maximuluiun impozit -pe 
țuică, care deşi erâ foarte uşor, totuşi aplicarea acestui impo- 
zit a provocat revolte în întreaga regiune a muntelui şi a dea- 
lurilor. ” 

— 

Tăranul nostru este foarte sensibil în ceeace priveşte iîmpo- 
zitele şi această sensibilitate se explică din punet de vedere 
istorie, din punet d& vedere atavic, căci a fost în secolul al 
XVIII-lea în timpul. Fanarioţilor împovorat peste măsură cu. 
dări. a e 

D. V. MADGEARU: Propaganda pe care aţi făcut-o d-roa- 
stre împotriva impozitului d-lui 'litulescu se va întoarce în 
contra d-voastre: aţi semănat vânt şi veţi culege furtună. * . 

D. GEORGESCU CONSTANT: Propaganţla cea înverşunată | 
Şi bolşevică aţi făcat-o d-voastre tărăniștii. Noi liberalii am. 
spus numai atât ţăranilor, că impozitele d-lui Titulescu nu se 
+07 aplică. ” E | | 

Tara aşteptă, d-lor deputaţi, un alt ministru de finanţe, cu: noscător al vieţii reale a Statului nostru, respectuos pentru
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trecutul acestei ări, ua ministru care să ţină seamă şi de re- 
percusiunea, be care impozitele pot să aibă asupra desvoltării 
bogățiilor în ţara noastră, adică să aibă o concepție practici 
și de ansamblu în materie de impunere. 

In d. Vintilă Brătianu țara, şi:a găsit pe acel ministru aştep- 
tat. Pentru ce, d-le? pentrucă d. Vinţilă Brăţianu din confe- 
xinţele- pe care le-a ţinut, din discuţiunile ce am avut cu d-sa,. 
în diversele :comisiuni. fiseale, timp de 5 luni, —am “constatat 
că uneşte concepţia de doctrină,—eare trebue să călăuzească ori- 
ce reformă mare, ea mai vastă practică financiară, pe 

care un om de Stat o poate avea, D. Vintilă Brătianu eu: toate 
acestea a- căutat să ia părerea tuturor "oamenilor practici, re- 
prezentanţi a ai organizaţiunilor economice şi financiare din Stat. 

şi mă surprinde astăzi, când văd că comerţul şi industria pro- 
testează în ceeace priveşte impozitele pe comerţ şi industrie, de- 
oarece d. Ion Luca Niculescu a participat la dezbaterile comi- 
Sturili restrânse chiar, iar d. Hagi Tudorache şi d. Cerchez au 
participat la şedinţele comisiunii mari fiscale dela Senat, pre: 
cum şi d. inginer Pârvulescu, reprezentantul fabricii Vulcan, o. 
fabrică care ţine de inarea instituțiune financiară Marmorosch 
Blank. - - 

D. V. MADGE ARU: Dar ce mă interesează pe mine lueru- 
vile acestea? » ) 

D. CONSTANTE GEORGESCU: Nu te interesează pe d-ta şi 
pe partidul d-tale țărănist. 

„Dar noi vorbim aci pentru ţara întreagă, trebue să lămurim 

tara şi să înlăturăm toate acuzaţiunile. aduse, chiar de unii 

din amicii noştri, că acest proect sa diseutat în mod ascuns. 

Mă simt de asemenea dator, să dau socoteală majorităţii de 

mandatul pe care mi Va încredinţat alegându-mă în comisiu- 

nea fiscală a Adunării deputaţilor. 

După cum ziceam; au participat d-lor, la comisiunea fiscală 

cea mare, financiari, fr untaşii băncilor capitaliste şi populare, 

veprezentanţi ai comerţului și industriei şi cu toate acestea 

nimeni n'a ridicat obieeținne că impozitele noastre ar nimici 

producţiunea sau câpitalurile. | 

„Recunose că sunt unele dintre cotele prevăzute în proiect sunt 

grele. Eu însumi am obiecţiuni şi amendamente de propus, de 

ex. în ceeace privește iinpozitul pe rentabilitate pentru comer- 

cianţă si industriaşi. D, ministru de finanţe, sunt convins că va 
aduce oarecari înduleiri proiectului, întrucât d-sa a arătat cea 
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mai mare bunăvoință, a plecat urechea la toate observaţiunile 

ce i sau adus până acum şi numai acele propuneri cari erau 

exagerate sau interesate, numai pe acelea le-a respins. 

Voiu trece acum, d-lor deputaţi, la analizarea reformei noas- 

ire. Voiu căută în primul rând să discut criticile aduse proiec- 

tului ce se află în desbaterile d-voastre. Retorma noagră este 

criticată, sau de către esi loviți în interesele lor sau de către 

adversarii politici ai partidului nostru, cărora nu, le convine. 

că un:nou titlu de glorie se adaogă la activul partidului libe- 

ra]. De aceea, eriticele aduse au fost cât se poate de pătimaşe 

şi nedrepte. S'a adus prima critică--şi cea mai fundamentală — 

că proiectul d-lui Vinţilă Brătianu se aseamănă cu proectul 

d-lui 'Titulesen. . 

D-lor deputaţi, este adevărat că toate impozitele pe venii 

se aseamănă între ele. 

Luaţi proiectul Caillaux, din 1907, şi comparaţi-l cu proec- 
tul d-lui Titulescu. Veţi constată că sunt articole identice în. 

ambele proiecte. De ce nu au protestat țărăniştii, când d. 'Titu- 

lescu a adus proiectul său în Cameră, seoţâud în ex idenţă a-. 
ceastă asemănare? . ON 

D. V. MADGEARU: D. Titulescu mu a avut nici o ambiţie 
de autor. D. Vintilă Brătianu. prin însăşi faptul că a sabotat: 
legea Titulescu, dovedeşie că a avut această ambiţiune de autor. 

D. GEORGESCU CONSTANT:, Imi permiteţi d-le Mad: 

gearu să vă dovedese că sunteţi nedrept cu d. V. Brătianu. In 
comisiunea restrânsă de pe lângă ministerul de finanţe, care a 

"Tuerat în timpul verii și a toamnii, au fost membrii cari au 
căutat să deă altă redactare proiectului, adică ideile să fie în- 

veştmântate în alte fraze. D. ministru Vintilă Brătianu însă 
“a opus d-sa a cerut ea nici chiar titulatura de „cedule“ să nu 
fie schimbată; căci zicea d-sa, termenul „cedulă“ este consa- 
crat de ştiinţa financiară, așă că sa încetățenit în toate legiui- 
rile fiseale moderne şi de aceea nu a voit la început să schinibe. 
cuvântul „cedulă“. Aceasta dovedeşte până la evidenţă. că d. 
mimistru Brătianu nu are și nici nu a avut nici o ambiţiune. 
de autor. 

Pi 

Dar pentrucă cuvântul „cedulă“ ajunsese odios în popor, din. 

„cauza legiuirilor d-lui Titulescu... 
D. V. MADGARU: Făcută de d- voas!ră prin campânia d-v. 

politică. 

D. GEORGESCU CONSTANT... atunci a trebuit să ținem 
seama de spiritul şi mentalitatea poporului nostru, de psiho:
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1ogia mulţiniti, renunțând la cuvântul de „cedulă“, D. Vintilă: 
Brătianu Sa raliat în ur mă la punctul nostru de vedere, fiindcă 
prin aceea diferă omul cu udevărat simţ politie, adică omul 
cu simţul realităţii, de oamenii doctrinari sau de acei cari sunf 
meniţi să steă mereu în opoziţie și, eari nu au nici 0 răspun- 
dere. Căci în fond, d-lor deputaţi, ce am făcut noi membrii 
comisiunei fiscale? Noi ne-am oprit ca şi d. Titulescu Ja clasi- 
licarea clasică a veniturilor şi desfid pe d. Madgearu când e 
ți ministru de finanţe... 

Voci: Nu are să fie nici. odată! 

D. CONSTANT GEORGESCU -..că va inventă alte venituri 
ce urmează să fie impuse de Stat, decât acestea, ce sunt trecute 

în proiectul nostru. 

D.YV. MADGEARU: Am dovedit că d. V. Brătianu este mi. 
nistru finanţelor, uu ministru de finanţe. 

D. VINTILA 1.C. BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor, 
tiu să velevez ceeace a-spus d. Madgearu, că discursul d-sale 
vu a fost făcut ca să eritice reforma ce prezint, dar ca să lo- 
vească în ministrul de finanţe. Un om care păcătueşte din ură 
și pasiune, nu poate să aibă o judecată dreaptă. (Aplauze). 

D. V. MADGEARU: Copilul seamănă cu părintele, şi. părin- 
tele seamănă cu copilul! 

D. CONSTANT GEORGESCU: Si atunei ziceam, este oare 
posibil o altă grupare de venituri? 

Niei Lloyd George, nici Cailaux, nici Poincar€, nici von Mi- 
que], care a înfăptuit reforma impozitelor directe în 1890 în 
Germania, nu au putut rupă veniturile decât în aceleaşi casse 
sau cedule; veniturile agricole, venitusile comerciale şi indus- 

tiale, veniturile clădirilor, veniturile capitalului mobiliar, ve- 

niturile profesiunilor şi veniturile din muncă. Nu se pot in- 

ventă alte venituri, căci activitatea omenească nu se manifestă 

decât în cadriil acestor venituri. - 

Când se vea caplă puterea solară sau alte puteri ale naturii, 

atunei poate numai va irebui să inventăm o cedulă nouă; dar 

desfid până astăzi, în gradul de evoluţiune al ştiinţei noastre, 

ca activitatea unui om să poată obţine venituri din alte surse. 

Am imitat, este natural să fi imitat, ia nu să îi inventat, 

căci nu eră cu putinţă în această materie să. inventăm ceva 

Bou. ” 

Dar. atunci; care este meritul nostru? Ce am făcut noi? Am: 

căntat, d-lor deputati, să organizăm mai bine, mai simplu îm
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punerile, ceeace este un merit destul de mare. Vă voi dă numai 

c pildă, Suprimarea faimoasei cedule C. :D-voastră, d-le Mad- 

searu, ne. desfideţi, ne somaţi să arătăm că am destiinţat ce- 

dula C. Mă aşteptam şi nu m'am mirăt citind în gazete această. 

imputare, eă cedula C a rămas şi la prcestul nostru. Dar că 

d-voastră, un economist aşa de distins ularitute), «are pătrun- 

deţi fineţea, unei legi. (Ilaritate, protestări). 

lertaţi-mă, d-lor deputaţi, vedeţi, noi profesorii trebue să ne 
respectăm reciproc lilaritate) —Si atunci daţi-mi voe să vă do- 
vedese că nu aveţi dreptate, căci noi reâlmente a suprimat: 
ccdula C,.a beneficiilor exploatărilor agricole. Voiţi “dovada? 
Pentru a vă face această dovadă trebue să vă. explic, d-lor de- 
putaţi, că d. Titulescu a voit să proceadă în mica nozstră ţară 
ca în Anglia şi Franţa, ţări în care e agricultura a ajuns la sum-: 
muin de dezvoltare,—la ceeace se numeşte ventilarea venitului 
agricol, anume la despărțirea venitului provenit din exploata- 

"rea propriu. zis agricolă, de venitul care reprezintă urenda: pă- 
mântului. 

In. adevăr, agricultura produce donă venituri: ubal datorit, 
cum ziceă economistul englez Recardo. fertilității naturale a 
pământului, şi altul care este datorit muncei şi capitalurilor pe 
care agricultorul le întrebuințează în exploatarea pământului. 
Ce a urmărit d. Titulescu bazat pe această teorie? 

Deşi ţăranul român munceste cu braţele lui proprii pămân- 
tul şi are drept capital, doi boi și un plug, totuş-acest jărau 
va aveă să plătească două impozite, fiindcă! din punet de ve- 
dere fiscul, consider că țăranul este salariatul lui î însuşi şi chiar 
arendașul lui însuşi, Aşă explică, în expunerea de rotire, d. 
Titulescu impunerea la cedula C a țăranilor, ce își muncesc 
singuri pământul, 

-D. V. MADGEARU: Inexaet! Prin abaterile de bază “ăra- 
nii cu mai puțin de 5 ha. erau sentiți, 

-D. CONSTANT GEORGESCU: Eu vă voi doyedi cu câtate 
din discursul d-v., că sătenii sub 5 ha. chiar nu erau scutiţi. 
D-le Madgearu, prin întrer uperea d-v. evidenţiaţi deoseli:iea 
de concepţia ce există între noi şi d- voasttă. (laritate). Această s 
deosebire de concepţie între partidul d-voastră țărănist şi între 
partidul nostru naţional- liberal, constă în faptul că- noi privim 
problemele din punct de vedere general, în cazul: de iaţă, indi- 

„fterent dacă cineva este. proprietar a mai puţin de 10. pogoane 
sau are 00 de pogoane sau mai mult.
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D-voastră despărțiți pe agricultorii sub 5 hectaie de acei ce 

posedă peste 5 hectare. Pentru ce faceţi d-voastră această deo- 

sebire? Pentrucă d-voastră bazaţi toată politica, d-voastră, toată 

organizaţiunea d-voastră, pe jăranii cei mai puţin bogaţi, uu 

pe cei mai înstăriți, cari pot să distingă să judece partidele. 

după ce au înfăptuit pentru ţară, să analizeze programele, care 

le sunt tendinţele, de unde se inspiră 

D. V. MADOEARU: Te rog să citeşti alin. II din ast. 4. 

D. CONSTANT GRORGESCU: Nu poti să vă satisfac, d-le 

Madgearu, fiindcă aci suntem în Parlament, nu suntem la 

„scoală, nu putem să pierdem vremea cu lectura, textelor. Je a- 

“eeea în proiectul nostru am suprimat cedula C, a venitului din 

exploatarea agricolă, atunci când pământul se exvlbatează de 

proprietar însuşi, indiferent de întindere. 

Am păstrat însă impunerea arendaşilor, căci atunei când: 

proprietatea. rurală este avendată, acest venit al exploatatorului 

agricol se evidenţiază, apare dela sine. In acest caz există o- 
arendă care se iă de proprietar dela arendaş şi există un al 
doilea venit, câştigul pe care îl ohţine arendașul. Prin urmare 

se pot deosebi aceste două venituri şi în consecinţă se pot im- 

pune proprietarul, cum este drept, la venitul elementar agri- 

col, ia arendaşul la venitul elementar. respectiv. Ma 

D-lor deputaţi, voi trece la disentarea învinuirile» pe cari 

d. deputat Madgearu le-ă adus.proectului nostru, adică voi cău- 

tă să combat celelalte critici ale d-lui Madgearu. 

D. Madgearu, erijându-se în apărător ah intereselor țără-. 

neşti, a susţinut, că noi nu am admis degrevări la bază pen- 

tru veniturile agricole şi din. această cauză impozitele noastre 

“sunt mult mai grele e pentru țărănime, decât erau acele ale d-lui 

Titulescu. 

D-lor deputaţi, afirmaţiunea nu este exactă, realitatea este. 

alta. D. Madagoaru în euvântarea pe eare a ţinut-o în Adnnarea 

deputatilor» în: 1921, cu prilejui reformei d-lui Titulescu, a pro-: 

pus cote de întpirnere mai mari pentru țărani decât pr opuneni 

noi. - 

D. Madgearu ziceă: „Pentru a desăvârși principiul acesta. al 
xonerărilor la, bază am propus şi d. ministru a admis la toate 

cedulele, că chiar înăuntrul lor să se facă anumite scăderi la 

bază pentru veniturile mici şi am reuşit în parte, că pentru a- 

gricultori să reducem impunerile până la 5 hectare ia 10 pro- 

cente (noi adică firăniştii am cerut 8£ procente) între 5-12



hectare la 12 procente (noi dm cerul 10 procente) şi în sfârşit 
dela 10 hectare în sus la 15 procente. Şi acelaş lueru am reuşit 
să-l obţinem dela d. ministru, pentru impunerea veniturilor ex- 
ploatărilor agricole, unde cotele sau redus la 83%, 10%, şi 12% 
(noi cerând 6%, 8" şi 10%). 

Notez că d. Madgearu, spre deosebire de ceeace d-sa a făcut 
faţă de Parlamentul nostru, a pariieipat în inod ofectiy la re- 
torma d-lmi Titulescu, Incrând chiar în comisiunea fiscală a 
Cainerei. 

D. VIRGIL MADGEARU: Pentrucă eră un Parlament lega... 
D. CONSTANT GEORGESCU: Dacă legea noastră n'a eşit. 

perfectă poate că este şi din vina d-voastră, că m'aţi venit să 
contribuiţi cu inimile d-voastră, deşi vă rezervasem tin loe în 
comisiune. (Ilaritate). . 

- „Noi“, adică ţărăniştii, ziceă d. Madgearu, „am reuşit să 
reducem cotele d-lui Titulescu“. Cum rămâne atunci cu între 
ruperea d-voastră că sătenii sunt scutiţi de plata cedulei C? 

D. VIRGIL MADGEARU: Prin lupta pe care am dat-o noi 
am răuşit să uşurăm cotele . _ 

D. CONSTANT GEORGESCU. D. deputat Răducanu, parti- 
zanul d-voastră, a propus la diseuţiunea pe articole un alt sis- 
tem, dar d-sa singur a recunoscut că acest sistem erâ-copiat din 
legislația fiscală greacă. Va să zică şi savanții d-voastră eco- 
nomişti au împrumutat din legislațiunile străine. Şi atunci nu 
am dreptul să întreb, este logic ca noi să nu av 
«i numai d-voastră țărăniștii? (Avlanze). 

La cât se ridică d.lor deputaţi, impozitul pentru proprieta- 
tea țţărănească,—care în sistemul Titulescu, nu trebue să uitaţi, 
se impuneă şi la cedula A 
d-lui Mădgearu? D 

em acest drept, 

şi la cedula C,— după propunerea 
acă vom adună cotele acestor două. cedule 

vom obţine: pentru proprietățile mai mici de 5 hectare 9% cedu- 
la A plus 6% cedula C, fac 14%; pentru proprietăţil» ţărăneşti 
cuprinse între 5 şi 10 hectare 10% cedula A, plus 8% cedula (, 
fac în total 18%; în fine pentru proprietăţile mai mari de 10. 
hectare, în total 25%. 

D. VIRGIL MADGEARU: Nu este S plus 6, căci sunt două 
venituri, N „i 

D. CONSTANT GEORGESCU: D. deputat Lalescu, savan- 
tul profesor universitar ie matematică... | 

D. VIRGIL MADG EARU: Profesor de matematică, nh eco- nonist. ă
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D. CONSTANT GEORGESCU: Apelez la luminile d-lui La- 
lescu, căci .ne trebue un arbitru. Dumneata eşti economist, eu | 

tot economist, trebue deci să desemnăm un matematic ea ar- 

bitra, căci este vorba de cifre.:Si d. Lalescu, în „Viitorul“ din 

16 Decembrie, a dovedit cu cifre ca. impozitul pe proprietățile 

rurale în. legea ţitulescu ajungea pânăla 178% din venit. 

Şi atunci trebue să ne întrebăm cât impunem noi proprie- 

tăţile ţărăneşti? In proiectul nostru veniturile ptrovefiite din 

agricultură, ce nu depăşese 2.000 lei, sunt impuse numai pern- 

tru trei sferturi, (Vezi art. 68), adică se bucură, de o reducere 

de un sfert de irnpozit. 

- Dar d. Madgearu ziceă: ce însemnează azi un venit de 2.00% 

lei! Să mă ertaţi d-le. Madgearu, în această critică nu sunteţi 

de bună credinţă, căci d-voastră şi d. Mihalache ştiţi foarte 

bine, că în materie de impunere a venitului agricol, nu se im- 

pune -venitul real, ci se impune venitul forietar, un venit fic- 

tiv care este cu mult redus faţă de venitul real. 

pb. VIRGIL MADGEARU: Citeşte din proiect: „Luâudu-se' 

în vedere contractul de arendare, prețul pe ultimii 4 ani, etc.“ 

D. CONSTANT GEORGESCU: Eu vă declar şi ştiu că suni 

în asentimentul d-lui ministru de finanțe, afirmând că veni- 

tul impozabil al proprietății fărinesti nu va trece de 125 de 

lei de pogon. | 

D. VIRGIL MADGEARU: De ce nu înseriţi aceasta în lege? 

D. CONSTANT GEORGESCU: D. Titulescu înseris'a în lege 

această evaluare? Nu. şi cu ţâate acestea, aţi declarat mul- 

tumiţi. Nu putem să înserim aceasia în lege, pentrucă noi sun- 

tem încredinţaţi că această reformă va formă fundamentul 

fiscal al Statului nostru; pentru cel puțin o generatiune, deci, 

dispoziţiunile de evaluare care sunt variabile nu trebue să fie 

trecute în lege, . 

De aceea, în proeectul nostru noi nu am înseris decât princi- 

pit generale, rămânând ca detaliile, modul de evaluare, să-l 

fixăm la aplicare, prin instrucţiile ce vom dă în acest scop, am 

instituit o comisiune centrală care să frâneze arbitrariul fis- 

cului, chiar al ministrului de finanţe, aşă încât atunci când co- 

misiunile de impuneri vor exageră veniturile impozabile co- 

misiunea centrală, care-e prezidată de un membru dela ceasn- 

ție şi în care se află reprezentanţi ai băncilor populare, ai ob- 
ştiilor, deci ai ţărănimii. 

D. VIRGIL MADGEARU: Cari trebuiă să țină seama de tex-
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“tul de lege care spune categoric: „Această valoare Jucativă se 
stabileşte ţinând seama de contractele de arendă pe 4 ani în 
urmă sau media producţiunii pe 4 ani sau preţul de valoare 

al pământului“. . | 

Comisiunea d-voastră cențrală nu.poate schimbă aceste prin- | 
'cipii de aci, le poate cel imult interpretă, 

„D. VINTILĂ 1. C. BRĂTIANU, ministru de finanţe: Este 
„aceeaş formulă ca şi la cedula A a proeectului d-lui Titulescu 
si d-sa fixă aci un maximum de 200 lei la hectar. Noi, când am 
fixat. sama,: am făcut-o. pe baza aceluiaş titlu, căci şi la.ur 
proiect şi la celălalt este aceeaş bază şi aceeaş evaluare. 

D. V. MADGEARU: Nu este exact, că d. "Iituleseu vorbeşte. 
'de ultimii patri ani. „ (Untreruperi, sgomot). - 

D. CONSTANT GEORGESCU: D-lor, să-mi bermiteţi prie- 
teneşte să vă lămuvese asupra acestui punct prin citirea, tex- 

“tului. ast, 4, alin; IE, deşi nu este parlamentar să citim aici 
textele, cari se presupun a fi cunosente de către d- -nii deputaţi. 

D. 1. BUZDUGAN: In Basarabia, veniturile pe hectar se eva- 
Juează în aşă fel, că ţara nu ajunge să plătească dela, 500 până 
la 1.000 lei de hectar. (ntreruperi, somot). 

D. CONSTANT GEORGESCU: D-le Buzdugan, această exa- 
zerăre în: impunere provine „din cauza legiuirilor ţariste; .Sis- 
temul Titulescu eră prea complicat, aceasta rezultă din citirea _ 
textului art. 5 din legea Titulescu, Vedeţi cât de clar este tex- 
tul nostru şi cât de simplu e sistemul de evaluare prevăzut de 
noi în art. 4. 

Defeetul principal al legii d-lui Titulescu eră, că: în evaluă- 
rile lor, agenţii fiscului trebuiau să exagereze venitul, pentru 
a obține o mare valoare în capital, 

Prin 'supraevaluarea venitului se tindeă să se ajungă la un 
impozit pe capital însemnat, pe când noi, care am suprimat 
impozitul pe capital putem stabili veniturile agriculturii, ţi- 
nând seamă de veniturile medii, deci -de niște venituri foarte 
reduse. 

- Ga să comparăm impunerea proprietăţilor rurale, în siste- 
mul proiectului nostru, cu impunerea din legea d-lui: 'Tituleseu, 
trebue să avem în vedere deci concepția noastră de ansamblu. 

D. Madgearu a spus că scăzământul -de 25% pe veniturile 
„»gricole pânăla 2.000 lei nu veprezintă. nimic. Pare că nu: re: 
vrezintă nimie acest scăzământ pentru oraşe, dar dacă. “ţinem: 
seamă! de modul de evahiare ! al venitului agricol indicat mai 
sus, 2.000 lei reprezintă venitul a 10—15 pogoane. 

s  



i a ai 

/ - 

"De altfel d. ministru de finanţe, care pe lângă alte calităţi. 

are şi pe aceia a sincerilății, voieşte să spună contribuabilii ji     
exact ce trebue să plătească pentruca acesta. să nu-şi facă ilu- 

ziuni. A sosit momentul cred să hu mai înşelăm poporul, să. 

nv-i ascundem adevărul că situaţiunea financiară au Stabui'ui 

este grea. Făcând aceasta, sunt sigur, că după cur în răzbui 

si-a tăcut datoria, tot așă şi în materie fiscală săteanul nostru 

îşi va dă obolul fără ezitare. (Aplauze pe băncile majorităţii). 

„De aceea d. Vintilă Brătianu declară contribuabililor: „voi 

pune cote mari, dar voiu face evaluări mici, căci nu a îi sia. 

cer dacă ar pune cote miei şi ar face evaluări mari. 

D. V. MADGEARU: Cu legea aceasta nu puteţi face eva- 

iuări mici. - Di - 

D. GEORGESCU CONSTANT: Vă înşelaţi amarmie, d-le 

Madgearu fiindcă eu, fiscul, sunt ereditorul impozitului şi deci 

eu fise sunt în drept să hotărăse ca evaluarea veniturilor să 

fie moderată adresând în acest sens o circulară comisiunilor de 

evaluare... E 

D. V. MADGEARU: Ce fel de mentalitate este aceasta ire- 

bue aplicată legea ori nu? Ceeace spuneţi d-voastre ese arhi- 

trarul d-voastră care hotărăşte. _ | 

DB. GEORGESCU CONSTANT: Rezultă deci că prin evaluă-: 

xile noastre venitul de 2.000 lei va reprezentă. venitul. a cel pu- 

țin 15 pogoane. Venitul acestor pogoane va fi redus conform 

art. -68, cu 25 la sută adică cu un siert. Dacă pogonul ce pă- 

mânt va fi evaluat, să zicem la 100 lei venit mediu, aplicând 

acestui venit 20 la sută cota pentru Stat, judeţ şi comună, vom 

obţine un impozit de-20 de lei de pogon. Această” sumă se re-. 

duee cu nn sfert, după cum am arătat rămâne 15 lei de plătit 

ea impozit. Cei mai mulţi dintre ţărani vor mai obţine o redu- 

cere conform art. 67, de 16 la-sută pentru săreipi familiare. In 

toţal deti scăzănmintele se urcă la 39 la sută. Presupunând că 

săteanul din exemplul nostru va aveă pențru pământul său 

cumpărat din întinderea expropriată o sarcină ipotecară, care: 

se seade din venit conform art. 66—atunei impozitul se va te: 

duce până la 19 lei de poyon sau chiar mai puțin, după valoa- 

rea sarcinii ipotecare. Țăranul care a fost improprietărit, plă- 

tind. pogonul cu 1.200 lei din care jumătate priveșie pe Sat, 

şi în parantez adaug că foarte bine a făcat legiuitorul din 1991 . 

prevăzând această dispoziţiune, căci eu încă: din. 1917, în Con- 

stituanta dela Iaşi, propusesem ea Statul să suporte o parte din
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nd . , . , 

preţul exproprierii,.—pogonul producând o chilă care valorează 

].500 lei, este mult ca Statul să. perceapă drept împozit 10 lei 

de pogon? De asemerea nu trebue să pierdem din vedere că 

țăranii nu vor intră niciodată la impozitul global progresiv pe 

venit fiindcă niciodată î ha. nu vor fi evaluate ca având 10.000 

lei venit. Şi atunci sunt în drept a întrebă ţara, suitem noi li- 

beralii farsori sau țărăniștii sunt farsori şi demagogit (Aplauze 

pe băncile majorităţii). 

Noi liberalii, nu facem și n'am făcuţ nici odată demagogie, 

«i demoeraţie sinceră şi adevărată şi democrația cere ca să ser- 

veşti poporul cu fapte, nu cu vorbe şi cu amiigiri. (Aplauze pe 
băncile majorităţii). 

D-lor deputaţi, trec la altă chestiune, pe care a discutat-o d. 
Madgearu, trec la spinoasa chestiune u cotelor. D-su ne zicea: 
d-voastră năpăstuiţi agricultura şi favorizați valorile mobi- 
have. Mai întâi valorile mobiliare merită această desconside- 
are? Desigur că nu, fiindeă ele formează un plasament şi pen- 
tru oamenii săraci. Astăzi, nu sunt numai arhimilionarii cari 

sunt acţionari ai societăţilor, deținători de rentă de-a Statu- 
hui ci sunt şi oameni umili, tari posedă una, două trei acţinni, 
«ari au plasat micile lor economii în acţiuni sau titluri. 

De aceia eu în comisiune am propus chiar scutirea de im- 
pozit a. mieilor plasamente în: valori mobiliare până ia 2.000 lei. 

Aşă că, rău face d. Madgearu că aruncă disprețul său va- 
lorilor mobiliare. Dar de fapt, când noi impunem valorile mo- 
Viliare cu 15 la sută pentru Stat şi cu:3% pentru asistenţa so- 
cială, în total 18% nu le acordăm un tratament de favoare faţă 

„de venitul agricol, fiindcă venitul pe aceste valori, pe de o 
parte nu se poate ascunde şi pe de altă parte, se avaluează în 
realitatea lui, căci d-voastră ştiţi că atunci când se plătese di-, 
=xidendele la acţiunii. în sistemul stapajului la sursă, prevăzut 
în proectul nostru se percepe impozitul, pe când la vărani am a- 
xătat că nu se va impune venitul adev ărat, care este de peste 
00 de lei de pogon, ei se va impune numai un venit fictiv de 
124 de lei pogonul cel mult. 

Vi in acum la chestiunea principală a acestor desbateri: co- 
fele din proieclul nostru, faţă de legea d-lui Titulescu, sunt mu 
mari Sau nu? Ca să puten apreciă greutatea cotelor pentru 
<ontribuabilul român trebae să facem comparaţiunea cotelor. 
nu numai din punct de vedere matematie, dar să privim cotele 

7
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si dintr'un punet de vedere de ansamblu, adică şi din punetul: 
de vedere al întregului sistem de impunere. Nu trebue să pier. 
dem din vedere mai ales că d. Titulescu introduceă un impo-- 
zit pe capital, care eră foarte împovărător; ujungeă până la 
38% cota, chiar pentru averile normal câştigate; impunerea 
inceptu dela averile de 30.000 de lei, deci eră un impozit foaste 
greu, care lovea şi averile relativ mici, fiind dată inflaţiunea: 
monetară de azi. | 

Privind sistemul în ansamblul său, căei pe contribuabil a- 
ceasta îl interesează cât plăteşte drept impozite în total, ob- 
servăm că sub regimul fiscal al d-lui Titulescu cetățeanul ro- 
mân urmă să plătească impozitul cedular pe venit, impozitul 
global pe venit, impozitul pe avere, impozitul pentru expro- 
priere ete. aşă că nota totală de plată se ridică la 0 cifră co-- 
losală. Ştiţi cu toţi, d-lor deputaţi, că nu este atât impozitul pe 
venit care a provocat protostările poporului, ci mai ales im5o-- 
zitul pe capital, şi sau revoltat chiar sătenii, din cari vă tra- 
geţi obârşia unii din d-voastre. Eu întreh pe d. Mihalache dacă 
în Muscel pogonul de pământ se vinde cu 15-—20.000 de lei şi 
dacă impozitul pe avere al d-lui Titulescu pe care Pa aprobat 
începe dela 30. 000 lei însemnează că însăşi ţăranii cu 2 po-- 
goane erau impuşi la impozitul pe capital. Întreh pe d. Miha- 
lache, întreb pe reprezentanţii partidului țărănist din, această. 
incintă, al cărui program. fiscal si financiar 'se rezumă numai 
în impozitul pe capital şi pe îmbosăţiţii de răsboi şi care for- 
mează calul de bătaie al partidului d-voastră,—veţi putea d-v. 
anlică acest impozit când veţi veni la putere în contră ţărani- 
lor proprietari a două pogoane? Si vă mai pun o. întrebare: 
in ce mod veți impune numerariul sătenilor? D. Madgearu care 
este teoreticianul acestui partid în materie fiscală, a arătat în 
Camera trecută, că. impnnerea numerariului este foarte greu. 
de aplicat. In adevăr, adresându-ne d-lui Titulescu, d. Mad- 
gearu îl întrebă: „Ne-aţi declarat în comisiunea fiscală că po- 
sedați un secret, de ce nu-l spuneţi secretul impunerii numera- 
riului?“* Şi atunei d, Titulescu a răspuns: „Eu îţi jiropun în. 
mod publice, să-mi spui d-ta, cum să impui numerarul şi o să-ţi 

spun d-tale în mod public secretul“. La această somaţiune, d.. 

Madgearu a declarat: „Vă răspund în mod public că nu există 
decât un singur mijloc practic şi annme: asupra, tuturor ave--
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vilor declarate de contribuabil se aplică a un procent care se Dre- 

supune că este suma numerariului posedat“, | 

Apoi bine, d-le Madgearu, e posibil. să ne bazăm pe prezump- 

iuni când lumi o parle din chiar averea cetățeanului? Ce fel 
de om de Stat eşti d-ta? 

După mine, odată intrat pe calea impozitului pe > capital, na 
există decât un mijloc pentru impunerea averei posedată de 
cetăţeni sub formă de numerar. 

DV. MADGEA RI: Imi daţi voie să răspund? Avem o avu- 
ție naţională care poate să fie cifrată la 120 de miliarde astăzi. 
Avem în hârtie 15 miliarde. Cât face aceasta? Face 10 la sată 
până, la 12 la sută. Prin urmare ce se poate pierde la impozi- . 
tal pe capital? maximum 12 la sută. Să mai câştigăm din a- 

ceasta 3 la sută, 4 la sută, aplicând acest coeficient Ja fiecare 
şi am pierdut 7 la sută, 8 la suiă din cifra care este. Prin ur- 
mare iată că se poate aplică impozitul pe capital. De altmin- 
teri Cehoslovacia a dovedit-e. 

D. GEORGESCU CONSTANT: D-le Madgearu, după mine nu 
există decât un singur mijloc serios de impunerea numerariu- 
lui şi anume: Statul să cheme tot numerariul la preschimbare. 
Vă desfid a găsi altă modalitate. Si atunci ne dăm seamă și 
mai bine de imposibilitatea impozitului pe capital. 

Dar chestiunea impozitului pe capital nu este azi. la ordinea 
zilei. Nu-l voin diseută mai pe larg, mai ales că principiul. a- 
cestui impozit d-voastră ţărănişti ați împrumutat din Dro- 
aramul lui Lenin. lată am broşura lui Lenin. 

D. V. MADGEARU: D-le, guvernele din Cehoslovacia, Ger- 
mania, Austria şi Italia au aplicat impozitul pe capital. Toate 
acestea Pau împrumutat dela Lenin? D-le preşedinte nu pot să 
las să ni se aducă calomnia, când d-lui ea profesor de finanţe, ! 
trebue să ştie că impozitul pe. capital s'a .realizat în Cehoslo- 
vacia, Germania, Austria și 'Italia aşă că d-lui nu puteă să 
îndrăznească să spună că am luat acest impozit din programul 
lui Lenin. E o calomnie de bâleiu. 

D. CONSTANȚŢ GEORGESCU: “Aşteptaţi puţin d-le Mad- 
gearu şi voiu dovedi eu citate afir maţiunea mea şi onorata 
Adunare va putei vedeă în urmă care dinire. noi are dreptate. 
Lenin scrie: „Dar pentru a deveni mai puternici şi pentru a ne 

„ține în picioare, trebue să trecem la cele din urmă procedee 
irebue să înlocuim contribuţia asupra burgheziei prinir un îm 

.
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pozit pe proprietate“, prelevat necontenit şi vegulat, care va da 

mai mult Statului proletarian“. 7 

D. V. MADGEARIU: Acesta e impozitul pe capital? 

“A GEORGESCU CONSTANT: Desigur că da, numai că 

d-voastră ţărăniştii îi ziceţi impozit extraordinar pe capital 

prelevat o singură dată, iar în broşura lui Lenin se numeşte: 

impozit pe proprietaie prelevat necontenit; principiul însăşi 

este acelaşi. A 

Revin,, d-lorîu chestiunea. cotelor. Chestiunea cote vor trebue 

privită din două puncte de vedere: întâi din punctul de. vedere 

al „comparărit” cu cotele impoz zitului pe venit al.d-lui Titu- 

lescu, făcând chiar abstracţie *'de impozitul pe capital, adică 

comparând nuraai cotele diferitelor categorii de impozite pe 

venituri, și al doilea putem să analizim cotele în .mod abso- 

-tuţ“, aQită dacă sunt san nu. sunt prea grele pentru produe- 

țiunea naţională. 

În ce priveste comparaţia cu sistemul d-lui Titulescu, deşi 

d.-Madgearu a citit o paste din discursul d-lui Titulescu. lu 

ce priveşte chestiunea zecimilor d-sa nu m'a convins, căci pe 

mine nu poate să mă convingă decât, partea din acest discurs 

ce se referă în'morl direct în chestiunea zecimilor. 

BD. Titulescu'a făcut în camera din 1921 declaraţiuni. foarte 

respicate în ceeace priveşte zecimile. 

lată ce a dedlarat d-sa: 

D. Stere întrempe pe d. ministru Titulescu din cuvântarea 

sa şi îl întreabă: „Cum vor irăi atunei administraţiile locale?“ 

Și d. Titulescu ministru de finanțe, răspunde: m'am gândit 

la aceasta d-le Stere, m'am sândit de mult nu numai acum, 

când văd deja îngrijorare pe faţa colegului meu dela interne 

(ilaritate). Până la 1922 județele şi comunele vor trăi cu ceeace 

au trăit şi până acum, căci au vechile zecimi, iar „dela 1922 

- chestiunea urmează să fie solutionată“ şi mai departe d. Titu- | 

leseu spune: „Până Ja 1952 vom aveă recensământul cel nou. 

Vom vedeă dacă cotele aşă cum le-am pus eu epuizează capa- 

citatea de plată a contribuabililor: Dacă nu „nimic nu împie- 

dică să se adaoge zecimi“. o ? 

Voiţi_ ajtă: dovadă, că d. “Titulescu intenționă să adaoge la 

cotele sale zecimi, vă voiu citi din sfârşitul aceluiaş discurs 

dela Cameră 

La întrebarea d-lui Maniu: „Cutezaţi d-voastră d-le ministru 

a afirmă, că dela 1922 încolo aceste taxe e judetene ȘI “omunale 

uu Vor mai fi?“ D. Pitulescu răspunde: : 
, an



„Veniturile județelor şi comunelor vor există desigur şi dela 
192, „dar asupra celui mai bun fel de a le aleiitui „Voiu cere a- 
vicul tuturor“, 

| 
Din aceste declarațiuni rezultă în mod neîndoelnie că d. Ti- 

tulescu, dacă ar fi continuat să fie ministru, ar fi adăogut la 
"cotele sale şi zecimi în favorul judeţelor şi comunelo;, sau ar fi 
stabilit alte noni impozite pentru administraţiunile! locale. 

De ce însă d. 'Ţitaleseu lăsă chestiunea nelămurită prin art. 
2 alin e şi art. s2? Explieaţiunea este uşor de săşit: pentru ca 
să nu sperie pe contribuabili deoarece în materie fiscală ca 
şi în materie d& medicină. medicamentul trebue să fie dozat, 
căci dacă dai deodată pacientului toată cantitatea de doză, pa- 
cientul sucombă. Aşă se petrec lucrurile şi în materie de impu- 
nete. D. Titulescu, care este un om de o mare imteligenţă şi de 
o vastă cultură, care eră lu curent cu toate sistemele fiscale din 
străinătate şi a spus: „nu pot să indie şi cotele zecimilor, odată 
cu, cotele Statului, căci voiu speriă pe contribuabilul român 
care e fricos prin tradiţie. Dacă -voi declară categorie că la co- 
tele impozitelor de stat atât de mari voi adăogă şi zecimi, a- 
tunci voiu stârni o revoluție“. _ 

Sau spumem noi, o pribegie generală, ca pe vremurile de. o- 
dinioară când ştiţi că pe-malul drept al Dunării san expatriat 
xomânii, cari 'au fugit de asprimea dăjdiilor. şi a bir urilor. 

Și atunei noi când veni mprin proiectul nostru de iege şi re- 
zolvăm spinoasa chestiune a zecimilor, şi o rezolvăni. pe deau- . 
tregui, ceeace chiar Franţa nu a putut s'o facă, căci acolo desi 
există impozitul pe venit cedulaan introdus din 1914, cu toate 
uceslea, zecimile se percep tot pe bazele vechi, păstrându-se 
sisteniul vechi, de ce nu voesce adversarii să ne recunoască cel 
putin acest merit? (Aplauze). 

leforma finanţelor» județene şi comunale e foarte dificilă 
intrueât judeţele şi comunele capătă o activitate din ce în ce. 
mai mare datorită descentralizării, aşă încât xeniturile lor 
trebue să fie cât mai însemnate şi mai asigurate. 

Ce învinuire ne aduceă d. Madgearu în această; chestiune? 
D-sa pe deoparte a susţinut că nu o să fie:de ajuns cotele adi- 
tionale cari sunt prevăzute în proiect pentru judeţe şi comune. 
adică o să omorâm județele şi comunele iar pe de altă parte 
d-sa a susținut că d. T itulescu n'a» fi adăugat zecimi noui, căci 
ar Îi cedat administraţiilor locale o parte din cotele Statului. 
A uitat însă d. Madgearu că tet d-sa a afirmat că d. 'Titulesea 
prevăzise în lege, cote mai joase decât în proectul nostru, şi
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atumei mă întreb: cum poate scăpă d. Madgearu din această 

dilemă; Noi cari avem cote mai mari decât d. Titulescu nu 

vom puteă să alimentăm judeţele şi comunele şi o să le adu: 

cem într'o stare de sărăcie grozavă, pe”când d. Titulescu ar 

fi putut, cu cotele sale care erau mai mici decât ale noastre, 

“după părerea d-lui Madgearu, să le procure din abondenţă re- 

sursele necesare? . 

D. V. MADGEARU: Eu a mspus un singur lucru, că nu &- 

jung cotele acestea pentru comune şi judeţe şi comunelor ur- 

bane trebue să li se deă şi alte impozite. Şi am propus impo- 

zitul pe plus-valuta imobiliară, ca complectare a acestor ze- 

cimi. e _ ă - , | 

e rog să fii de bună credinţă, căci eşti o mde. stiință. 

D. CONSTANT GEORGESCU: D-lor” deputaţi, examinând 

tabloul alăturat în expnnerile de motive, rezultă. că toate cotele 

din pwoieetul-mostru, adăogând chiar impozitele adiţionale, 

sunt sub cotele de azi, necum sub cotele d-lui Titulescu. De 

pildă la funciar se plătesc azi, după sporurile dela 1920, ale d-lui 

Argeicianu, 25 la sută. Pe când, -noi am fixat însă cota de 20. 

la sută pentru Stat, judeţe şi comune. 

O voce: Dar ce evaluare eră înainte? 

"O altă voce: Nu e chestiune de evaluare. 

D. V., MADGEARU: Când este, când nu este! 

D. CONSTANT GEORGESCU: In chestiunea evaluărilor, 

după cum am mai declarat, vom fi foarte moderați, aceasta e 

politica noastră: însă principiul evaluării, iar nu cifra veni- 

talui trebue să, fie trecut în lege pentru că noi credem în efi- 

cacitatea şi +răinicia legilor şi ştim că o să fi mehemaţi să mai 

«uvernăm acest popor şi în viitor. 

Cei cari ştiu că ţărănistii, că nu'o să mai vină să guverneze 

această ţară, este natural să nu creadă în nevoia de a se trece. 

principii în legi şi în permanenţa legilor. (Aplauze). 

Dacă luăm impozitul pe clădiri, de pildă, vedem în tabela 

ce urmează expunerei de motive a proiectului, pag 87 că impo- 

zitul elementar pe venit, împreună cu impozitul global, ope- 

vând scăzământul pentru un contribuabil căsătorit cu doi co- 

pii, pentru un venit de 30.000 lei va fi 3.069 lei în total, adică 

cota. este de 10,2% după prâiectul nostru, pe când după legea. 

"Pituleseu .acelaş eontribuabil ar fi plătit un impozit-de 4.105 

lei, adică 13,6 la sută. | | 

La un venit de 100.000 lei din clădiri, după noi se va plăti 

drept impozit elementar şi la venitul global 11.850 lei, o cotă.
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deci de 11.5%—pe când după legea d-lui Tituleseu acelaş xve- 

nii plătea în total 15,752 lei,.adică 15,7% , . . 

In fine din comparaţia impozitului elobal se evidenţiază ŞI 

mai mult că în proiectul nostru ectele sunt cu mult mai uşoare 
decât. în legea Titulescu. Toate! cotele din: proiectul nostru 
sunt mult mai uşoare nu numai ca cifre, dar dar mai ales apa 
ușoare Jiind dat ansamblul sistemului nostru, şi concepţia dela. 
eaăve am pornit.” 

Şi în aceasta constă mai ales marea deosebire de fapt nu nu 
mai de aparenţă, intre cele două sisteme de impozite. 

In adevăr cadrul a două legiuiri poate fi la-fel, însă ceeace 
interesează este cum se coriplectează acest cadru, in „special 
cine aplică lege 

Din acest punct de vedere avem toată increderea că. d.-mi-. 
nistru de finanţe a aplică legea cu cea mai mare prudenti 
pentrucă cunoaştem concențiunca d-sale. Concepţia d-sale este, 
că impozitele suni partea care se iă de Stat din venitul cetă- 
țeanului, si ca atare partea aceasta a Statului va fi cu atâr 
mai mare cu cât baza de impunere, adică venitul. cetăţeanului i 
va fi mai însernnat, : , 

In toate discuţiunile ce s'au urmat în comisiuni, când oca- 
ziunea sa prezentat, d. ministru ne-a declarat că nu. întenţio- 
ncază să secătuiască averile şi veniturile cetățenilor, ci din 
potrivă va da toată î incurajarea economiei naţionale, prin aceea 
că va face impunerea așă de. dulce, incât veniturile “să poată 
să crească. Concepţia d-sale se rezumă în cuvintele: „bogăția 

„Statului trebue să rezulie din bogăția generală a contributibi- 
lilor“, 

Din acest motiv, d. Vintilă Brătianu este şi adversar al im- 
pozitului pe capital,. aşă cum îl cereţi d-voastră şi îl stabilise 
d. "Titulescu, (Intreruper 1). IN 

D. V. MADGEARU; La: doastre în. partid este o derviză: 
Unul gândeşte şi toţi ceilalţi cred. 

D. CONSTANT GEORGESCU: La noi în partid toţi gândim pa 
pe când la. d-voastre nu este în stare să: gândească nimeni, (Ila- 
ritate). | _ 

O voce din majoritate: 3 toți avem încredere. = 
D. CONSTANT GEORGESCU. Din acest punet de vedere 

am conceput noi reforma impozitului pe venit, adică am pri- 
vit problema prin prisma interesului general, nu numai "din 
punctul de vedere strâmt 'al intereselor imediate ale Statului. 
D. Titulescu însă îmhbibat numai cu. doctrină şi obsedat de de-
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tieitul financiar al Statului a. voit prin reforma să să stoareă 
pe cetăţean, să istoveoscă o generaţie întreagă, ca să poată plăti 
intreaga datorie publică a Neamului nostru, provenită din iap- 
tui răsboiului, deşi de mărirea patriei noastre * vor profită mai 
cu deosebire generaţiunile ce ne vor urmă. Ă 

D-lor deputaţi, rezultă şi din această apropiere că concep- 
ţia d-lui Brătianu este superioară concepţiunii d-lui Titulescu. 
D-lor deputaţi, rămâne să analizez problema greutăţii sarei- 

nilor fiscale ce vor apăsă pe umerii contribuabilului român 
prin upliearea prâectului nostru. - | 

Eu recunosc că sarcinile fiscale cari le impunsm noi cetă- 
țenilor români ne sunt mai usoare decât în trecut. însă vor fi 
cu muli mai uşoare în comparație cu alte State. . 
Dar întreb pe toti oamenii de bună credinţă din această ţară 

când în timpul răsboiului, în timp ce alte neâmuri sângerau, 
nu nwnai pe frontul de luptă, dar sângerau şi din panctul de 
“vedere fiseal, când în Anglia Statul pereepeă peste 60 la sută 
din venitul cetăţeanului, când în Franţa | Sau încasat, miliarde 
în cinei ani din diferitele impozite, care eră situaţiunea contri- 
buabilului român? 

Contribuabilul român a "beneficiat de un moraturiu,. fiscal. 
în dot timpul răsboiului; impozite aproape nu sau perceput; 
dela 1916 până la 1919 nu au intrat în cassa Statului decât 
9009.000.000 lei. Cum voiţi deci ca astăzi, —când. sareinile. Statului 
au erescut, când Statul are de satisfăcut atâtea cerinţe sociale, 
când refacerea Românului cere zeci de miliarde, când Statul are 
despăgubiri de plătit,-—căci este sigur că cu ceeace se vor mi- 
lostivi marii noştri aliaţi să ne deă, nu vom pateă achită des- 
păgubirile de răsboi—vă întreb: Statul să- -şi procure mijloa- 
cele financiare necesare spre a face faţă la atâtea cheltueli 
dacă, nu va spori impozitele? a 

Trebuie deci să câştigăm timpul pierdut, 3 | 
Datoria fiscală ce nu am îndeplinit-o în timpul răsboiului, 

trebuie să o împlinim astăzi, să facem astăzi chiâr jertfe fis- 
cale, după cum am făcut jertfe de sânge pe câmpul de luptă. . 
(Aplauze). | 
Cunose sentimentele cetăţeanului român şi mai ales pe să- 

teanul român,---din care v'aţi ridicât şi d-voastre, după cum. 
ne-am ridicat şi noi,„—de aceea sunt sigur că poporul nostru. nu 
va precupeți ajutorul său financiar Statului şi nu va ezită să-şi 
deă obolul său.. Va pretinde încă ea obolul care-l dă Statului. 

Brit. 
- 

31
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să fie destinat nevoilor publice şi numai acestor nevoi, adict 
să za fie intrebuinţat ea sub guvernele trecute în scopuri per- 

sonal: . sau de partid. (Aplauze pe băncile majorităţii). 

Căci, d-lor deputaţi, dacă reforma d-lui Titulescu a păcătuit 

prin ceva' şi nu a putut să fie aplicată, a fost tocmai din cauză 

că poporul nu a avut încredere în capacitatea, experienţa po- 

litică şi corectitudinea fiscală a guvernului din care făceă parte 

d. 'Pitulescu. Țara întreagă aflase că banii Statului, sub guver- 

vavea d-lui Averescu s'au întrebuințat la cumpărături de măs- 

turi, cari au ars, că sau dat băncilor partidului cari erau în 

pragul falimentului,--că ”s'au emis bonuri de tezaur pentru 

Schuller, Kirsehen şi alţi prieteni ai guvernanţilor. 

Noi 'însă, partidul liberal, putem să fim mândri că de când 

ain venit la putere am căutat să punem frâu visipei, să rupenr 

cu tradiţia. Am realizat pentru Stat operaţiuni financiare din 

cele mai de .seamă: astfel, „am consolidat. bonurile de tezaur. şi 

prin aceasta am restabilit creditul Statului român din străi- 

nătate fapt de mare importanţă, căci după cum un particular 

nu poate trăi numai din propriile sale bogății, ei trăeşie şi din 

creditul de care se Ducură tot aşă şi cu Statul. De aceea Statul 

trebue să fie cinstit cu creditorii săi, să achite la seadenţă anui- 

tăţile ce datorează. 

Din acest punct de vedere, d. ministru de finanţe merită să 

fie felicitat, pentru că a reușit să facă v operaţiune pe care 

toate guvernele precedente au încereat- o şi nu au putut să 0 în- 

făptuiască. | 

Care este explicaţiunea acestui succes? Explieaţiunea e sim- 

plă: Actualul ministru d. Vintilă Brătianu, a izbutit să conso- 

lideze bonurile de tezaur şi să realizeze echilibru bugetar, și să 

aibă chiar exeedente pentu că d-sa are o Dolitică fiscală foarte 
precisă şi sănătoasă, care pleacă dela simplu la compus, o PO- 
litică care caută în mod treptat să rezolve greutăţile finan- 

ciare ale Statului, o politică de încredere în for ţa coutributivă 

a cetățenilor României Mari. > | 
În chestiunea impozitelor politica d-lui Brătianu se rezumă 

în aceea că nu caută să arunce în spinarea cetățeanului dintr'o- 

dată o ploaie de impozite, ci caută să le- dozeze, să. creeze impo- 

zite în mod seriat, ținând seamă de situatțiunea financiară & 

contribuabililor, aşă încât pe măsura erâşterii bogăției, să spo- 

vească şi produsul impozitelor şi numai până la limita nevoilor 

stricte şi reale ale Stâtului. Nevoile Statului sunt înşivate în bu-
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get căci bugetul ce este alteevă decât oglinda în cifre a situa- 
ției financiare a Statului şi d. Brătianu a alcătuit un: buget, 
care a fost recunoscut chiar de adversari, ca de exemplu de că- 
tre d. C. Arion excelentul fost ministru de finanţe, ca un bu- 
get care se va, soldă cu excedente care ne-a permis în primul 
în să dăm faneţionarilor un miliărd 200.000 lei, ca ajutor de 
scumpete şi vă desfid ca d-voastră d-lor ţărănişti, dacă aţi fost 
la, putere, să fi putut îmbunătăţi traiul funcţionarilor în o asţ- 
iel de măsură prelevână. din buget a; zecea parte; fără a con- 
tvactă vreun împrumat la Banca Naţională sau aiurea. . 

D. V. MADGEARU: Intrebaţi şi pe funcţionari de sporul acesta de 600 lei pe. lună? „o 
D. GEORGESCU CONSTANT: Partidul liberal a fost ehe- 

mat de Maiestatea Sa la cârma ţării, când: ţara se găseă în mari 
greutăţi financiare şi nu-din alte consideraţiuni, cun; lăsaţi să 
se înţeleagă d-voastră opozițiunea,—aceasta este raţiunea, prin- 
cipală pentru care am fost chemaţi să 2uvernăm în. grelele împrejurări ale vremei. Proiectul ce este în desbaterea d-voa- 
stre, dovedeşte cu prisosinţă că încrederea țării a fost legitimă, 
căci liberalii ştiu cum să restabilească finanţele ţării. (Aplauze, - 
Vrotestări pe băncile partidului țărănesc). Lu 

În specia] reforma impozitului piogresiv pe venit a fost tot- 
deauna în programul partidului liberal. i 

Mult regretatul ministru de finanţe Costinescu, a depus la 
1910 în Parlament un pioiect în acest sens, cuprins tatr'o bro- 
ură cât se poate de voluminoasă şi bine documentată cu date 
statistice complete. Problema impozitului pe venit la acest _ 
proiect eră studiată absolut din toate punctele de vedere. . 

Infăptuirea îmmpozitului, progresiv pe venit în România, nu 
Ya Îi numai un triamt al partidului liberal, ci va fi şi un triumi 
al demccraţigi româneşti, căci acest impozit asigură justiţia fis- 
cală în materie de impunere. (Aplauze). 

Acest sistem va deveni piatra angulară pe care se va, înte- 
meiă pe viitor întregul nostru sistem fiscal. Ținând seama, Și 
de bogăţia potenţială a ţării, care este foarte întemeiată şi 
foarte variată, precum şi de calităţile de muncă ale poporului 
uostru, avem credinţa fermă că pria simplul joc al acestor fac- 
tori, fără a fi nevoie de măriri de cote, vor spori şi veniturile 
Statului Să ne "mândrim că noi Românii, în 2 ani am rezolva. 
reforma, impozitelor directe. Trebue să recunoaştem.—ca adver- 
sari cinstiţi,—meritul d-lui Titulescu, de a fi pus anul trecut 
problema et curaj şi în întregul ci şi de'a fi netejit calea pentru
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refoima de astăzi. Graţie răspândirii culturii în massa cea 

mave a neamului şi desvoltării conştiinţei cetăţeneşti, acest im- 

pozit,„-ecare va păreă greu şi odios la început,—va întră, sun- 

tem sigur în obiceinl poporului, căci orice impozit învechin- 

du-se devine bun—şi atunci nu vor mai aveă loc aceste incri- 

minări şi protestări ce zilnic citim în presă. i 

După eum reforma desființării accizelor, înfăptuite” de 

noi la 1904,—asemănătoare reformei lui 'Turgot din Franţa, 

n secolul al XVIII-lea, eenstitue un titlu de glorie pentru par- 

iidul liberal, şi a avut urmări fericite pentru neamul întreg, 

tot aşă şi reforma impozitului pe venit va adăogă un nou titiu 

de glorie partidului liberal, şi va aveă aprobarea tuturor ce- 

tățenilor buni patrioţi din țara noastră,.prin faptul că va con- 

tribui în cea mai lurgă măsură, la consolidarea financiară a 

Statului român, şi va apropiă şi mai mult pe cetăţenii terito- 

viilor alipite de non: lor Stat. 

Inţrebaţi pe basavabeni, întrebaţi pe bucovineni, întrebat 

pe transilvăneni, și vă vor declară ce mare uşurare şi mulţu- 
mire va aduce această reformă în ţinuturile lor? (Aplauze), 

Procetul nostru esie perfect? Răspunzând la această între- 

bare voiu căută să mulţumesc şi pe adversarii noştri, în spe- 

cial pe d. Madgearu. Recunoaştem d-lor deputaţi, că nu este 

perfect. D. ministru de finanţe, cu o modestie care îl norează 

în expunerea de motive o declară foarte lămurit: 

„In împreiurările erele în cari se înfăptueşte acesta reforine, 

nu avem închipuirea că am întocmit aşezământul desăvârşit 

al impunerii noastre directe, credem însă că am propus solu- 

ţiunile cele mai apropiate de nevoile financiare şi economice 

de azi“ 

Dsieur că d. Madgearu, dacă ar fi fost ministru ce. finanţe, 

nu ar fi scris o pagină aşă de sinceră şi de modestă și aşă de 
exactă, căci în materie socială nu se pot găsi dintn'odată solu 

țiunile delinitive ale problemelor, ci .se trece din aproximație 

în apreximaţie până ce experienţa şi timpul indică soluţiunea 

definitivă. | . 
Astfel fiind, votând acest proiect de lege, reprezentanţii na- 

țiunii din Parlamentul constituant, vom adăogă o nouă piatră 
fundamentală la edificiul Statului român întregit, şi vom. lăsă 

generaţiuniler viitoare drept moştenire un sistem fiscal, care 

le va ehezăşui un trai mai îmbelşugat şi mai lesnicios și care 

va. îngădui totodată Statului român să doteze din ce în ce mai 

bine serviciile publice, să pureeadă la noi şi cât mai înaintate
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reforme sociale şi prin aceasta să-şi poată îndeplini: nobila şi 
înălțătoarea misiune ce îi incumbă ca Statul cel mai civilizat 
și pasnie din Orientul Europei. (Aplauze prelungite). 

D. POPOVICI IOSIF are cuvântul. | | 
D. 1OSIT POPOVICI: D-le preşedinte, d-lor deputaţi, dacă 

păşesc la tribuna, Parlamentului ca să iau parte la discuţia 
generală a, proeetului fiscal prezentat de d. ministru de finanţe; 
o fac nu ca să urmărese măriri deşarte, nu ca să vânez ambi-. 
țiuni, nu ca să eclipsez prin lustrul frazelor, şi nu ca. să nimi- 
cese valorile economiste din Cameră, ci o face mânat de o dato- 
zie sfântă care isvorăşte din sinceritatea convingerilor mele. 

D-lor deputaţi, proiectul acesta este dela unire; primul act de - 
dreptate politică, primul act de dreptate socială, primul act 
de dreptate naţională şi fiscală, şi primul act de economie na 
tională. (Aplauze). 

Aceasta, este începutul în sine a unificării .a noastre, fiindcă 
isvorăşte din contractul social pe eare noi cei de dincolo de Car- 
paţi l-am legat cu d-voastre ca la drepturi egale să purtăm şi 
sarcini egale. 

D-lor, înainte de a intră în diseuţiunea proiectului de lege, 
voiese să fac câteva preliminări de prineipii. Am asistat cun 
mare plăcere, dar nu cu îndestulare sufletească la discursul 
lung ţinut în virtutea regulamentului Camerii a onoratului 
nostru coleg d. Madgearu. Din discursul său am constatat că - 
d-sa are o bogăţie de cunoştinţe foarte mare, dar pe care le a- 
Plică rău, sau negând sau exagerând.; Acesta este primul învă- 
tământ. Al doilea învăţământ este că din critica d-sale făcută 
proiectului de lege de reformă fiscală, d-sa ne-a dovedit că nu 
cunoaşte nici pe ţăran, nici: mentalitatea ţăranului. (Aplause). 

D-lor, fiindeă sunt crescut si în Germania şi în. rana, nu 
voiu uză de forme şi de un benton neobișnuit în Parlament, 
d-le coleg M adgearu; în sinceritatea mea vă voiu adresă câteva 
cuvinte. Dela citirea proiectului şi studierea proiectului fiscal 
Si până la diseursu: dumitale, eran: ferm convins că acest pro- 
iect este bine studiat, că este compus cu multă pricepere şi cu 
multă experienţă fiscală şi cu bună voinţă mare, de multe ori 
chiar prea mare. D-l colege Madgearu spune că întreaga legis- 
laţiune este copiată. - 

D-le Madgearu, am aci ultima arte a distinsului financiar 
Friedrich V. Kieinwachter, fosi profesor la universitatea din 
Cernăuţi, membru_-onorar al Academiei Române, un distins 
savant, un om 1ceunoscut ca atare. Fiindcă această carte este
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tipărită la 1922 şi formează al IIL-lea volum din sistemul de: 

econoniie naţională a distinsului savant cu titlul Lehrbuch der 

Finanzwinensehaft şi fiindcă d-nealui studiază reforma fiscală 

a d-lui Titulescu şi de bună seamă acest savanţ are mai multă. 

competinţă decât onoratul nostru coleg d. Madgearu, o citez. 

D-le Madgearu, principiile generale în fiscalitate, în toată 

ipmea sunt aceleaşi, ori le numești cedule, ori impozit pe venit, 

ete. este toi una în arta legislativă, important este faptul cum 

le aplici pentru binele tăi şi ridicarea economică a neamu- 

Ii tău. + - 

Să- ai daţi voie să vă citese în nemţeşte şi pe urmă voiu tra- 

duce în româneşte. 

Voci: Nu se.poate în nemţeşte, tradu în româneşte. 

D. IOSIF POPOVICI: D-sa spune la pagina 194 op. cit. că 

principial această leze bazată pe venit... Impozitul pe venit 

e „gestaffelt“. | 

Nu este mirare, dacă în Germania se fixează impozite exor- 

bitant de-mari asupra: venitului şi pe avere şi aceasta se ex | 

plică din împrejurări date. Dacă însă a fost necesitate ca în- 

trun Stat ca România, care din fericire nu se găseşte întro 

stare financiară nenorocită, nu înţelege de ce a trebuit să se 

ridice procentul de impozit până la 50 la sută şi al doilea. e fav- 
iul fiindcă legiferarea aceasta se impune asupra unei popula- 

țiuni, care nu este-ohişnuită cu declarațiunea venitului şi a a- 

verei, şi prin urmare. nu se găsește niei un motiv eare să se îi 

forţat să co ridici aşă. _- | „ 

D. dr. N. LUPU: Câţi ani are autorul? 

D. V. MADGEARU: Nu aţi arătat nimie. Sa 

D. IOSIF POPOVICI: Orice legislaţie financiară, trebue să 

se bazeze pe următoarele principii of op. cit, pp. 102-—114. 

Întâiul principiu stabilit de Adolph Wagner este ca impo- 
zitele să fie suficiente, al doilea să fie mobile şi să nu fie for- - 
tate peste putinţă de a plăti a contribuabilului, căci „Ultra pos- 

se nemotenetur“. Legiferarea impozitelor să fie clară şi hotă- 

râtă ea eontribuahilul să știe înainte ce are de plătit. Prinei- 

iul fundamental să fie: dările mari excepţie, iar dările mici 

regulă, | 

" Prin urmare, proiectul de lege al d-lui ministru de finante 
satisface întru totul principiile de politică financiară. 

D. dr. N. LUPU: Sa întâlnit la Dorna-Vatra astăvară d- 

ministru cu acel autor şi de acolo sa inspirat. 
&
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b. VINTILA BRATIANU, mivistră de finanțe: Niei nu-l! 
CWNOse, - , | N 

D. IOSIE POPOVICI: D-le Lupu am luat cartea aceasta să 
«dovedesc, Principiile de economie Haţională în mâterie fiscală 
sunt: - - 

Intâiul principiu de politică într'o legislaţie fiseală trebue 
să urmărească din punet de vedere al economiei naţionale. 

Cea mai mare cruțare posibilă a contribuabililor. i 
Nu este permis ca să atingi averea cuivă. 

Acela care plăteşte trebue să plătească din venit, pentru că 
«acă plăteşte mai mult ajung impozitele să lie ca acelea cari 
erau în Ungaria. » _ 

Dacă contribuabilul nu are venit, atunci îi nimiceşii averea 
şi el numai are posibilitatea să se îmbogăţească şi rămâne în 
sărăcie perpetuă. Principiul al doilea de economie naţională 
este ca impozitul să se repartizeze cu cea maj mare dreptate, 
care se bazează pe: Na i 

|. Generalitatea impozitelor, toţi să plătească impozite şi să 
nu existe privilegii de scutiri, ca de exemplu clerul şi boierii 
«le odinioară; : ” 

2, Obligativitatea impozitelor fără ori şi ce rezervă; 
3. Egalitatea impozitelor după o măsură hotărită; 
4. Uniformitatea impozitelor pe lângă o măsură dreaptă a 

inpunerilor; 

5. Progresivitatea impozitelor pe lângă asigurarea unui mi- 
nim de existenţă. - 

Tini aduce aminte de diseuţiunea minimului de existenţă din 
întrunirile vehemente din Budapesta în anii 1907, 1908, 1909, 
când era la ordinea zilei reforma fiseală. 

Şi ultimul principiu al 6-lea coste că aceşte legi de impozit 
să fie în toată ţara la fel şi să nu fie permisă existența unei 
impuneri duble. o 
„Pentru noi până acum eră o impunere dublă. plăteam şi a- 

isnpra averei de dincolo și plăteam și cifra de afacere şi taxele 
pe sâlariu. Eră o nedreptate şi pentru această nedreptate după 
unire, de bună seamă deprecierea economică eră o urmare lo- 
zică, „- | 

Tree acum, d-lor, la miezul chestiunii. 
Noi românii de dincolo suntem perfect satisfăcuţi de spiritul 

larg al. proieetului de lege ul d-lui Vintilă Brătianu. Dacă î îmi 
veţi da voie să-vă pr ezint pomelnicul mare al miniştrilor un-
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guri, dintre e cari relevez numai. patru: pe Coloman Sri, pe A- 

lexandru Wekerle, pe Teleszki şi pe Alexandru Popovici, înce-: 

pând dela, 1867 până la 1918, când Ungaria a fost cot opită de 

bolşevism vă veţi convinge "de principiile lor apăsăto oare pen-: | 

Ey 
tru noi. 

__ Pentru noi a fost hotărîtoare activitatea ministrului Kolo- 

man Sz6l care a fost un financiar distins, care a ereat curente 

hotă“îtoare financiare în teritoriile de dincolo. Mai apăsătoare 

erau pentru noi legile făcute de trinitatea, Wekerle, Teleszki 

“şi Alexandru Popovici. Legea lui Wekerle a fost modificarea 

tuturor legilor existente până la 1909, cari modificări erau fa-. 

cute anume pentru nimicirea noastră economică. 

Cel mai apăsător din această triadă a fost 'Teleszki, care ştiă | 

să facă impuneri pe trei ani, aplicându-le când înainte, când 

în urmă şi după modul lui arbitrar; al treilea eră Popoxiei A- 

lexandru a cărui durată ministerială a tost foarte. scurtă dar: 

foarte greă şi apăsătoare pentru noi. ” | 

Noi, cari nu prea aveani dreptul să avem pr oprietăţi, pici 

în teritoriile noastre de dincolo, alipite astăzi la România-Mare,. 

fiindcă singuza noastră proprietate eră sărăcia noastră. Porcii 

şi oiţele dela stână erau capitalul nostru mobiliar. Pământul. 

nostru nu eră al nostru, iar venta noastră ă fost mieii şi pur 

ceii din colindele de Crăciun şi de anul nou. 

„Si după cum ne spune un cântec foarte Îrumos dela fraţii 

noştri din Macedonia: Patria noastră este codrul. Patria noas-: 

tră a fost codrul şi nu vă mai spun fraze, căci numai în codru 

ne puteam apără sărăcia ţăuii şi neamului nostru. Eu ni 0 să 

vă obosese cu principiile legislative ale triadei Wekerle, Te:- 

leszki şi Popovici, căci finanţele acestea erau bune pentru țara 

lor, iar pe noi ne-ă atacat în existența noastră, şi cur vaca 

săracului la noi la şes, eră oaia şi capra şi la ea eră gun» 

aceştia ne-au nimicit existenţa noastră. 

TTeleszki ne-a atins prin ideia lui financiară de a introduce 

monopolul pe alcodl, introdus în Germania la 1920. Ca să. ve 

deţi că lă noi nu s'au usurat sareinele, ele sau îngreuiat, per- 

petuândui -se sistemul nenorocit de impuneziz; să-mi daţi voie 

să citesc un pasaj dintr'o scrisoare primită dela an român din 

circumscripţia mea din eocimună Câlnic: 

„Eu, Ion Uzum, ara curâpărat în vara anului 1921 un aparat, 

adică cazan pentru fiextul de ţuică, cu care am spesat vre 

20.000 lei, având eu foarte multe prune în aceşti doi ani, în a-
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nul 1921 am fiert comina mea, din care am avut ca aproape 

2.000 litri tuică. Şi în anul acesta 1922, peste 1.000 litri ţuică. 
După ce am terminat cu comina mea, am lăsat să fiarbă şi. 

alţi particulari. După ce sa tertninat cu fiertul în luna Noem- 

-vrie, odată ne trezim că ne chiamă la casa comunală, unde 
mi-au dat un extras de curs de venit, după care aveam să plă- 

tesc o sumă de 2.414 lei pe anii 1921 şi 1922. 

După aceea am primit şi o citaţie pe ziua de 21 Decemvrie, 
în ese am să mă prezint la percepţia din Bocşa Montană la 

comisiunea ce este informată acolo pentru aceste afaceri. Eu în 

ziva de 21 Decemvrie m'am prezentat de faţă, şi după văita- 

rea ce le-am înaintat, m'au redus dela 2.414 lei la 1.200 lei, zi- 
cându-mi că dacă nu-mi convine -această sumă pânăîn decurs 
de 15 zile am drept să apelez la direcţiunea financiară din 
Lusoj, ” o 

Inainte de a face apelaţia, m'am sândit la d-ta, să mă rog 

pentru tot sprijinul şi informaţiunile. d-tale, după eare sumă 

stii d-ta că mi se aruncă aproape la 200 parţente spese comu- 
nale ridicându-se suma colosal de mare anual“. 

Caleulând impozitul la baza de 1.20) lei, aceşti țărani ar tre- 

bui să plătească anual 7.840) lei pentru acest cazan de fiert ra- 

chiu. Ca să poată plăti această sumă omul nostru trebue să fie 

atins nu numai în venitul său pe care-l câştigă cu mare trudă, 

şi chiar în averea lui particulară, trebuind să. vândă şi eazanul 

Și o vacă, eventual viţea, ca să-şi poată plăti impozitul. 

Vă rog respectuos, d-le ministru, să binevoiţi a interveni pe 
lângă organele competente, ca aceste impuneri ilzgale şi făcute 
prin abuz să fie oprite, iar țărănimea noastră să fie scutită de 

şicanările acestea, cari provoacă firă. 

Că -poporul nostru are o dragoste srceiulă faţă de cultura de 

pițtuni, o dovedeşte la evidenţă un itiliqn cu numele Griselini, 

care a seris la sfârşitul veacului o carte foarte importantă. des- 

pre Banat şi românii din Banat, în carâ arată că românii neștri 

îubese aceşti arbori fruetiferi, din cari fac un fel de rachiu, şi 

că cultură prunilor se distinge mai mult decât cea făcută de cel 
- Mai distins grădinar. - 

In special inţeresante sunt culturile de pruni pe dr umurile 

dela Oraviţa către Tocneţa şi Bocşa, sediul peipepţiei iinantiare 
de azi, care impune prunii întrun mod abuziv şi nelegal... 

Care a fost scopul legii ungurești? Să impună pe pământul
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și pe pământul nostru toate dările, să le impună dezastruos, ca 

să nu putem să ne asigurăm nici existenţa şi să depindem de: 

graţia lor. . 

Legea. pe venitul cadastral al pământului datează la noi dela . 

1850, cânda fost lăţită legea fiscală din Austria printrun 

ueaz absolutist al împăratului abia de 20 de ani. Legea aceasta 

a fost ratifietă în 1868, apoi a fost supusă la diferite moditi- 

căi ja 70, la, 75, la SI, la 83, la 909. 

Toate aceste modificări au fost în favoarea tiscului și în de- 

favoarea noastră. Ce eră principiu în cadastru? ă 

Cadastru un fel de tegistru a diferitelor și a totalităţei par- 

celelor de pământ, arată clasele, categoriile de pământ. 

Pământul eră împărțit în 7 categorii, după cum eră arătură; 

eădină, livadă, ete. In fiecare categorie sc face dela 3 până. 

la cel mult 8 clase. Aceste clase se taxau după venitul lor. Ve-" 

nitul fundamental a fost calculat pe media producţiunii dintre 

anii 1836 până la 1845, care eră stabilit pentru Ungaria cu 10 - 

la sută, pentia Ardeal cu 10 la sută, Iându-se în consideraţie 

degrevările funciare, aceste cote se ridieau 29,76% pentru Un- 

garia, iar la 22% pentru Ardeal. In 1S81 contingentarea impo- 

zitului principal pe pământ a ajuns la 29 milioane florini, iar 

in 1883 s'a redus la 3 milioane, iar taxele sau fixat laolaltă la. 

25,5% din venitul cadastral... 
Alexandru Wekerle avea talent deosebit de a promite mul: 

şi de a uranjă multe. Cuni făceă, cum nu făceă, le dregeă pe. 

toate, aşă că tot pe hoi ne apăsă grozav. - 

Noi românii eram impuşi, eră o sumedenie de taxăvi pe elase 

şi noi aveam venitul cadastral stabilit în Banat la 31 de coroane, 

îl aveam apoi pe cel mai mie până la 21, la saşi eră de 15,50 

coroane, la unguri în Ciue 6,40 co roane, în Odorhei la 13, 50 co- 

roune. Odosheiul, bine înţeles, are păniâni mai bun decât Ma- 

ramureşul, provincia cea mai nenorocită a noastră, în care erat 

taxele peste 18% pe venitul cadastral. 

Impunerea lui Wekerle n'a făcut nimie pentru îndreptarea 

sarcinelor, ci le-a mărit absolut în detrimentul populaţiunii: 

românești. 
Ne . îs _o ._. . g_ .- 

Ca darea este mai mică aici în regat de cum.e la noi, să-mE 

daţi voie să prezint un caz coneret: 

O comună cu o mie locuitori susţine: 
sa 

za
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Un-preot cu... . ... e + 10.000 lei 

Un secretar. cercual eu 50,/0 din 

leafă . eee e ee 12.000 

Un primar .„.... si. 600 
O moaşă ,...... 1.000 
2 servitori de zi. . . . ... . 192.000 

4 păzitori de noapte . . . . „ 24.000 
2 gornici . . . 3... . . 12.000 
2 servitori la şcoală . . . , . 6.000 

Intreţinerea edificiilor publice, 

lemne, petroleum, reparaţii . -39.000 

Două şeoale cu 2 învăţători . . 43.000 ,, 

» 

» 

» 

m 

» 

- 

ME Li 

7» 

Suma totală . . , .155.800 lei 

200 jugăre. 

Arători clasa ] 600 jugăre. 

» s» II 400 p 

n» IIL500 

La tot pământul acesta să stabilim venitul cadastral 

Împozitele vor fi: 

clasa 1 20 iei 

„Oi, , 

„NL 6, s 

«lasa LII 180 lei, la olaită 3.359 lei. 

Adausul suplimentar de 30%, Il. 008 lei, la olaltă 4.367 lei. 

| c omuna plătește încă lei 3.359 adaus de răsboi, plus 5% psn- 

tru imgrijirea bolnavilor. 

Suma totală e 7.936 lei 3, şi plăteşte ca cheltuieli 65.200 lei. 

Prin urmare deficitul pentru Stat e de 57.436 lei, iar comuna, 

plăteşte. 90.600 lei în plus, conform unei zecimi comunale de 

268 lei, 

“ Pentru păşunea comunală şi susţinerea vitelor 

pentru clasa 1 2.400 lei, clasa II 784 lei, 

de prăsilă, 
cheliueşte 18.200 lei. Veniturile comunale din economia ei par- 
teulară, plus regulile comunale, fac cirea 2.800 lei, iar dito- 
xenţa de 15.400 lei, se va împărţi de capul de vită cu 18 lei. 

Faţă de acestea, impozitele după proiectul de lege vor fi:
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Pentru clasa 1 cu 12%/, lei 14.000,— 

— aa 0 IL a 12%o » 8.000,—. 

OTU pp 120% 8.000,— Ii 

lei 24.760,— îi 

-50/, zecimea pentru judeţ lei 1.238,— 
30/, zecimea pentru comuna ,, 132,80 

Total lei . . 26.710,80 

Prin uimare, deficitul bugetar va fi acoperit în partea Sta- 

tului cu 129.096 lei întregi şi 40 bani. - 
Socoteala aceasta dovedeşte în evidenţă că proiectut de lege 

al d-lui Vintilă Brătianu este în favoarea țărănimii şi de loc nu 

în defavoarea ei. . 

Legea comunală din 1876 în ast. 21 şi 22 dedeă drept comu- 

nelor, comitetelor. (judeţelor) să facă impuneri. Cu impunerile 

sa ajuns atât de departe încât jăranul nostru a trebuit să spar- 

gă hornurile dela casă, ca tumul să nu mai iasă pe coş, a tre- 

buit să sufere şi impunerea câinilor. Înţeleg să se impuie câinii 

de lux, un Bubico al lui Caragiale, dn momentele sale literare, - 

“dar nu un dulău dela stână, o Dolcă din poeziile populare ale 

lui Alexandri, aceasta nu. Un câine ciobănese este un facto: 

economie, dacă îmi iertaţi să spun aşă, căci dacă străbateţi 

munţii noștri, Retezatul bunioară, veţi găsi stânele pline cu 

băieţi, cu fetiţe “şi cu câini, căci aceştia împreună păzese ave- 

vea lor mobiliară, cum am spus, 

După legea aceasta, ar plăti- comunelor foarte puţin. Fiindcă i 

toate veniturile ei nu-ar ajunge şi fiindcă proiectul de lege: al 

d-lui ministru Brătianu nu tinde să desființeze economia par- 

ticulară a comunelor, lipsa se va întregi dela Stat. | 

Este un principiu general în toate leoislaţiunile din Lume. 

Aşă bunioară la noi în special sunt aranjate susţinerea rășu- 

neior, a vitelor de prăsilă, a taurilor, aşă încât pentru toate a 

cestea comuna are un huzet anual de 18—20.000 lei şi ar trabui 

comunele să impună în mod îngrozitor, dacă Statul nu le-ar dă 

un ajutor de 506-—60.000 lei, ax rămâne în sarcina comunei nn 

deficit de 90__100.000 lei. Comunele noastre erau “impuse dela 

100—3.000 la sută pe baza fundamentală, iar judeţele aveau 

zecimi suplimentare dela 3-18 la sută. ; - 
Prin proiectul în discuţiune aceste sarcini sunt ușurate foarte 

mult. Aşă încât pentru noi nu există nici un motiv de neînţe-
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legere şi noi primim cu cea mai mare încredere şi cu cea mai 

mare bucurie proiectul d-lui ministru de finanţe, pentru că 

pentru noi acest proiect e o adevărată desrobire economică. 

Dacă voiu face observaţiuni, aceste observaţiuni le fac, d-le 

ministru, cu tot respectul, fiindcă vreau ca concepțiunea d-v. 

' financiară să fie întărită, iar nu lovită. - 
Noi, d-le ministru, suntem aproape 6 milioane "de suflete din 

fosta monarhie austro-ungară, cari suntem contribuabili dis- 

ciplinaţi şi iistruiţi. Noi n'am discutat nici cu pereeptorii, - 

nici cu administratorii financiari. Am ştiut să plătim când a 

7 trebuit şi am plătit întotdeauna şi pentru Stat, şi pentru co- 

mună şi pentru judeţ, şi a mplătit şi pentru şeoală şi pentru 

biserică, căci dacă wam îi plătit ne-am fi pierdut existența, 

Am îi fost desnaţionalizaţi î în marea străinătate. (Aplauze pre- 

lungite): 

- Şi fiindcă noi suntem disciplinaţi şi instruiți în această pri- 

viuţă, să-mi daţi voie să vă fac câteva obsexvaţuni cu privire 

la comisiunile de impunere. a 

Comisiunea aceasta luând în considerare că la noi în Ardeal 
şi Banat avem 4.085 comune rurale cu 1.682 notariate (secretă- 

viate) comunale și cercuale şi 40 oraşe (comune urbane), 

naşte întrebarea: câte comisiuni a» putea să Iucreze cu spor: 

şi cu dreptate ca să desleze problema evaluării? 

E de dorit ca, delegaţii financiari să fie prevăzuţi eu instiue-. - 

ţii speciale întrucât priveşte veferinţele şi echitatea sarcinilor 

- iseale. i - 

Aici trebue să ne servim de experienţa. Doi legislaţiuni mai 

modesne, de exemplu ca în Belgia, cari au servit şi la noi drept 

model. Dar de multe ori este deosebire între principiile los, şi | 

ale noastre. | “ 

Da» să-mi daţi voie să arăt aci punctul de vedere al nostri ; ; 

-iar fiindcă acest punct este atât de important şi ce câpital,- 

Pam fixat în. scris. Să- -mi daţi voe să citese punetul de vedere 

cardinal. ia i 

In Avdea] determinarea venitului referitor la art. 4 şi 93 am 

onoare a face următoarele observări: în Ardeal determinarea 
venitului impozabil va întâmpină foarte mari dificultăţi. lva- 

luările pământurilor» după categorii, constatarea întinderii lor 

nefiind lucrările cadastrale în regulă vor reclamă timp înde- 

iungat, în ce piiveşte evaluarea. 

Aproape din fiecare comună se va face apel fie de către
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contribuabil, fie de către fise—iar în ce priveşte întinderea pă-" 

mânturilor, contribuabilul, potrivit art. 12, alin. |, suni în drept 

a face recurs. Astfel de recursuri se vor face în nenumărate 

cazuri dovedind cu copia legalizată după cartea funduară, ţi- 

nută de judecătoria de ocol, că de drept întinderea pământului 

arătață în cadastru, nu e proprietatea lui, diferind în această 

privinţă întinderile după cadastru faţă de cele din cărţile fun- 

duare. De sine se înţelege, că recursurile fiind judecate de au- 

torităţi judiciare, copia depe cărţile funduare vor fi admise ca 

_dovadă autentică. | : 

Constatarga întinderilor din cadastru, va reclamă timp înde- 

“lungat, întrucât sunt mai multe cazuri, ea unul şi acelaşi con-- 

tribuabil are mai multe. „toi cadastrale de posesiune“, tot aşă 

poate aveă proprietate înscrisă în mai multe cărţi funduare. 

0, 3, 4 ba chiar şi 10). | 

S'au întâmplat, între timp mai multe schimbări în persoana 

contribuabililor, cari după începerea războiului—din lipsa per- 

sonalului corespunzător—nu Sau trecut în foile cadastrale ori 

Şau titecuti greşit. In timpul de faţă nu se poate aduce cadas- 

tul la zi, fiindcă schimbările în proprietate (vânzări, cum- N 

părări, schimbări, succesiuni) de 2—3 ani au trecut în cărțile 
funduare, iar în cadastru nu se tree numai după primirea de- 

ciziunii de înscriere în cărțile “funduare dată de către judecă- 

toria de ocol. 

Sunt mai multe comune în cari lipsese foile cadastale, fiind 

devastate de populaţiunea revoluţionară din 1918, sau fiind 
idimisă în Ungaria, de unde nu ni Sau remis. Refacerea aces- 

tor lucruri apariine „direeţiunii cadastrale al cărui personal 

este ocupat cu reformă agrară, dealtecum ministial de finanţe 
n mai dispune asupra direeţiunei cadastrului, întrucât a 

ceăsta la finele anului 1920 a trecut dela departamentul finan- 

telor la departamentul agriculturii, - 
„In unele comune pământurile înainte cu 2 până: la 8 ani s'au 
comassat, adică sau măsurat şi distribuit din nou proprietă- 
țile de pământ, cumulând întwun loe parcele anuale şi aceluiaș 
individ avute înt'o parte a hotarului, primind după partea 

hotarului și după categoriile pământului, în: loc de mai multe 

parcele, un singur pământ (osebit arabil, fânaţ, ete.) 

După 'comasare, atât întinderile, cât şi categoriile s'au schim- 

bat cu totul, iar în vechiul cadastiin an rămaș-t6t întinderile 

şi categoriile vechi, deşi în realitate” contribuabilii sunt în po-



sesiunea pământurilor ecomassate. Pentru aceste comune, ar fi 

trebuit a -se face un nou cadastru, dar din cauza mai multor di- 

ficultăţi, nu sa putut încă face. Pentru ca cel puţin _în parte 

să se înlăture dificultățile arătate mai sus, propun ca stabilirea, 

impozitelor pe veniturile proprietăţilor agricole să se aşeze pe 

venitul cadastral înzecit, luâud coroana egală cu Jeul, ceeace 

sar putea uşor» calculă din impozitele pe pământ. 

Exemplu: impozitul vechiu al -unvi contribuabil este. de 65 

coroane, eseace corespunde la un venit cadastral-de 325 coroane . 

(fiind de 5 ori mai mare). Venitul nou impozabii ar fi 315X10=— 

3.230 lei, impozitul. cu 12%=—390 lei. De prezent impozitul Ax- 

dealului face 6.000.000 lei, venitul cadastral este 30.000.000 lei 

(60.000.000 coroane de 20 de ori, ar fi 600.000.000 lei,) luând co-. 

roana egală cu leul, de zece ori venitul cadastral actual ar face 

600.000.000 lei baza impozabilă. - o 
Vixploatările pădurilor sar putea. impune, î n caz dacă pro- 

prietarul le exploatează la venitul global, de aceste cazuri vor 

fi puţine; cele exploatate de alţii se pot impune ia fel cu între- 

prinderie comerciale. 

Ca luesurile acestea să fie absotut î în sprijinul legii d- lui mi- 

nistru de finanţe şi să. corespundă atât trehuinţelor de Stat cât 

şi obişnuinţei noastre, să-mi daţi voie să fac câteva refiexiuni. 

lu aş face o altă propunere, a-şi deosebi comisiunile dela sate 

de cele dela oraşe. La sat aşi propune să fie membri de drept 

primarul, un sărăc şi un bogat; ri fiecare categorie oamerii 

pricepuţi. Nu ştiu dacă d. Madgearu e aci, te rog ascultă-mă, 

fiindcă d-ta ai făcut o propunere ea locuitorii din alte sate să 

vină şi să, facă evaluare... | | 

D. V. MADGEARU: Eu am spus aşă: comisiunea să fie al- 

cătuită. dintr'un delegat al fiscului, unul al cadastrului şi trei 

loenitori din cari unul sau doi să fie din acel sat, iar altul din 

a A, ca să nu fie părtinire. 

IOSIF POPOVICI: Oamenii din alt sat nu cunose refe- 

ital. lu aş fi de altă părere, să n 'aibă vot în această. comi- 

siune, delegatul fiscului, el numai să constate, cum e bunăoară 

în legea din Belgia, fiindcă vedeţi d-voastră dela 1970 şi până 

acuma avem atâtea evalnări încât putem să avem o chee de 

valoarea reală. Prin urmare, trebuie să hotărască darea acei 

carj-trebue să plătească, 

tu am fost în comisiunile noastre de “dincolo, am reprezens 

tat săzăcimea şi nu sa întâmplat niciodată să protesteze nimMe=
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nea, când impuneiile nu erau conduse de principiul sovin. 

La oraşe situaţiunea se schimbă. Pedsonalul ajutător pot să 

fie şi notarii cari în Ardeal cu 8 clase şi bacalaureat şi aş dori 

ca principiul acesta să se extindă asupra întregii ţări. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: In lucrările 

pregătitoare pentru Ardeal am şi prevăzut că peste tot unde 

putem utiliză notarii; îi vom utiliză. 

D. IOSIF POPOVICI: Foarte bine! - 

La oraşe aş propune o comisiune din 5 membri: un delegai 

"al consiliului comunal, un. industriaş, un eomerciant, un proie- 

sionist şi un magistrat să prezideze. Dacă sar face aşă, atunci 

evaluările acestea n'ar da loc la atâtea apeluri şi ar fi în a- 

monie şi cu concepţia d-lui ministru şi sar pute să “se reducă 

şi comisiunile de apel. 

Bunăoară art. 78 prevede că preşedintele comisiuuei să lie 

prăşedintele tribuanalului. Este o dificultate care face ca la noi 

să nu se poată aplică. Noi avem sediul în Aiud, iar tribunalul 

la Alba-Iulia. | 

Sediul de judeţ la Făgăraș, iar tribunalul la Braşox 

Sediul de judeţ la Sighişoara, iar tribunatul la Ibașfaliu. 

Sediul de judeţ la Careii-Mari, iar tribunalul la Sutu-Mare; 

Sediul de judeţ la Sf ântu Gheorehe, iar tribunalul fa Braşoy- 

Sediul de județ la Dicios; înmartin, iar tribunalul. la Tbas- 

falău. | ! 
Comisia aceasta de apel, sar puteă să se păstreze în spiritul 

d-lui ministru de finanţe aplicându-se întrucâtva practica dela 

noi şi spiritul legislaţiei belgiene. Aceste comisii să se facă în 

tot ocolul, pentru că la judecătoriile de ocol avem toate dove- 

zile; avem cărţile funduare, iar foile de cadastru se pot. aduce 

mai uşor dela comună şi întreaga aranjare şi discuţia sar pu- 
ieă să ne facă mai uşor. : ii 

D. _POMPILIU PISO, vice-președinte: Nu propuneţi aicea 
amendamentul d-le deputat. 

D. IOSIF POPOVICI: Nu vreau să fac amendamente, ci 
vreau să discut principiile şi cred că d. ministru de finanţe este 
de acord şi vă rog să-mi daţi voie să exprim principiile noastre 
căci noi nu facem nici o opoziţie, ci vrem să complectăm spiritul 

legislaţiei d-voastre, d-le ministru, vrem. să fim în legalitate 

şi să vă uşurăm sarcina. Pentru ca, legea. aceaşta trebue să fie 
înfăptuită, căci altfel am lucră contra unificărei noastre, dacă 

=> 
N
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am luciă contra acestei legi, care este prima piatră fundamen- 

tală a unificării. Până acum am luat parte numai la banchete 

și ne-am îmbrăţişat şi astăzi abia începem opera de reconsti- 

tuive şi dacă nu vom lueră de acum, ca să întărim economiă 
noastră naţională si nu ne vom întări interesele noastre româneşti 

vom fi azi sau mâine cutropiţi de puhoiul pe care îl ştiţi fără 

“să-l mai amintesc. (Aplauze). = 

Cu privire la industrie am să atrag atenţia d- lui ministru â- 

supra industriei mari. Industria mare pentru noi românii de 

dincolo, este un curat obstacol din punctul de vedere fiscal şi 

economic. Art. 36 al d-voastre are o scutire condiţionată, dar 

această scutire condiţionată 'ajunge în direct coniliet cu legea 

pentru încurajarea industriei naţionale din Ungaria, art 3 din 

1907, care lege nu întăreşte economia naţională a noastră cei 

contribue la distrugerea ei. 

Cunosc, d-le ministru, societăţi 3ă-mi. daţi voie să vă amin- 

tese câte-va căzuri—și în privința acestor principii vă rog ea 

toate societăţile noui ca și societățile vechi de industrie mare, 

să treacă printr'o revizuire şi să se deă instrucţii clare pentru 

clasificarea veniturilor lor. Pentrucă, d-le ministru, la Cluj 

există o societate „Renner“, care a avut o scutire de 10 ani şi 

a mai primit şi dela români încă o altă scutire pe alţi 10 ani. 

La Diciosânmartin există o societate „Nitrogen“, eare nu are un 

singur funcţionar român. Este o societate absolut nenaţionali- 

zată, pe când societatea „Renner“ se zice că este naţionalizată. 

Şi tot astfel sunt toate societăţile forestiere, considerând “că 

aceste societăţi beneficiază de următoarele scutiri: taxa de în- 

registrare, impozitele faţă de Stat, judeţ şi comună până la 

36 procente din venitul net, scutiri de vamă pentru maşini, 

pentru instalaţii și transport,-pentru materialuri neexistente 

Ja noi în ţară, precum şi pentru materiile prime şi semifabri- 

cate fără vamă şi lără plata transporturilor, precum. şi la emi- 

Siuni noui scutiri, la tantime şi la dividende scutiri. In totul 

și peste tot vedem sentiri, aşă-că ne întrebăm ce plătesc aceste 

socetăţi d-le ministru. "Toate acestea nu fac altceva, decât nu- 

mai să scuimpească materiile şi să nimicească industria noastră 

naţională. V'aş rugă cu tot respectul să binevoiţi cu sinceritate 

și claritate pentru asigurarea averii. naţionale, să. întindeţi a- 

ceste scutiri asupra industriei mici, pentrucă industria mică 

nu este scutită îndeajuns. In Ungaria, industria mică plătea 

o dare de venit clasa întâi. Se consideri de fabricant numai 

Brăt. . i . 23
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- acela: care lucrează în mod sistematie şi aveă exploatare in- 

dustrială şi comercială. :Micul meseriaş primeă, afară de scu- 

tizi de dări, diferite instrumente, ditefite aparate sau în mod 

gratuit, sau să le plătească în timp de 10 ani, va să zică eră 

încurajare. In axt. 108 văd, că dacă cineva nu poartă registrele 

comerciale în regulă, va fi supus la amendă egală cu impozi- 

“tul. Această amendă nu se rapoartă la micii industriaşi şi c0- 

mereianţi, . 

Ei bine, d-le ministru, stabiliţi un criteriu, care criteriu Să 

sie în instrueţii botăritor pentru impozite, fiindcă dorim cu 

toţii ca industria mică să fie apărată. (Aplauze). 
Să-mi daţi voie, tot în spirit şi în simţ de obiectivitate, să 

vă fac câteva observări şi asupra băncilor. mi place mult că 

aţi scutit cooperativele.. Imi place mult că impuneţi băncile 

mai mult şi aci să-mi daţi voie să vă atrag atenţia asupra unei 

scrisori a d-lui: lon L:ăpedatu, regret că e sus în loşă şi nue 

Jos, care e un economist diștins al moesoiştiloy» de dincolo, dar 

teoretician întoemai ea şi d. Madgearu. D. Ion Lapedatu cere 

înt”un mod curios replătirea unor taxe pe cari le-au plătit 

băncile noastre încă dela 1919 şi le evaluează la cirea 150-160 | 
milioane, | - 

D. Lepădatu, când eră secretar general la consilii dirigent, 

a tolerat să se introducă întw'un mod foarte curios o dispozitie 

n legilor bolşevice ungurești, mai ales atunci când. consiliul 

dirigent a hotărît întrun mod demn românese abolirea tutu- 

ror legilor şi deciziilor. comuniste din Ungalia. 

E curios cum vin 'subalternii săi 'şi în ordine circulare reint- 

trodue legea aceasta bolşevică, prin. carb obiectele sunt. impuse 

la baza impozabilă încă cu 100 de procente. 

D.N. BALANESCU: D. Lepădatu este om de ştiinţă, nu poate 

răspunde aci. 

Voci: E deputat. 

D. IOSIF POPOVICI: E deputat d- lor deputaţi, şi. locul lui 
ar fi aci după cum ce spune mult stimatul nostru coleg d. N- 
lorga. 

Cu privire la impuneri, să-mi daţi voe e să vă atrag atenţia a- 

supra următor lui fapt: 

Noi românii avem slăbiciunea să ne măriri. veniturile, să ne 
lăudăm, este o sinamăgire și la viaţa noastră economică banea- 

ră, e.o curată slăbiciune până când convietuitorii noştri del 
băncile ungare din Buda-Pesta, înţeleg acelea. de origine semită.
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chiar şi alte bănci, înti”un mod artistic, se sustrag impunerilor. 

Am aci o' călăuză făcută de d. G. Ciuta. subdireetorul ii 

pozitelor directe din Cluj care: ne dă un caz foarte interesant: 

un institut de credit din Cluj, de exemplu care are un capital 

social de 10 milioane, realizează un. beneficiu net de două mi- 

„lioane aceste două milioane le împarte în mgdul următor: zece 
procente dividend acţionarilor, 10 la sută tantieme, 15 la sută | 

tond de rezervă, 300 mii creanţe dubioase. 500 mii fonduri de 

rezervă 

Acum să-mi daţi, voe, ce este impozabil aci? j 

Intâiu e scutit un milion dobânzi ipotecare, esie 30 mii a- 

renda pământurilor, fiindcă are pământ şi are câştig de 30 inii 

de lei, la contul profit şi pierderi, are. de asemenea case închi- 

riate cu 150 mii lei, total de: seutit este 1.300.000 lei. 

Tot asemenea din profitul net se. scuteste participarea la fon. 

dul de rezervă 200.000, dividende acţionarilor 200 “mii, crean - 

tele dubioase 500.090, adică în total 1.200.000 lei. 

Mai departe, dobânzile. la fondurile de rezervă 290.000 lei, 

impozit asupra beneficiului 300.000 Isi, şi în cazul total im- 

pozitul prineipal dispare, pentiueă beneficiul comercial între- 

"când scăderile profitului net, şi aceasta e o calculaţie sigură 

căci am făcut-o cu un om cu specialitate, ce rămâne? 

Rămâne impozitul complimentar pentru capitalul de 10 mi- 

lioane, beneficiul net 2 milioane şi rentabilitatea 1.200.000 și 
ar plăti 180.000. . | 

Să mă ertaţi, unde e dreptatea, când eu cunose bănci mici 

cu un capital de 200.000 lei, care plăteşte mii de lei, iar aceasta 

cu un beneficiu net plătește abia 180.000 lei. 

O voce: Acesta e în exemplu din cele multe. 

D. IOSIF POPOVICI: De sigur, d-lor, e numai un exemplu 

din cele multe, vă rog însă să daţi în această privinţă, o înstrue- 

ție specială, apărându-ne interesele noastre româneşti, şi la ur- 

mă ca să nu vă răpesc timpul d-voasire, am onoarea să vă a- 

trag atenţia asupra câtorva observaţii -penerale. | 

In capitolul 7, pagina 62, în expunerea de motive, e un pa- - 

săaj alin. ultim, care se referă la suceesiunile deschise şi ne- 

judecate nedistribnite, au fost supuse la impozitul pe venit în 

Ardeal, pe. numele sucesiunii, asemenea 'şi massa, falimentului 

şi averile administrate de organe speciale (universitas bono- 

rium). 

Rog să fie şi aci. Mai depaete, poate: că ar fi foarte frumos 

7 -
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şi poate că ar completă spiritul larg legislativ al d-voastră d-le 

ministru, dacă comisia centrală pe care aţi proiectat-o şi care 

este un novum pentru legea d-voastră, căci nu eră în legea d-lui 

Titulescu, aţi face ca să judece şi în fond şi în casaţie, prefă- 

cându-se întrun contencios administrativ, în. materia retribu- 

țiilor şi a taxelor fiseale. Mai am încă o observaţiune relativă 

la procedura pentru constatarea ecntravenţiilor. 

In această privinţă ar fi foarte bine ca să faceţi şi aci un 

regulament -special, întrucât în Ardeal aceste coutravenţii se 

judecă ce tribunal, în baza regulamentului ministerului de 

justiţie ungar No. 800 din 1916. Tribunalul judecă în instaurță 

primă, la acuza penală făcută de administratorul financiar, 

care sentinţe se pot apelă la Curtea de apel. Si în uimă, să nu 

fiu bănuit de nespeeialitate, daţi-mi voe să fac şi râte-va ob- 

servaţii de limbă. 

Ema, ea român, dorese ca orice operă de legislaţie să îie 

scrisă absolut fără greşeli gvamatieale Am urmărit şi cetit 

“proiectul, acuzat fiind tot de d. coleg Madgearu, că ar fi scris 

confuz şi în Adevărul de alaltăeri seară. Constat. că am găsit 

3 greseli gramaticale. ” 

Şi să nu fie greseli de acestea, vă. rog în art. 4 să ziceţi: nu: 

că comisiunile face, ci fac. Prin art. 128: Aceste dispoziţiuni, 

vor îi... e corect, dar urmează— „şi nu contrazice, nu contra- 

zic, să fie româneşte. - _ 
Avem o funcţiune sintactică foarte interesantă, care există 

în sintaxa noastră şi se numeşte constructio „ad sineziu“. 

In art; 56 ziceţi d-voastre „sunt supuşi acestui impozit per- 
soanele fizice“—,sunt supuse“. Persoanele sunt de: genul fe- 

menin, _ - 

Ferminând discursul meu, şi terminând observaţiunile mele, 
d-le ministru, repet că nu am avut! intenţiunea să vorbesc de- 

cât numai în interesul general al ţării noastre şi al neamului 
nostru. Vă rog, ca legea aceasta a d-voastră, ca în adevăr să fie 
aplicată să o prevedeţi cu instrueţiile în care să se cuprindă 

toate observaţiile juste ale noastre, să faceţi regulamentul de 
aplieare, întw”'un spirit larg să-i înțeleagă. şi sluijbaşii mici, căci 
dreptatea care w'a existat, întinzându- -se pe tot cuprinsul țării 
româneşti, să fie simțită şi de o paite şi de alta. (Aplauze pre- 
lungite). 

D. POMPILIU PISO, vice-președinte: D. Traian Lalescu are
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D. TRAIAN LALESCU: D-lor depuiaţi, criticile cari au fost, 

aduse îievi aci în Cameră în numele opoziţiei țărăniste de către 

d. Madgearu, împreună cu eriticile eari au fost aduse în afară 

din partea partidului naţional şi prin cuvântul autorizat al -lui 

Aurel Vlad şi din partea partidului neonaţional pria cuvântul 

tot atât de autorizat al d-lui Stelian Popescu şi al d-lui Xeni, 

sunt într'o contrazicere atât de strigătoare, încât prin simplu 

lor alăturaxe, ele îşi neutralizează efectele şi, prin urmare ră- 

mâne dovada făcută că noi ne săsim pe linia dreaptă, pe ealea 

bunului simţ, Aşă încât din acest punct de vedere iată o de- 

monstraţie simplistă, că noi, cari suntem criticaţi din două 

părţi şi din două puncte de vedere extreme dela dreapta şi din 

stânga, ne găsim de fapt la nota justă a situaţiei. 

Pentru a intră în discuţiunea legii, daţi-mi voe să pun şi eu 

în evidenţă caracterul pe care l'a pus şi d. Losif Popovici, că 

această lege este cea dintâi din complexul de legi de organizare 

a României Mari şi că acest caracter de lex prima pe care o are 

legea de faţă, este datorit nu numai hărniciei d-lui. ministru 

de finanţe, dar este şi expresiunea situaţiunii, situaţiuni grele 

financiare în cari ne găsim. Nu trebue să ocolin adevărul, tre- 

bue să-i spunem cu toată sinceritatea, situațiuaca. ncastră îi- 

nanciară este area şi optimismul d-lui ministpn ce finanţe a 

fost rău interpretat de opoziţiune; d-- Brătianu n'a înţeles că 

situaţia noastră financiară mar fi gravă, ci a înţeles că ea 

poate fi îndreptată printr'o politică serioasă de economii bit 

"gctare şi de reorganizare fiscală. Această politică de econ:.- 

nie bugetară şi reorganizare fiscală a fost începută de gu- 

vernul liberal... 

D. V. MADGEARU: 25 de milioane economii. 

D. TRAIAN LALESCU: D-le Madgearu, politica de ceonomii 

bugelaxe nu însemnează. numai urmărirea strictă a cheltueli- 

lor, urmărirea cifrelor» de rezultate pozitive sau n: ogative aie 

bugetului. Politiea de economie bugetară însemnează înfrâua- 

vea eheltuelilor, înfrânarea mijloacelor de risipire a banului 

public. (Aplauze pe băncile majorităţii). - 

In acest scurt timp sa făcut consolidarea bonurilor de te- 

zăur; în acest scurt timp Sa oprit împrumuturile dela Banca 

Naţională, acestea, sunt elementele reale pe cari se bazează po- 

liiica de economie bugetară a partidului liberal. (Aplauze pe 

băncile niajorităţii), 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de e finante: D. Take Io- 

2



“nescu în luna Decembrie a cerut Băncei Naţionale un împru- 

mut nou pentru trebuinţele Statului şi Banea a oprit acest 'îm- 

prumut în momentul când am venit noi la putere. 

D. V. MADGEARU, D. Titulescu nu a cerut nici un îm- 

prumut la Banca Naţională. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: D. Tituleseu, 

a făcut împrumuturi la Banca Naţională şi d Take Loneseu - 

în luna, Decemvrie a cerut un împrumut de două sute Şi ceva 

-de milioane. 

D. TRAIAN LALESCU: Asă încât în »olitica de economii bu- - 

getară este clar că nu trebue urmărită o socoteală aritmetică, 
ea să vedem bilanţul de fiecare zi, ci politica de ecoitomie se 
bazează pe acea înfrâ ânare a cheltuelilor ascunse, eheitueli cari 
“au condus la faliment politica financiară a guvernelor trecute. 

Dar, alătudea de economii bugetare, pentru a putea ieşi din 
această situaţiune dificilă, trebue neapărat şi organizârea fis- 
cală. Acest al doilea element este absolut esenţial pentrucă pe 
el se întemeiază. partea pozitivă, crearea. resurselor necesare 
nevoilor Statului român. Prima lege în această direcţiune este - 
evident lbgea impozitelor directe şi aceasta explică dece am în- 
ceput cu această, lege, dece în această construcţie sistematică 
financiară nu am început cu alte Jegi cari ni se cereau. 

D-lor, dacă am luat :cuvântul la această lege, este între al- 
tele nu numai faptul că am fost provocat atât aci în parlament 

„cât şi în afară, dar fiindcă un membru al majorităţii, un vechi 
parlamentar, s'a plâns că legea a fost adusă prea u repede şi că 
d-sa nu a avut timpul să o studieze. - 

D-lor, trebue să ne obisnuim cu faptul că praetica de legife- 
rare parlamentară s'a schimbaţ. Legile şi *mai ales legile fun- 
damenitale, nu se mai studiază în secţiuni, ci aceste legi tiie- 
bue să fie studite în coniisiuni: spec iale, comisiuni câri sunt 
-emanaţiunea parlamentului şi în care se face repartizarea, spe: 
-cialiştilor eari se găsesc în parlament. Mi s'a oferit să fac parte 
din fel de fel de comisiuni, dar am primit să lucrez numai în 
acele comisiuni în cari puteam să adie servicii, ț * 

Comisiunea, financiară care a lucrat pe lângă d. ministru de 
linanţe a fost în adevăr reprezentanta Parlamentului în sensul 
vă între părerile d-lui ministru şi între părerile comisiinii an 
fost de multe ori divergențe şi fiindcă câteva din aceste di- 
vergențe s'a întâmplat să le produc şi eu, şi fiindcă unele din- 
îv însele mi s'a părut de'o impor tanță deosebită am crezut că
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este de datoria mea să aduc. în faţa parlamentului ecoul aces-— 

tor divergențe pentruca Parlamentul să fie informat să ur- 

mărească şi să hotărască punctele cari au rămas în litigiu în 

interiorul comisiunii. 

D-lor, am să examinez proiectul eare se prezintă deliberări- 

lor noastre din două puncte de vedere: întâi din punct de va- 

dere calitativ, si al doilea din punct de vedere cantitativ. 

D-lor deputaţi, punctul de vedere calitativ revine la studiul" 

structurei juridice*a legii, | 

De sigur că din acest punet de vedere legea pe care o stu- 

diem are multe asemănări cu legea din 1921 a d-lui Fitulescu. 

Dar aceasta provine din faptul că-la ordinea zilei, acuni în le- 

'gislaţia financiară sunt legile franceze, cari dela 1914 până as- 

tăzi formează un şir aproape neîntrerupt—în fiecare 'an se far 

legiferări rvui—şi în aceste legi se găsese toate elementele piine 

cipale din cari se constitue o lege a impozitelor directe. 

Si d. Titulescu Sa inspirat din legile franceze, aşi puteă spune 

chiar că proiectul d-lui "Titulescu este o simplă înseilare de ar- 

ticole luate din diferitele lewi franceze dela 1914 până azi şi în 

special din legile din Iulie 1917 şi. din lunie 1920. 

Această, înseilare pe care eu am urmărit-o aproape articol 

cu articol, este după părerea mea şi pedantă şi coniuză. ste 

pedantă întâi, pentrucă a căutat să ţină socoteală de toate fi-- 

neţele juridice cari se găseau în legile franceze Şi nu a ţinut 

- socoteală că acestea nu erau aplicabile la noi, în condiţiunile 

în cari ne găsim acum; si este confuză, pentrueă înseilarea a- 

ceasta a fost făcută pripit dintiwo serie de legi diferite, nesis-- 

tematizate încă şi a produs astfel o lege cu structură. în adevăr 

dificilă. 

Sunt mulţi cari au cetit această lege de mai multe ori ŞI nu 

au putut-o înţelege, şi mulţi cari o interpretează acum şi toi 

nu o înţeleg. o 
Punctul nostru de vedere a fost diferit de acela al d- lui Ţi- 

tulescu. Noi ne-am pus pe punctul de vedere, că trebue să adap- 

tăm impozitele actuale la condiţiunile noui ale cerinţelor teh- 

nice moderne fiscale, şi pentru aceasta am căutat ea impozi- 

tele cedulare ale d-lui 'Pitulescu să le înloenim prin impozitele: 

aşă numite elementare. - 

D. V. MADGEARU: Schimbare de nume! 

D. PF. LALESCU: Nu este numai schimbare de nume, fiindcă 
impozitele cedulare ale d-lui 'Titulescu erau impozite în cari se
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făceâ o aplicare de tehnică , financiară pe care noi nu ne-am în- 

“sușit-o şi: am căutat să o facem să dispară. 

D. V. MADGEARU: In dauna echităţii. 

D. T. LALESCU: Nu. Noi am pornit dela, acest: punet de ve- 

dere că . sistemul de impozite cari trebue să existe intro ţară 

nu se poate lipsi de impozitele inditâcte cari sunt neechitabile 

dar absolut necesare şi atunci alături de ele am pus în centru 

impozitele elementare cari sunt impozite proporţionale, iar ne- 

<lreptatea care se face prin existența impozitelor indirecte, cău- 

tăm să o reparăm cu ajutorul impozitului progresiv. 

Va să zică impozitul elementar rămâne pentru noi impozitul 

proporţional care- reprezintă în adevăr echitatea socială. Şi a- 

tunei toate -degrevările: şi tot ce priveşte uşurările pentru să- 

ăeie şi sarcini de familie, noi căutăm să le trecem. la impozi- 

„ui global. 

Această simplificare a formelor: în ceeace. priveşte technica 

fiscală, corespunde în adevăr la o concepţiune diferită de aceea 

a d-lui Titulescu. Acestaea fost punctul nostru de plecare. Im- 

pozitele cedulare se înlocuesc prin "impozitele noastra elemen- 

tare simplificate pe cât se poate, iar toate complieaţiunile, teeh-: 

nice referitoare la degrevări sunt trecute la impozitul global. 

Evident acest punct de vedere inițial n'a fost respectat până 

la urmă şi a trebuit din anumite cauze să se facă în unele 

„locuri anume concesiuni punetului iniţial de plecare. Dar în 

definitiv, aceste deosebiri nu sunt esenţiale şi ceeace rămâne 

de examinat sunt mai mult punctele cari sunt acum în litigiu 
şi de cari este informată şi opinia publică. Aceste puncte deli- 

cate sunt referitoare la dubla impunere a veniturilor, dubla, im- 
Dunere a venitului agricol şi a veniturilor industriale şi comer- 
ciale, 

Fineţea juridică a d-lui Titulescu, Va condus să admită din 
legea franceză o desfacere a venitului agricol printro dublă 

impuneite în cedula A şi în cedula C. Această cliestiune a fost 
mult discutată şi în afară de Parlament şi aici şi eu mă simt 
obligat ca să arăt încăodată pentru ce este absolut elar că în 
legea noastră, cedula C, adică o parte de impunere a fost com- 
plet suprimată, , 

D-lor, în legea Titulescu, veniturile agricole sunt impuse 

odată la cedula A, pentru valoarea de rentă, sunt impuse_â 
doua oară la cedula C, pentru veniturile cari rezuliă din ex- 

ploatare. Să-mi daţi voie să întru în oarecare detalii pentru ca
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d-voastre, să vă daţi seama, că legea Titulescu, impune veni- 

turile agricole la nişte cote absolut imposibile. Intr'adevăr la ce- 

dula, A, se impune odată valoarea locativă la un impozit de 1% 

la sută după aceea la cedula C se aplică impozitul de 12% tot 

asupra valorii: locative. 

D. V. MADGIEARU: Nu e adevărat. 

D. TR. LALESCU: lată d-le Madgeazu ce zice testul legii: 

„Venitul net impus la cedula C se determină prin aplicarea 

unui coeficient fixat cum se prevede mai jos la valoarea locc- 

tivă a proprietăţii funeiare neclădite, aşă cum e stabilită Driii 

titlul ] al prezentei legi“, 

Cum se calculează acest venit net? Se calculează în modul . 

următor: Se aplică uşă numiții coeficienţi fixaţi astfel: 

„Pentru prima perioadă coefieienţii vor fi cuprinşi între ur-x 

mătoarele limite: 

—2 pentru livezi, grădini. 

2_3 pentru vii şi culturi de zarzavat. 

3—5 pentru parcuri şi terenuri de agrement. 

Ce însemnează lucrul acesta? . - 

Că pentru o valoare locativă dată se va pune un impozit în- 

tâiu de 15% şi pe urmă, dacă de exemplu, o vie sau o grădină 

de zarzavat va trebui ca în afară de acest impozit să luăm va- 

loarea locativă, să o înmulţim cu trei şi să o impunem la v cotă 

-de 12%, ceeace reprezintă odată 15% şi încă.de trei ori 12, 

fac 36 şi în total 51. Va să zică numai impozitul cedular cu- 

venit Statului este 51% din valoarea locâtivă, 

D. V. MADGEARU: Imi daţi voie? Aceasta este d-le Lalescu 

apliearea ştiinţei matematice la economia politică. 

Eu, vă întreb şi vă rog, să-mi răspundeţi precis, dacă d-voa-. 

stre socotiți că nu sunt două măteiii impozabile la cedula A 

1 şi la cedula G 2: dacă d-voastre la impozitul elementar pe 

proprietatea agricolă nu întâlniți aceste două materii impoza- 

bile, adică renta şi profitul? Faceţi d-voastră declaraţiunea că 

nu impuneţi decât valoarea locativă şi atunci desfiinţaţi ali- 

neatul ultim din art. 3 şi dela punetul 2, dispozițiuni privitoare 

la, evaluarea valorii locative; în care vorbiţi între aite:criterii 

şi de produsul neţ la hectar.-Or, dacă veţi ţine seama de pre-. 

tul de vânzare, de preţul de arendă şi de preţul net la, hectar, 

însemnează că consideraţi întregul venit âl asriculturii, adică. 

- renta şi profitul. “ 

D.-TR. LALESCOU: D-le Madgearu, nu 'faseji diversiune, 4
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Acum discutăm legea d-lui Titulescu.. 

D. V. MADGEARU: D-le Lalescu, vă întreb pe d-voastră, 

an pogon de vie sau de arătură, au acelaş venit? 

Te rog să-mi răspunzi, (Seomot, întreruperi). 

Prin aplicarea, coeficienţilor de 1—3, la vie şi la pogonul de 

gricultură, se determină faptul, că un pogon de vie se presu- 

pune că rentează de 3 ori mai mult decât un pogon de arătură! 

(Sgomot, întreruperi). | 

D. TR. LALESCU: Aceasta este altă chestiune. 

D. ministru de finanţe o să vă facă în această privinţă do- 

«laraţiuni categorice şi d-sa o să spună cum trebue să înţele- 

gem legea în_această privinţă şi care este baza impozabilă în 

«azul' veniturilor agriculturii. 

Deocamdată chestiunea pe care vreau să o studiez şi pe care 

-xreau să o stabilesc și insist asupra ei, este impunerea Titu- 

escu. - 

Evident, recunosc şi eu că valoarea locativă nu reprezintă 

valoarea venitului agriculturii, 

Dar deocamdată vreau să demonstrez aci, că la valoarea lu- 

cativă fixată de legea d-lui Titulescu, se cereă un impozit ce- 

dular: format din 'cedula A şi cedula C, şi că de pildă pentru 

cazul viei, ajungem astfel la un procent de 51 la sută. 

D. V. MADGEARU: Nu este adevărat! (Sgomot, întreru- 

peri), 

Aş vrea să ştiu ce valoare practică are această <emonstra- 

țiune? “(Ssomot, întreruperi). - 

"D.N. D. CHIRCULESCU: Valoarea practică d-le Lalescu, 

«ste aceasta, că dacă d-lor au votat în asemenea condițiuni. im- 

pozitul 'Titulescu, acesta înseamnă că nu mai. au dreptul să 

se plângă în “contra acestui impozit. | o 

D. TR. LALESCU: D. Madgearu deplasează chestiunea. 

D-sa vrea să arâte că există o diierenţă între valoarea loea- 

tivă, şi venitul agricol. | 

- Eu recunosc aceasta, dar încă odată repet, ceeace susțin ru 

este că legea d-lui Titulescu impune în fapt prin cedula A şi 

„prin cedula C pentru cazul viei despre care s'a vorbit, un im- 

pozit de 51 la sută din valoarea locativă şi nu din venitul net. 

" Dacă ţineţi socoteală că în afară de această impunere, în art: 

92 al legii se spune, că pent -u anul 1921/1922, anul când trebuiă 

„să fie aplicată legea pentru prima oară, în afară de impozitul 

«uprins în lege, Statul va încasă:pe seama sa zecimile comu-
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ale şi judeţene; şi ceeace înseanină 16 zecimi, adică 160 la sută. 

adăogaţi la 51 la sută încă 160 la sută ajungeţi la cifra fantas- 

tică de peste 125 la sută din valoarea locativă. 

Atunci d-voastră de ce ne întrebaţi pe noi de ce nu am aplicat 

legea d-lui Titulescu? 

D. V. MADGEARU: lată unde duce matematica şi iată ce 

inStambă simplism matematice şi totdeodată lipsă de onestitate 

ştiinţifică! (Sgomot, întreruperi, protestări). 

In Franţa unde există cedmfu A şi C, nici un autor nu s'a. 

gândit să vorbească de dubla impunere. (Sgomot, întreruperi, 

protestări). A 

D. PR. LALESCU: D-le Madgearu, ai făcut foarte bine să 

faci comparațiunea cu Franţa; căci este adevărat, că aceste 

două cedule din legea d-lui Titulescu sunt copiate absoiut ideni- 

tie din legile din Iunie 1917 şi Iunie 1920, cari sunt traduse a- 

proape cuvânt cu cuvânt. 

Singura diferenţă între legea d-lui Titulescu şi legea france- 

ză este. că legcu franceză începe cu o cotă de 3.75 ja sută, pe 

„câtă vreme legea Pitulescu începe cu 15 la sută şi absurdita- 

tea rezultatului e de aci, din neeunoaşterea rostului cifrelor: 

cari se răsbună atunci când le întrebuinţezi fără să le inţe-.. 

legi. (Aplauze pe băncile majorităţii). 

D. V. MADGEARU: Cu simpla diferenţă că Titulescu eri 

cinstit şi d-voastre sunteţi demagogi fiscali. (Sgomot, protes-: 

tări). | | i | 
D. TR. LALE SSCU: Când legea franceză începe cu baza de 3 

la sută, este evident că nu se pot întâlni absurdităţi de acestea 

ca în legea Titulescu şi vă rog pe d-voastre, în afară de şe-- 

dință, să-mi dovediţi că în cazul viilor nu este o inipunere de . 

peste 125 la. sntă, din valoarea, locativă, 

lată motivul pentru care legea Titulescu nu s'a put at aplică,. 

fiindcă ea veneă cu asemenea absurdităţi. (Aplauze pe băneile, 

majorităţii). “ | 

Ca dovadă că şi legiuitorul francez s'a temut de acest lucru, 

c că în legea din 25 Iunie. 1920 se prevede o dispoziţiune spe- 

cială în care spune: En aucun cas, Pensemble des contributions 

grevant la propriei6 fonciăre y compris les centimes additio- 

naux et departementaux, asistant sur. limpât foncier que sur- 

Vimpât des portes et fenâtres, ne pourra deposser 307% du revenu 

pet servant de base ă la contr ibution fonciare. Legiuitorul d dân-
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<lu-şi seama că sar puteă. întâmplă asemenea excese, are grije 

să prevadă acest lucru, ceeace nu e în legea Titulescu. - 

_ D. V. MADGEARU: Acuma an înțeles de ce Taţi trimis mi- 

nisiru la Londra, ca să nu fie aci să vă audă. 

D;. TR. LALESCU: Revenind acum la legea noastră, trebue 

-să facem dovada pentru a nu ştiu a câta oară că nu se impune 

- proprietatea. agricolă de două ori. Acest lueru rezultă din des- 

fiinţavea cedulei C. D. Madgearu şi alţii nu sunt mulţumiţi 

de acest lucru şi fac ohiecţiuni că în art. 3 există ultimul ali- 

neat în care se spune: „Sunt cuprinse în acest impozit toate 

veniturile proprietăţii realizate din toate ramurile de produe- 

ţiune agricolă sau din transformarea produselor sale, afară din 

veniturile din stabilimentele industriale de sine stătătoare a- 

flate pe proprietăţi, cum: mori, fabriei de spint şi altele ase- 

_menea. | 

Dar art. 4 după aceea, la punctul 2 spune că: impozitul se 

aşează pe valoarea loeativă medie pe hectar; - 

Cum se stabileşte valoarea locativă medie? Aci este punetul 

«are prezintă oarecare amhiguitate şi asupra lui câr şi eu în 

fața d-voastre explieaţiuni d-lui ministru de finanțe. În redac- 

avea, pe care a făcut-o comisiunea fiscală dela ministerul de 

finanţe, alin. 2 a fost astfel redactat: 

„Această valoare lccativă medie pe hectar se stabileşte ţi- 

nându-se seama de mijlocia contractelor de arendare din co- 

mună încheiată în ultimii 3 ani, iar în lipsă, de mijlecia pe 3 

ani a_xalorii producțiunii pe hectar scăzându-se cheltuelile o- 

bişnuite. In acest din urmă caz, evaluarea nu va îi mai mică 

decât produsul preţului mediu de vânzare al proprietăţilor îu 

ultimii 3 ani cu dobânda de6 la sută. 

__Aşă încât vedeţi, că în această chestiune valoarea loeativă 

este stabilită, ţinându-se seamă de contractul de arendă în pri- 

mul caz. Este adevărat că sa suprimat în comisia fiscală a Ca- 

merei cuvintele: „iar în lipsă“ şi dorese să se deă aici explica- 

ţiuni pentru că şi mie mi se pare în adevăr că dacă rămâne te- 

dactarea aşă cum a fost făcută în comisia fis-ală, dacă această 

xaloare locativă se stabileşte ținându-se seamă şi de mijloeia 

«ontraetelor de arendă încheiate pe ultimii 4 ani, atunci avem 

vei elemente diferite între dânsele, pe deoparte contractul de 

arendă, iar pe de altă parte mijloeia pe 4 ani a valorii produce: 

ziei pe hectar şi preţul de vânzare; cred că ar trebui determinat
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modul cum intervin aceste elemente în fixarea valorii locative 

medii pe hectar 

De sigur că se vor examină toate cifrele dela toate proprie- 

tăţile cari sunt de aceeași categorie şi enlitate, toate la un loc 

vor da la valoarea locativă medie, deci chiar dacă în unele. ea- 

zuri ar. interveni mijlocia valorii producţiunii medii la” hectar, 

lotuşi aceste evaluări şe vor contopi într'o medie care va ex- 

primă rezultanta său valoarea loeativă medie. 

Avem deci de fapt aface cu un sistem forfetar, nu a impunere 

pe venitul real, 

D. V. BRATIANU, ministru de finante: Tim declar că dacă 

ar fi cea mai Mică nedumerire pentu Parlament în privinţa - 

aceasta, sunt gata să primesc, orice redacţiune care ar arătă că 

nu este vorba de o dublă impunere şi că este vor ba numai de 

impunerea prevăzută de d. Titulescu la cedula A. 

D. TR. LALESCU: D-le Madgearu, ce vrei mai mult? 

D. V. BRATIANU, ministmu de finante: Asttei cum a fost 

intenţia comisiei la început. 

D. V. MADGEARU: Dacă sar face acest lucru, dacă sar 

clarifică că nu este decât impozitul funciar pe. renta pământu- 

lui atunci sar creă o serie de.... (întror uperi). 7 

„Dior, văd că nu voii să vă lămuresc! 

D. TR. LALESCU: Rămâne astfel deplin stabilit, că îni ceeu 

ce priveşte venitnwile agricole, comparaţia între legea d-lui 

Titulescu şi legea propusă acum, € absolut imposibilă, D. Titu 

lescu in privinţa aceasta e în adevăr incomparabil. Ca să a- 

jângi să ceri unui avendaş de pildă, un impozit care uneori 

este mai mare decât însăşi arenda ce o plăteşte, aceasta cre d 

că este un tour de forţă financiar care nu 6 să fie nici odată 

întrecut. Cât priveşte impozitul agricol din proiectul pe care 

îl diseutăm acuma, e iarăş clar stabilit prin declaraţia d-lui mi- 

“nistru de finanţe, că impunerea se face numai o sinzură dată. 

Acum tree mai departe la celelalte venituri, la veniturile 

comerciale şi industriale. 

Veniturile comerciale şi industriale. au fost impuse în legea 

Titulescu iarăşi la o dublă impunere prin faptul că dividen- 

dele societăţii erau impuse şi la valoarea mobiliară şi la impo: 

zitul pe veniturile comerciale şi industriale. 

Aceasta eră impunerea dublă eedulară. 

In afară de această impunere dublă cedulară avem şi o du- 

blă impunere progresivă, pentrucă în , afară de cazul societăţi-
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lox, d. Titulescu prevedeă şi o impunere la impozitul global şi 

o suprataxă tomplimentară 'asupra! rentabilităţii, aşă încât. 

veniturile din comer şi industrie se găsesc în legea d-lui Titu- 

Jescu impuse în total, întâi la o dublă impunere cedulară, a- 

dică proporţională, şi în afară de aceasta şi lao dublă impu- 

nere progresivă. 

Sunt unii dintre acâia cari au eritieat legea, cari ne-au a- 

“cuzat și pe noi; că am fi făcut şi o dublă impunere elementarii 

și una progresivă, ei bine, lucrul e absolut inexact. D. Urlă- 

țeanu, mi se pare,—d-sa a citit legea, dar probabil că n'a înţe- 

les-o sau nui a citit-o bine, este acela care. a făcut afirmaţia 

aceasta întrun ziar de dimineaţă; lucrul e inexact, pentrucă 

e clar scris în lege că acele părţi din veniturile comerciale şi 

industriale, cari sunt impuse la veniturile mobiliare, numai 

sunt impuse la impozitul- pe veniturile comereiale şi indus- 

triale, aşă încât scăderea aceasta este reală şi ea. „veprezintă 

desigur tin progres mare faţă de legea Titulesev. 

Partea însă care e delicată şi asupra. ei îmi permit să vă a- 

trag atenţia, e că şi în legea noastră, dubla impunere progre- 

-sivă a rămas pentru comereiânţii şi industriaşii -eari Du şi-au 

organizat întreprinderea lor sub. formă de societate. Aceştia 

sunt loviți $i de impozitul. pe venitul global și de impozitul pe 
ventabilitate. Aceste amândouă impozite sunt progresive, prin 

urmare şi în legea noastră ne găsim, va să zică în faţa unei 

duble impuneri progresive, Acesta e punctul de litigiu, punct 

pe care eu nu lam putut admite, eu mă declar împotriva im- 

pozitului asupra rentabilităţii, şi mă declar împotriva lui pen- 
tru mai multe motive. 

Mai înainte de toate acest impozit se > aplică prin constatarea 

unui raport, căci trebuie făcut un raport-întve beneficii ŞI că- 

pital, ori, acest raport, vedeţi, introduce două elemente, capita-- 

lul şi beneficiul Şi prin urmare, permite dacă nevoia va îm- 

pinge la fraudă, să se poată face frauda îi în două direcţii. - In- 
şelarea Statului, ar fi pentru contabil o problemă de fraudă. - 
cu două variabile. Sar putea modifieă capitalul, sar putea 

modifică şi beneficiul, care ar putea fi şi în modul acesta evi-: 
dent că putinţa de subtilizare a legii sar mări mai mult. — 

In al doilea rând, acest impozit mi se pare nedrepi, Bentrucă 
el nu atinge numai specula, el atinge şi muncea. 

Elementele cari produc veniturile comerciale şi industriale: 
sunt munca. şi capitalul. Ori, se poate întâmplă ca un mie Ne- . 

 



gusţor, cu un capital de 50.000 lei, muncind şi făcând să ruleze 

acest capital de mai multe ori întrun an de zile, să xealizeze 

un beneficiu de 50.000 lei. Atunci acest comereiant, ar fi socotit 

că a realizat o rentabilitate nepermisă de sută la sută şi ar fi 

impus, în condiţiunile acestea, îh mod oneros. Ori aceasta e 

nedrept, strigător de nedrept. 

D-lor, specula nu rezultă din raportul dintre capital şi pe- 

neliciu, specula ar putea să rezulte din raportul dintre citra de 

afaceri şi beneficiu, iar nu dintre capital şi beneficiu. 

D. VIRGIL MADGEARU: Cum eră în legea Titulescu pen-: 

tru particulari, “ 

D. TR. LALESCU: In legea Titulescu e şi cazul calălalt. 

D. VIRGIL MADGEARU: Este pentru societăţi. 

D. TR. LALESCU: Numai dacă nu există contabilitate re- 

gulată, şi acest lucru e şi aci prevăzut la fel. | | 

D. VIRGIL MADGEARU: Nu e la fel, pentrucă în legea 

d-voastră pentru comercianţi. şi industriaşi, individual, cifra 

- de afaceri, serveşte numai ca un mijloc pentru a stabili capita- 

lul şi se ia capitalul egal cu jumătatea cifrei de afaceri. Şi se 

stabilește după aceea raportul dintre capital Și « câştig. 

O" voce: Beneficiul. | 

D. VIRGIL MADGEARU: Capitalul raportat la beneticiv, 

pe câtă vreme în ezea RN 'Pitulescu sa aplicat coeficientul, 

procentul la mie la cifra de afaceri şi aşă se stabileşie împozi- 

tul aplicând 1, 2, 3, 4,5, 6 la mie, la cifra de afaceri, 

D. FR. LALESCU: Prineipiul general e acesta, că dacă con- 

tabilitatea e regulată, atunci ţinem socoteala, de beneficiul care 

e realizat şi care e enunțat. 

Dacă nu e contabilitatea regulată, atunci facem sti intervină 

cifra de afaceri, dar această chestie: e secundară, partea im-! 

portantă e că dacă voim să lovim specula nu trebue să consi- 

derăm raportul dintre capital şi beneficiu, cu raportul dintre 

cifra de afaceri şi beneficiu. 

“Şi în sfârșit, impozitul e nedrept iarăşi, pentru că stabileşte 

a diferenţă de impunere intre un gomereiant şi o socislate care 

Sar găsi exaet în "aceleaşi condiţii de capital şi beneficiu. să 

luăm un exemplu: să luăm .o societate care ar aveă un capi- 

tal de 2.000.000 lei şi care realizează un câștig de 25% deci 

300090 lei, şi în acelaş timp să luăm un comerciant exact în a- 

celeaşi condițiuni. Ei bine care va fi impunerea şi într” un. câz 

şi în celălalt? Dacă e societate atunci societatea care nu plă-
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teşte impozitul progresiv, va plăti numai impozitul asupra ren- 

tabilităţii. Impozitul asupra. ventabilităţii pentru societăţi, la 

o rentabilitate de 25 este de 10%. Aşă încât, va să zică impozi- 

tul complimențar pe care îl plăteşte societatea este de 10%. Care. 

va fi acuma impozitul pe care îl plăteşte comerciantul în ace- 

leaşi condiţii? Comereiantul plăteşte întâi un impozit global. 

Să vedem care e impunerea la 500.000 lei? Este un impozit de 

10%; dar în afară de aceasta mai plăteşte tot la aceeaşi renta-. 

bilitate, un impozit complimenta» de 3% prin urmare 13%. 

Prin urmare iată o societate şi un comerciant, exaet în ace- 

leaşi condiţii de capital şi de beneficiu impuse în mod diferit 

şi cu o diferenţă de circa de 30%, ceiace, evident, e un punet - 

slab al acestei impuneri. Acestea sunt argumentele care m'aui 

făcut să fiu împotriva impozitelor asupra rentabilităţii. 

D.N. IORGA: L'aţi convins pe d. ministru de finanțe? 

D. T. LALESCU: Nu, toemai acesta e motivul care mi'a de- 

terminat să vorbesc la discuţia generală, E 

Care e concluzia, care e solutia? Ce trebue să se facă cu pri- 

vire la acest impozit, asupra rentabilităţii? "rebus suprimat 

sau înlocuit. Aci e chestiunea. Nu trebuie suprimat, pentru că,.- 

d-lor dacă lam suprimă, beneficiile societăţilor ax rămâne ne 

impuse la iiipozit progresiv, Ele ar plăti numai. ur impozit 
proporțional elementar şi în modul acesta, evident că nedrepta-- 

tea ar fi mai mare. Și atunci, ce trebue de tăcut? Trebue în- 

locuit, dar prin ce trebue înlocuit? Eu socotese că soluţia cea 

mai simplă, este aceea de a intră în vegula generală, și anume, 

de a face ca atât societăţile, cât şi particularii, adică, că toată 

lumea. să intre la impozitul global pe venit. Dacă am admite: 
această soluţiune, sub această formă, atunci. nedreptatea sar - 

schimbă în partea cealaltă, fiindcă atunci societăţile ar fi im-" 

puse de două ori, la impozitul progresiv, fiindcă ar fi impuse 
odată pe totalul venitului şi pe.urmă ar fi împus şi dividendul 

când întră în mâna acţionarului. Ei bine cred că există o sc 

- luţiune, intermediară. care ar puteă să rezolve această dificul- 

tate şi anume soluţiunea, că, ar trebui ca sumele 'care se dau 
ca dividend, să fie impuse pe jumătate, atunci când sunt soeo- 

tite la venitul societăţii, rămânând ca a doua oară să fie im- 

puse tot pe jumătate când sunt în mâna acţionarilor. Cu modul 
acesta s'ar găsi poluţiuneg echitabilă, care mu: este : perfect 
dreaptă, fiindcă Statul ar pierde puţin, dar pierderea este ne- 
glijabilă faţă de “avantajul acestei soluţiuni de a nu schimbă
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economia, întreagă a legii, introducându-se întrun caz particu- 
lar un principiu, care diferă cu totul de principiile fundamen.- 
tale ale legii. Eu am făcut o cercetare, ea să-mi dau seama de 
condiţiunile în cari se găsesc în anul acesta industria şi co- 
merţul, şi am constatat că în 1921, sunt 560 de bănci în ţară cu 
un capital de..gouă miliarde și Jumătate şi cu un beneficiu de 
450 de milioane, sunt 530 societăţi industriale cu 5 miliadre 
capital şi cu un beneficiu de un miliard şi un sfert şi 200 de - 
societăţi comerciale şi diferite cu 650 de milioane şi- cu un be- 
neficiu de 70 de milioane. Ei bine trei sferturi din aceste bene- . 
îicii îl deţine aşă numitele bănci şi societăţi mari, 25 de bănci 
şi 90 de societăţi şi numai cu un sfert din beneficiu îl deţin 
celelalte peste o mie de societăţi şi bănci, dispiioporţie care de 
sigur nu este ordinară. Din acest punct de vedere, căutând să 
văd care ar fi rezultatul pe care l-ar dă un sistem şi care ar 
îi rezultatul pe câre l-ar dă celălalt sistem, am constatat, că 
întradevăr societăţile şi băncile mari ar fi impuse 1â, impo- 
zitul asupra ventabilităţii cu datele ce sunt în bilanţul lor şi 
ar plăti un impozit în mijlocie de 15%, iar numărul cel mare 
av scăpă de impozit. Din acest punct de vedere d. Brăţianu 
nu poate îi acuzat că a protejat băncile mari fiindcă toemai 
băncile şi societăţile mari cari deţin partea cea mai mare din 
beneficiu, trei sferturi, vor fi impuse la acest impozit. | 

D. V. MADGEARU: Eroarea este următoarea,! că, venitul 
net aşă cum trebue calculat după vegulele stabilite în legea im- pozitelor directe nu e acela cu venitul net, care este ealculat în bilanţul societăţilor. | 

D. TR. LALESCU: Este adevărat că sar face. o reducere, da: 
totuși aceste societăţi ar rămâne impuse, şi ar fi impuse la o 
cifră importantă. In celălalt sistem, impunerea numai la im- 
pozitul global, toate bărcile şi toate societăţile industriale și” 
comerciale ar fi impuse cu siguranţă la un impozit mijlociu 
de 107% pentru că, impozitul pe venitul global este pentru 10 
milioane la 20% şi dacă facem scăderea pe jumătate a divi- 
dendului, aceasta însemnează că suma se reduce la jumătate. 
şi impozitul nu va fi decât de circa 10%. | Sa 

Aceasta din urmă ar fi soluţiunea cea dreaptă, soluţiunea. - 
care ar împăcă toate nemulţumirile şi inconsecuenţele produse 
de această diferenţiare între regimul comerțului şi industriei 
De de o parte şi între regimul societăţilor pe 'de alta... 

33 Băt, ”
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D. V. MADGEARU: Recunoaşteţi că comereiantul indivi- 

dual este desavantajat. - 

D. TR. LALESCU: Acesta este punetul meu de vedere. 

D.V. MADGEARU: Şi al meu. 

D. TR, LALESCU: In ceiace priveste partea, calitativă, - a a- 

acestui proiect de lege, iată observaţiunile de ordin szeneral pe 

care am voit să le fac. 

Acum trec la partea cantitativă, adică la cote. 

D-lor, s'au făcut obiecţiuni, că cotele sunt mai ridicate decâi 

cotele d-lui Titulescu. . 

Nu pot să înţeleg cum evidenţa cifrelor nu este un argument 

satisfăcător, pentru ca să oprească asemenea critici; căei este 

suficientă cercetarea tabloului care este alăturat la proiect, 

pentru ca să se vadă din simpla comparaţiune, a două coloane, 

avantajele acestui sistem faţă de proiectul d-lui Titulescu. 

Acum, d-lor, spuneţi că sunt impozitele adiţionale (intreru- 

peri pe băncile partidului țărănesc). D-le Ti..., mă iertaţi, d-le 

Madgearu, d-voastră protejaţi aşă de mult proiectul d-lui Ti- 

tulescu, încât greşala mea, e permisă, impozitul adiţional este 

toemai o declaraţiune francă din partea cantitativă a proiectu- 

"lui de lege şi vine tocmai în avantajul acestui proect, căci el 

spune lămurit: iată cotele în plus care se vor plăti pentru sa- 

tisfacerea nevoilor comunale şi judeţene. | 

Ei bine d-lor, în această privinţă, dacă trecem la venituri 

ceva mai mari, atunci pot să fac atirmaţiunea, pentri că eu am 

făcut diagramele, că impozitul elementar împreună cu impozi- 

tul adiţional, împreună cu impozitul pe venitul global, dă to: 

tuşi o sumă mai mică la noi decât aceea a impozitului cedu- 

lar plus impozitul global din legea d-lui Titulescu şi fără îm- 

pozitele adiţionale. (Intreruperi). 

D-le Iorga, dacă voiţi să'vă dau informaţii, sunt la dispozi- 

ţia d-voastră. 

D. N. IORGA: Bu asenlt: amândouă părţile şi fiindcă ştie 

că în materie matematică totul este relativ, după principiile 

lui Einstein, dau dreptate amândouror părţilor. 

D. TR. LALESCU: Noi suntem fiecare obişnuiţi să ţinem Il 
punctul nostru de vedere şi acesta este meritul şi avantajul 

nosiru faţă de d-voastre, care în chestiuni ea acestea, ceva mai 

precise, le consideraji cu totul relative. 

D. N. IORGA: Eu am învăţat din Einstein. 

D. TR. LALBSCU: Voemai că d-voastră vreţi să faceţi pe
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Finsiein în materie financiară, Noi aducem punctul nosteu da 

vedere precis şi îl stabilim cu datele legii. Repet încă odată 

partea de impozite adiţionale este o parte care reprezintă, toc- 

mai unul din avantajele acestei legi prin faptul că legea 

exprimă cu. claritate situaţiunea şi precizeuză condiţiunile de 

impozit directe în mod complet, pe câtă vreme art. 92 din le- 

gea Titulescu, în afară de aceste cote, prevedea întrun mod 

advocăţese zecimile adiţionale cari adăugate la cotele Statu- 

lui, ar fi dat cote cu totul imposibile. ă 

D-lor, în privința părţii acesteia cantitative, am de făcut o 

observaţie şi asupra impozitului pe venitul global. Imozitul pe 4 

venitul global este un impozit personal, adică un impozit care 

atunci când îl stabileşti, trebue să ai în vedere, nu nuwmnai suma 

care este impusă, dar și faptul că această sumă reprezintă ca- 

pacitatea. de plată a unei singure persoane. S'a făcut obiecţiu- 

nea ca atât cotele 'Titulescu, cât şi cotele prezentate de proiectul 

nostru nu îndeplinese codiţiunile pe cari ar trebui să le în- 

deplinească un impozit din punctul de vedere al echităţii de- 

mocratice. De ce anume? Dacă facem o comparaţie între co- 

tele Titulescu şi între cotele din proectul de faţă, este evdent 

că cotele noastre sunt în avantaj faţă de cotele Titulescu, La 

10.000 de lei noi avem 1 la sută, Titulescu-+ jumătate la sută ; 

la 100.000 de lei avem 5%, îar Titulescu 10%; la 14100.000 
noi avem 14 la sută, 'P ituloscu 20 ia sută; la 10.000.000.000 noi 
avem 20 la sută, Titulescu are 30 la sută. 

Aşă în cât din punctul acesta de vedere dacă ne-am compară. 
cu legea Titulescu, nu ar fi prea mult de spus; însă eu nu mă 
declar mulţumit numai cu acest succes, căci am spus că din 
punctul de vedere al. cotelor, proiectul Titulescu este incom- 
parabil. Ca să-mi dau seama de scara cotelor so compar cu le- 
gea franceză. Ori. d-lor dacă comparăm cotele din legea noas- 
tră cu cele din legea franceză, trebuie să ţinem socoteală de va- 
luiă, pentru că aci este vorba de o cotă progresivă personală, 
prin urmare care privește un capital determinat la dispoziţia, 
unei persoane determinate şi trebue să avem deci în vedere eva- 
luarea adevărată în comparaţiune cu condițiunile de trai. . 

La un venit de 100.000 de lei care corespunde în bani fran- 
cezi, să zicem, cu 10.000 de franei, irpozitul francez este de 

0.8 la sută, pe când al nostru este de 10 la sută (D. V. Madgearu 

aprobă). Aci suntem de acord, d-le Madgearu.
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D. V.MADGEARU: Dar până unde suntem de acord? Până 

la 400.000 de lei şi dela 400.000 în sus nu mai suntem. 

D. TR. LALESCU: Nu mă combateţi şi atunei când sunt de 

aceeaş părere cu d-voastră. La 100.000 de lei, va să zică impo- 

zitul nostru e de 5% impozitul francez e de 0,8, deci mai mie 

decât 1%. 

La un. venit de 1.000.000, adică la 100.000 de franci francezi 

corespunde un impozit în Franţa de 9% pe câtă vreme la noi 

e de 141%, nu mai compar cu d. "Titulescu, la care este de 25%. 

Şi pe urmă la un venit de 1.000.000 de franci, impozitul francez 

„este de 40% pe câtă vreme la noi aste de 20. Jată deci inferio- 

ritatea acestei stări progresive, fiindcă la noi la un venit de 

100.000 de lei, se plăteşte 5% impozit, pe când în Franţa chiar 

după ultimele modificări din 25 Iunie 1920, când sa căutat să 

se capete încă 8 miliarde şi jumătate venit în plus ca să se a- 

copere deficitul, nu se întrece cota de 1% cum putem noi să 

începem atunci cu o cotă aşă de ridicată de 5%? Ja Franţa, 

acest impozit a început ca bază maximală cu 2%, apoi a trecut 

la, 10%, 25% şi acum a ajuns la 50% (Sistemul franeez este to- 

tul diferit de al nostru). , | 

Când începem pentru prima oară în ţara noastră nediscipli- 

nată din punct de vedere fiseal cu cote aşă de ridicate, deşi în 

Franţa sa procedat în 4 etape succesive şi sa ajuns totuşi la 

o cotă de cinei ori mai mică decât a noastră, mi se pare că pro- 

cedând astfel, o să facem un salt în necunoscut san în tot cazul 

vom creiă dificultăţi prea mari, atât fiscului, cât şi contribua- 

bilului, şi fiscului, pentru că vor fi fraude şi dosiri. 

Partea gravă este că deşi sistemul francez începe cu nişte 
cote aşă de mici, el totuşi ajunge la 1.000.000 de franci, la o cotă 

de 40% pe câtă vreme noi la 10.000.009 avem numai v cotă de 

20 la sută. | 

D. V. MADGEARU: Aici suntem de acord. 
D. T. LALESCU: Prin urmare în ceeace priveşte construc- 

ia tehnică a acestei scări, ea este greşită, şi aceasta constitue 

e nedreptate din punct de vedere democratic. Am făcut curba 

și am găsit că în această curbă sunt 2 frânturi, la 100000 de 

lei şi la 1.000.000, unde am putea să spunem că curba prezintă 

două cocoaşe antidemocratice. (Aplause pe. băncile partidului 

țărănesc). - 

Socotesc, d-lor deputati, că nu e nici în interesul fiscului și 

desigur nici în acela al contribuabilului ea să facem această 

construcțiune nesatisfăcătoare şi e bine după părerea mea să
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ne limităm la cifra max imală de 20% în cecace priveşte venitul 
e 10.000.000 de lei, dar atunci să ne scoborâm pentru celelalte 
venituri, aşă încât să avem tot aceeaş corespondenţă pornind la 
un venit de 100.000 cu o cotă care să fie echivalentă cu cota 
ivanceză de 1 până la 2%, iar nu de 5%. In modul acesta Şi im- 
pozitul pe venitul global, o să fie mai redus şi o să se indrepte 
şi greşelile cari au fost iridicate. . 

D-lor, n'aş mai aveă de atins decât chestiunea simplificărilor 
pe cari le-a realizat această lege faţă de legea d-lui Nitulescu. 
Aceste simplificări, d-lor, rezultă din faptul că sa căutat, pe. 
cât sa putut, ea impozitele elementare să aibă acest caractex 
de impozit elementar şi să fie tot timpul proporţionale; iar de- 
grevările să se facă în mod sistematice numai la impozitul pe 
venitul global şi numai în cazul când nu este impozitul 2lo- 
bal. numai atunci să ne scoborâm la impozitul elementar. 

Ti bine, această idee, cure a fost păstrată cu destulă tenaci- 
tate până la urmă, a permis o mare simplificare a sistemului 
şi ne-a permis să evităm toate acele pedaniterii cari au fost îmi- 
tate de d. Titulescu din legea franceză, şi să ajungem la cal- 
cularea unui impozit în niște condițiuni cât se poate mai sim- 
ple. Cine a făcut odată calculele şi a căutat să studieze toate 
diseriminările puse de leze, şi-a dat seama că o simplificare 
ivarte mare s'a realizat. Părerea mea este, că o simplificare şi 
mai-mave sar puteă obţine, dar în tot cazul trebue să recunoa- 

ștem că o asemenea simplificare este realizată întn'o foarte | 

mare măsură comparativ cu legea d-lui Titulescu. 

D. V. MADGEARU: Intro măsură impereeptibilă. 

D. TR, LALESCU: D-le Madgearu, pentru ca să fe poţi pro- 

nunţă în această chestiune, trebue să ici creionul în mână și 

să faci calculele şi să compari-ce eră în legea Titulescu şi ce 

este în legea de faţă. i 

D. V. MADGEARU: Aşă am făcut. 

"D. TR. LALESCU: aţi făcut. pentrucă altminteri w'aţi sus- 
țineă cele ce 'susţineţi 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Nu vă 

poate convinge nici odată buna credinţă, d-le Madgearu. _ 

D. V, MADGEARU: Sunteţi imbatahbil în rea credinţă, d-le 

ministru. . 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: De “geaba 

vi se dă cifre şi date, tot sofizme veţi face. 

D. TR. LALESCU: Iată în rezumat, cele câteva observaţiuni
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pe cari mi-am permis să le fac cu privire la această lege. Am 

căutaţ, să vă âdue la cunoștință ecoul unor discuţiuni care a 

avut loc în sânul comisiunii noastre, pentru ca să vedeţi că a- 

ceste comisiuni, cari sunt emanaţiunea Parlamentului, nu-sunt 

pur şi simplu comisiuni cari Icrează orbeşte după anumite 

| directive, în ele sau schimbat păreri, sau făcut discuţiuni cari 

San menţinut până în pliimul moment 

Noi facem apel Ia d. voastre, d-lor deputaţi, să judecaţi cu 

toată obiectivitatea chestiunea şi sunt sigur că d. ministru de 

finanţe, o să fie cel dintâiu care să aprobe părerea pe care vu 

1mpune-o majoritatea Camerii. . 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Orce părere 

justă declar că o aprob. 

DI 'TR,. LALESCU: Nu mă socotesc a fi făcut un act de in- 

disciplină faţă de d. ministru de finanţe al cărui colaborator 

sunt, şi cât voiu puteă, voiu căută să depun toată munca în 

serviciul -d-sale. Aceste observaţiuni pe cari le-am făcut. nu 

pot fi interpretate ca acte de indisciplină, cari scutură lanţul 

de disciplina, despre care vorbea d. dr. Lupu. Acel lanţ d-lor, nu 

este un. lanţ care să se încurce pe noi, peste gâturile noastre, ei 

este un lanţ care trece prin inimile noastre şi ne leagă laolaltă 

într'o solidaritate care n'a fost şi nu va puteă fi înfsântă nici- 

odată. 1 

Legea este acum încă în studiu şi ea nu va fi legea noastră 

decât după ce fiecare dintre noi îşi va spune cuvâutul său în 

deplină libertate pentru interesul superior al poporului pe-care 

îl reprezentăm. (Aplauze, strigăte de bravo) 

'D. POMPILIU PISO, vice-președinte: Ceasurile tiind șase, 

consult Adunarea dacă consirate la prelungirea şedinţei. 

— Se pune la vot prelungirea şedinţei şi se admite. 

D. POMPILIU PISO, vice-președinte: D. Traian. Stănescu 

are cuvântul. 

D. TRAIAN STANESCU: D-le preşedinte, d-lor deputaţi, cu- 

vântarea pe care voiu ţine-o va fi foarte scurtă şi va cuprinde 

numai câteva, observaţii şi explicaţii, pe cari îmi voi permite 

să le pun d-lui ministru de finanţe şi pe cari le voi pune as 

cum au rezultat ele din cugetul meu, după ce am studiat pro- 

iectul de lege, care ne-a fost împărţit de acum două săptămâni. 

Eu las pe seama altora mai competenţi, ca să facă un discurs 
într'o materie atât de rigidă ca a finanţelor, a cifrăriilor cari 

sunt ingrate ca discuţie, chiar când aceste cifre s'ar purtă a-



519 

supra finanţelor, cari ne-ar privi pe noi: De aceea cred că dis- 
cursurile sunt greu de făcut în materie financiară. 

Dar pe lângă ceeace am cu de obiectat, în urma studierii a- 
cestui proiect de lege şi în urma discuţiunilor, pe cari le-am 
avut eu diferiţi cetăţeni şi în judeţul meu; cu ţărani, cu ne- 
gustori, cu micii industriaşi, cu pătura cultă şi cu cei de aci 
din Bucureşti, m'am simţit nevoit ca să iau cuvântul şi să arăt 
pe scurt aceste observațiuni. 

D-lor, trebue să recunoaştem că acest proiect ' de lege, aşă 
cum de altfel a declarat şi d. ministru da finanţe în conterinţa ţi- 
nută la 29 Noembrie trâcut la cercul de studii, că s'a simţit 
obiigat să vie cu acest proiect de lege mai mult din nevoia de 
unificare a impozitele» cari se simte pretutindeni. 

Prin urmare această lege trebuie să fie privită dela început 
ca un îmel ea să zie aşă, la care se va adăogă celelalte legiuiri 
cari vor veni să formeze lanţul care să strângă tot mai mult 
sufletele românilor uniţi, prin sfânta unire, înfăptuităsîn ur- 
ma sacrificiului şi recunoaşterii fraţilor de aci şi tuturor fra- 
ţilor din provinciile desrobite: (Aplauze pe băneile majorităţii). 

„Astfel fiind, d-lor, din acest punct de vedere primim această, 
refo»mă şi deelar categorie, că eu o admit fără şovăire şi o a- 
prob. din toată inima, - 

Rămâne acum să discutăm câteva puncte, pe cari le consi- 
der de interes obştese. | 

D. Vintilă Brătianu a declarat la conferinţă, că dacă nu ar 
fi fost această nevoie a unificării, poate că nu ar îi adus acest 
proict de lege într'un moment de desechilibru în toate râmurile 
cum este cel în care se află astăzi România-Mare, 

D-le ministru, aţi făcut foarte bine că l-aţi adus acum acest 

proiect de lege, pentru că trebue să lumineze şi chestiunile fi- - 
nanciare necesare pentru bunul mers al treburilor obşteşti. Din 

acest punct de vedere daţi-mi voie să vă spun că aţi făcut 

foarte bine. S'a mai făcut de unii eritica că aceste impozite 

av -fi mai mari decât cele din proestul Titulescu; nu le pome- 
nese pentrucă s'a discutat de ajuns. 

De altfel, tot odată.cu acest proect ni s'a împărţit şi confe- 

rinţa d-vo astră, dela. cere, unde sunt nişte schiţe explicative 

şi comparative, din care poate vedcă şi un om chiar de vea ere.- 

dință, că impozitele d-voastră sunt mai mici, 

Prin urmare, țrebuie să discutăm aci numai din punctul de 

vedere al observaţiunilor pe cari le are de tăcut fiecare..
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Tyebue.să mărturisesc, că toţi cetăţenii cu cari am vorbit. 

mi-au spus că bine aţi făcut că aţi venit cu acest proiect de: 

lege. N 

Am vorbit cu țărani cunoscuţi "de ai mei din indeţaul Teleor- 

man, din regiunea Roşiorilor-de- Vede, eari îmi spuneau: D-le 

Twaian, bine faceţi că veniţi cu aceste impozite, pentrucă nouă 

oameni simpli să vă spunem drept, ni se pare foarte ciudat că să 

plătim 4, 5, 6 lei după legea veche, 'foneieră, când producea un 

pogon 50, 60 lei, iar azi produce 2.0003, 000 lei. (Aplause pe: 

băncile majorităţii). - 

E drept, deci, să se plătească mai mult şi aceustă dreptate 

numai orbii nu vor s'o vadă. Toţi românii cu suflet românesc 

o văd, “ 

Să-mi deă voie d. minisțru de finanţe să cer o explicaţie, pe 

care o cer cu atât mai mult cu cât am fost primar în orașul 

Roşiorii-de-Vede şi acum sunt membru în comisia interimară 

şi fieesre trebue să ne îngrijim de satele, oraşele şi judeţele 

unde trăim. 

Este vorba de impunerile adiţionale pe cari d-voastre spuneți 

în expunerea de motive că Ze veţi totaliză şi apoi veţi atribui 

o cotă fiecărui judeţ şi: fiecărei oemune. | 
Imi permit să vă întreb, dacă pe lângă aceste impuneri adi-- 

ționale, se mai păstrează şi taxele comunale, astăzi existente,. 

ca de exemplu cele după lezea maximului, rare ajută foarte 

mult la producerea veniturilor comunelor. 

D. VINTILA I. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Această 

lege n'are pretenţiunea să repruleze complect politica financiară 

a administraţiilor locale, aceasta se va fauc în legea de des-: 

centralizare administrativă, care se ocupă de această, chestiune. 

Legea actuală nu priveşte decât impozitele directe pentru. 

că' acestea să nu fie puse de două şi.de trei ori pe diferite căi, 

cum se întâmplă în Basarabia şi în alte părți. 

"Toate celelalte legi, cari permit comunelor, până lă. modifi-- 

carea, legii de descentralizare administrativă, să-şi creeze pe 

alte baze impozabile venituri, rămân în fiinţă. 

D. TRAIAN STANESCU: Foarte bine. In urma acestor ex: 
plieaţii date de d, ministru de finanţe, îmi permit a deua în-: 

ivebare privitoare la cota câre se va atribui judeţelor şi comu”- 

nelor. Art. 71 din proect spune categorie că: „Impozitele adi- 

tionale se calculează în total, asupra zenitunilor impozabile su-
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puse fiecărui impozit $i după încasare se repartizează. potrivit 
cotei fiecărei instituţii“. 

„Perfect, o explicaţie însă dorese să se dea de d. ministru de 
finanţe.. Fixarea acestei cote în ce mod credeţi d-voastră să. .0 
faceţi: după bugetul actual al oraşelor, al judeţelor, după, popu- 
laţie, sau poate toate veniturile din impozitul adițional luat din 
oraşul Roşiorii-de- Vede, de pildă, le veţi atribui iarăşi oraşu- 
lui Roşiori? | . | | 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Aceste. cote 
sunt cote maximale în limita -cărora județele Şi comunele sunt 
libere să şi le fixeze, pentrucă sunt de exemplu comune în Bu- 
covina, am văzut comune cari nu numai că nu au impozite dar 
mai împart din averea lor şi beneficii la cetățenii locali. Ace- 
las lueru în Ardeal. LL 

Prin urraare, - comunele sunt autorizate să impună până la 
acest maxim, dar odată ce au impus o cotă de exemplu de 3 
sau 4 la sută atunei Statul e obligat când face încasârea îm- 
preună cu comuna, e comuna să-şi rezerve partea corespunză- 
toare, sau dacă Statul a incasat să deă comunei în proporţia 
votului făcut de consiliul comunal respeetiv. | = 
_D. TRAIAN STANESCU: Mulţumesc. Tree acum d-lor, la a 
doua observaţie. Impozitele aşă cum sunt privite în acest pro- 
iect, în principiu ca impozite, sunt bine venite şi admise de 
toată lumea, 

Dar, d-lor, discutând cu unii şi cu alţii şi aşă din zvon public; 
și discutând cu unii prieteni, cu tot felul de cetăţeni cu diferite 
ocupaţii, mi se zice : bună e legea asta,.dar mi se pare,-cu toate 
că este mai dulce ca a d-lui Titulescu, dar totuşi parcă este 
puţin aspră. 

O voce din majoritate: Dulcamara. o 

D. TRAIAN STANESCU: Atunci cred d-lor, că aceste im- 

pozite cari sau fixat prin acest proiect de lege, şi cum d. mii- 

nistru de finanţe ne-a arătat anul acesta că dacă este un Gri 

cinstit, cu muncă şi cu pricepere la departamentul finanţelor 

care depune multă stăruință la încasări şi multă chibzuială 

la cheltueli, sa văzut că chiar anul acesta cu dările vechi, la 

cazi sa mai adăusat impozitul pe cifra de afaceri, s'a văzut 

că-sa făcut faţă la toate cheltuelile şi la toate nevoile obşteşti 

ale Statului. Şi îmi adue aminte că acum două ltihi chiar am 

xotat 660 milioane pentru a veni în ajutorul funcţionarilor. 

Deci o sumă colosală.



  

Eu zie că aceste impozite ar trebui să le privim noi prin 

prizma unei experienţe de doi sau trei ani, peutru ca să pu- 

tem zice că sunt impozite perfecte cari să corespundă nevoiior 

obşteşti, adică în ceeace priveşte încasările de cari Statul 

ar aveă nevoie pentru acoperirea necesităţilor sale. Şi atunei, 

dacă este vorba ca aceste impozite să le experimentăm niţel, 

eu cred că nici d. ministru de finante nu va spune că aceste 

impozite aşă sunt, aşă vor rămâne. Şi cred ră în această pri- 

vinţă d-sa va fi aşă de maleabil, ca să admită ca anul acesta 

cel puţin, dar eu cred că vor trebui trei ani,—să fie an de ex- 

perienţă pentru această lege fiseală şi atunci eu zic: Sar pu- 

tea foarte bine să se mai uşureze puţin aceste impozite. 

Afară de aceasta, d-lox, mai este o discuţie. Nu cred că ave. 

pretenţia că vom puteă acoperi toate nevoile externe ŞI in- 

terne ale Statului nostru dintrodată ori înt”un termen scurt. 

Si cum generaţia aceasta a fost generaţia de sacrificii şi în 

timpul “răsboiului şi după răsboi, cred că prin această lege nu.- 

se urmăreşte că tot generaţia noastră să se saerifice şi din a- 

cest punet de vedere, 

Eu ered, să-mi daţi voie să vă spun cinstit cum Îmi place 

mie, să iau parte la toate trebile publice şi să plătesc părţile 

cuvenite din averea mea pentru interesul obştesc apoi tot asă. 

să-i placă şi fiului meu care are 13 ani acum şi după opt ani de 

zile major. Să luăm parte cu toţii, însă să se răsfrângă puţin 

să asupra mai multor generaţii viitoare. | 

D. E. MIRTO: Eu nu am copii, ce fac? 

D. TRAIAN STANESCU: D-ta să fii mai mult impus , decât 

mine care am copii. (Aplai use). - . 

Şi atunci cred, că sunt în sentimentu! d-voastre al. tuturor, 

şi că corespund unei cereri generale ca d. ministru dă finanțe 

să binevoiască a, admite o scutire de 40 la sută la toate impozi- 

tele până la, 100.000 lei venit total şi de 20 la sută dela 100.000 

lei în sus până la un milion venit total. 

O voce: Îi eam mare. 
D. TRAIAN STANESCU: Nu este mare, pentrucă aceste ve- 

nituri până la 100.000 lei le au partea cea mai productivă a. 

ţării şi care este legată de pământul strămoşese. Aceia cati . 
câştigă milioane sau zeci de milioane, sunt mai întotdeauna 

aceiaşi cari” azi vin, cingulesc de aci de colo, adună, bagă în 

buzunar şi pleacă. Prin urmare cred că această scădere este 

binevenită în primul rând, până la veniturile totale de 100.000
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lei de 40 la sută, iar“ dela. 100.000 lei în sus de 20 la, sută până 
Ja un milion venit total. i 

D-lor eră vorba de impozitul complimentar dela axt. 42, 
care l-a discutat d. Lalescu şi cu a cărui părere de a se mai rt- 
duce, mă unese şi cred că nu mai e nevoie să revin asupra lui. 
Numai o întrebare d-lui ministru de finanţe: crede d-sa sau, are 
de gând să mai păstreze şi ciîra de afaceri din legea timbrului 
căci prin acest impozit... - 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: In ceeace 
priveşte cifra pe afaceri, aci d. Stănescu a adus donă chestiuni. 
Il: cifra de afaceri de 1 la sută şi pe urmă taxa de timbru la 
vânzare de 1 la sută, pe cari le poartă producătorul. Sunt două 
taxe, astfel, de aceia doresc să iasă proiectul cât mai repede 
din Cameră, ca să ne putem ocupă şi de impozitele indirecte și 
de legea, timbrului, care vine şi pune un al treilea impozit. Azi 
de pildă, în chestiunea care a ridicat-o d. Constant Georgescu, 
un ţăran producător, agricultor, plăteşte de fapt de 3 ori pen- 
tru producţia lui plăteşte odată impozitul financiar, plăteşte pe _ 
ună când îşi vinde produsele 1 la sută pe cifra de afaceri şi 
plăteşte şi taxa timbrului de 1 la sută pentru vânzare, Pe a- 
ceeaş produeţiune sunt 3 impozite suprapuse şi prin urmare a 

ajuns din cauza asta, un haos întreg în toată legislaţia finan- 

ciară, datorită şi faptului că an venit diferite impozite cari, 

Sau suprapus, dar şi nevoile răsboiului cari au sporit impozi- 

tele existente. 

De aceea cred, încă odată, că nu vom puteă rectifică toate 

aceste lucruri de cât numai atunei când vom aveă legea de 

bază, care e legea aceasta, fiindcă în urma ei va veni lezea im- 

--pozitelor indirecte şi legea timbrului, care nu trebue să fie 

legi prin cari să se impună pe altă cale şi să impună din nou 

veniturile cum se impun prin legea impozitelor directe. 

Prin urmare, depinde de d-voastre, de ajutorul eare îl veţi 

lă guvemului, ca să ajungem la înfăptuirea completă a acestei 

politiei financiare întregi, pentru ea: în realitaie să aducem 

dreptatea. fiscală care, eu ca ministru de finanţe, cel dintâi: 

declar că nu există în regimul actual. (Aplauze). 

D. G. ASLAN: D. Stănescu a întrebat dacă 1 la sută pe ci- 

fra de afaceri se păstrează sau nu. , 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Unu la 

sută pe cifra de afaceri, să nu se confunde cum a confundat 

ieri d. Madgearu, care a crezut că, după ce se va votă legea,



aceasta, dela 1 Aprilie va rămâne şi patenta pe cifra de afa- 

eri, 

Patenta pe cifra de afaceri se suprimă odată cu aplicarea. 

acestei legi, rămâne îisă impozitul pe citra de afaceri, care e 

un impozit legat de chestiunea impozitului pe lux, care e o lego: 

de impozit indirect, 

Dacă' vom putea chiar în sesiunea aceasta să venim și cu 

această reformă, eu cel dintâiu voiu fi mulţumit, fiindcă gă- 

sese că taxa pe cifra de afaceri nu e numai nedreaptă, dar e şi 

antieconomică în modul cum este făcută. (Aplauze). 

: Incă odată, bugetul actual e bazat pe acest venit dar dacă 

d-voastre votaţi ca bugetul viitor să nu mai îie bazat pe a- 

ceastă lege ci pe una mai dreaptă, eu sunt gata ca împreună 

«u comisia bugetară să reminţ la aceste încasări. (Aplauze). 

D. TR. STANESCU: Sunt foarte mulţumit de explieaţiunile 

d-lui ministru de finanţe şi desigur şi d-voastre cu toţii, pen- 

trucă în urma întrebărilor mele d. ministru a dat nişte expli- 

caţii foarte lămurite şi preţioase. 

Voiu' încheiă cu o rugăminte ultimă şi cred că d. ministru 

de finanţe o va admite pe deantregul. 

Jia impozitul pe venituri, veniturile proprietăţilor elăsdite 

se impun prin art. 13 din proiect cu 12 la sută și sunt scutite de 

„ acest impozit prin ari. 17 alin. d,; „Clădirile rurale ce servesc 

de locuinţă agricultorilor şi cari nu au mai mult de 3 camere 

locuibile, precum şi toate celelalte necesare exploatării agricole 

a terenurilor. 

D-lor găsesc de cuviinţă ca unii eari colindăm satele şi trăim 

cu fraţii săteni mulţi din foi, eu nu sunt boier cum zic unii 

prieteni, ci sunt ieșit din pătura ţărănească, e păcat de D-zeu 

ca să se impună elădirile la sute cari ar aveă mai mult de zei 

camere. (Aplauze pe toate băncile). Mai întâi cunoaşteţi cu to- 

(ii că nu există nici 5% în sate clădiri cari să aibă mai mult 

de 3 camere. Am găsit sate, şi nu puţine unde, de exemplu eră 

judecătorie, nu aveă local de judecătorie nu se găseâ. casă pen- 

tu locuinţa judecătorului, nu se găseă pentru administratorul 

de plasă. Din ce cauză? Pentrucă românul nostru aci în vechiul 

regat nu ştiu cum s'a făcut, dar nu a avut simţul unei gospo- 
dării mai întinse, ci sa mulţumit cu o Gameră, un chelar şi 0 

vatră. De ce să nu încurajăm clădirile la sate? Eu cred că ar 

fi bine să venim chiar cu o lege pentru încurajarea gospodă- 

iilor frumoase, aşă cum vedem în Ardeal. Mi-as» plăceă şi la
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noi să vedem aceleaşi gospodării ca şi în Ardeal şi astfel do- 
rind, şi pentru a nu creiă o piedecă în construcţiile la sate, cred 
că aceste scăderi se impun şi prin faptul că aşă e făcut omul, 
când e vorba să-i iei un frane, ţipă; iar când e vorba să-i dai 
zice: „Dă Doamne“. De ce să căutăm să ţinem în frâu aceste 
clădiri la sate, mai ales astăzi când sunt atâţia lei în buzuna- 
rele sătenilor. Noi, prin impozitul acesta, care l-am pune pe ca- 
sele cu mai mult de 3 camere, să ştiţi că vom pune în mare 
impas pe ţăranii mai înstăriți şi nu se va mâi face la sate nici 
o clădire. (Aplause ne toate băncile). Găsese de cuviinţă şi vog 
pe D-l ministru de finanţe să binevoiască să se lipsaască de a- 
acest  impozt pentru că nu va aduce în realitate 
niei un folcs pipăibil “financiar, "în sensul că la ţară 
nu sunt nici 5 la sută asemenea case. La tatăl meu, moşnean cu 
150 pogoane, am stat într'o casă cu două cdăi şi o vatră. 

D. ED. MIRTO: Şi şedeaţi cu toţii în vatră? (Ularitate). 
D. TRAIAN STANESCU: Am sezut cu toţii în vatră, vor- 

ba colegului țărănist, şi iată că am ieşit liberal, iar nu ţără- 
nist. (Aplauze). Sunt în partidul liberal dela 1902, de cână 
mi-am luat licenţa în drept, fiindcă am fost eonvins că acest 
partid corespunde nevoilor şi năzuinţelor ţării. (Aplauze pe 

băneile majorităţii). | , 

Fac această rugăminte, ca unul care sunt ieşit din rândurile 

tăranilor şi rog pe d. ministru să renunţe la acest impozit care 
nu va fi de nici un folos. Din partea mea deelar. că acest proect 

dv lege pe care dela început l-am privit ca o operă de unificare 
şi l-am primit fără şuvăire, îl voiu votă din toată inima, cu 

speranţă că d, ministru de finanţe va ţine seama şi de observa- 

țianile mele eari sunt isvorâțe dinti'un spirit curat românese. 

(Aplauze pe băncile majorităţii şi guvernului). 

D. POMPILIU PIZO, vice-președinte: TD). Iorga are cuvântul. 

D. N. IORGA: Onorată Cameră, nun pot să-mi arăt părerea 

de rău, ca după cuvântarea de ieri, foarte întinsă şi arătând o. 

cunoştinţă deplină a chestiunei, a d-lui Madgearu, după oh- 

servaţiunile făcute, cu atâta matematică, cu logică uneori, pe a- 

lături, de unul din reprezentanţii partidului liberal, precum şi 

după observaţiunile pline de bun simţ ale oratorului care ma 

precedat nu se aude aici în Cameră şi glasul unui partid care 

fără îndoială trebuiă să vorbească, sau că, nefiind aci în Ca-. 

eră, acest partid n'a găsit mijlocul de a vorbi pe o cale care 

'siă deschisă şi celue cari nu stan pe aceste bănci, şi anume ca- 

lea diseniiunei publice, prin care orice partid este dator să vor-
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bească. Căci, dacă, din anumite motive: cl nu este în Parla- 

ment, e dator să discute în întruniri publice sau în foi autori- 

zate şi să exprime păreri cu privire la proectele de legi ce se 

adue de guvern. Imi pare rău că mam auzit o părere care ar 

fi fost extrem de interesantă, mai cu seamă că sau dat şi solu- 

suni în această chestiune. Cu atât mai mult, eu cât partidul 

d-lui General Averescu, care sa adunat la Sibiu, eu o parti- 

cipare foarte numeroasă a votat un program din cele mai com- 

plete cuprinzând soluţionarea diferitelor chestiuni dela ordi- 

nea, zilei. Ar fi fost foarte interesant să auzim ce crede partidul 

d-lui Averescu despre legea d-lui Titulescu, cu atât mai mult 

cu cât atunci când erau împreună la guvern, d. Averescu şi d. 

Argetoianu numai făţiş nau combătut proectul de lege înfă- 

ţişat de colegul lor. Când astiel de Tueruri se întâmplă la gu- 

ve şi nu se pot lămuri la guvern, căci dintw”un sentiment de 

solidaritate ministerială, un ministru nu poate combate făţiş 

pe un altul, cel puţin atunci, dar o împrejurare favorabilă face 

ea, d. Titulescu să fie ministru la Londra şi totuş poate fi soco- 

tit ca fiind în opoziţie şi proectul său este înlăturat, dar vine 

un guvern care aduce din nou acest proiect, atunci îmi pare 

vău că nu poate să ştie cineva, decât din svon public sau din 

l6ctura, coloanelor Indreptării, care este părerea d-lui. General 

Averescu, care este părerea d-lui Argetoianu. 

Tot aşă eră cândvă aci d. Maniu, care a vorbit dela această 

tribună când s'a prezentat proiectul d-lui Titulescu. Şi mi se 

pare că nu a vorbit exact în acelaş sens în care au vorbit cei- 

lalţi membri ai coaliţiunii din care făceă parte. Am recitit dis- 

cursul d-sale: el este plin de un excelent spirit juridic, de un 

foarte calm spirit juridice, şi este foarte regretabil că nu Ye- 

dem proiectul actual analizat de ascuţimea spiritului juridic 

al d-lui Maniu şi ne lipseşte şi părerile autorizate ale financia- 

rilor partidului naţional din Ardeal, 

Voci: Aurel Vlad! 

D. N. IORGA: Aveţi voie să vă alegeţi pe eine voiţi dintre 

membrii unui partid foarte numeros şi cu păreri foarte variate. 

Şi aş dori să deă de aici nu numai prin ziare, să deă de aici 

părerile sale partidului naţional din Ardeal. Şi nu numai cu 

privire la cote—-cotele acestea erau impozante. şi uneori foarte. 

dureroase—dar şi asupra concepţiei generale dela care a ple- 

cat proiectul d-lui Titulescu combătut odinioară de prieteni, 

asupra acestui proiect de lege care se întoarce cu iscălitura
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d-lui Vintilă Brătianu deşi cu anumite modificări, şi eare 

poate fi combătut cu mult mai uşor, fiindcă de data aceasta 

e vorba 'de un adversar hotărit. i 

Deci, îmi pare rău că Ja capăt, când va vorbi ministrul care 

prezintă acest proiect de lege el nu va putea să aibă o orien- 

tare asupra. părerilor tuturora cu privire la opera sa. Dacă a- 

ceasta s'ar fi întâmplat, ar fi fost bine şi din alt punct, de ve 

dere. Căci atunei când a venit d. Titulescu cu proiectul său, 

partidul liberal eră tnarte slab reprezentat ca număr, dar de 

altfel foarte valoros. Si partidul liberal s'a servit de o simplă. 

declaraţie scrisă. In cazuri de acestea cerinţele parlamentare 

suni foarte puţin satisfăcute, fiindeă declaraţiile acestea sunt 

aşă de scurte, în cât nu ai. vreme să întrerupi, iar de multe ori 

adevărul iese la capătul unei întrexuperi. 

Ce voiţi să răspundă cinevă unei deelaraăţiuni scurte în care 

se vorbeă despre principii de morală financiară! Căci, ceeace 

sa cetit din partea partidului liberal eră de o morală finan- 

ciară aşă de perfectă încât nu-i rămâneă cuiva decât să se ducă, 

acasă, să deschidă pe Plutareh, la vieţile oamenilor celebri din 

antichitate, şi să iea pe acela a cărui activitate s'a apropiat mai 

mult-de finanţe. Si să admire sentimentul dela care a pornit. 

declaraţiunea şi perfecta eleganţă a formei clenice în care eră 

vedactată acea declaraţiune. - 

Ştiţi ce sa întâmplat după acea declaraţiune! A început e 

campanie; după campanie, dar nu din cauza campaniei, a ve- 

nit ascensiunea la putere a partidului liberal. 

Partidul liberal venit la putere a găsit o lege votată. Nu a 

aplicat-o, sau a aplicat numai o parte dintr'insa, Şi el vine a- 

cuima, eu o lege, nu așă întru totul la fel cu cealaltă lege, dar 

cu o lege de aceeaș concepţiune, cu ceva concesiuni deci făcute 

opiniunii publice, pe de o parte, iar pe de altă parte partiza- 

nilor, cum face cineva imparţial. (Ilaritate). 

Adică pe deco parte ţii cont de opinia publică, iar pe de altă, 

parte de clasa pe care o reprizinţi, care nu trebue să se su- 

pere, şi ai toti interesul ca ea să fie menajată, căci altfel pleci 

dela guvern. Aceasta este o politică de financiar înţelept. 

D. VINTILA 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Aici 

eşti foarte imparţial. E 
:D. N. IORGA: Dar vedeţi ce se poate întâmplă. Eu nu am 

nici un fel de garanţie că va veni sau nu va veni la guvern 

d. general Averescu..şi un om la vârsta d-sale e bine să fie
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tinat cu.iluziuni care-i mângâe viața—lilaritate); tot aşă nu 

am nici 0 garanţie că d. Maniu aduce la guvern pe d. Canta- 

cuzino, sau că d. Cantacuzino, mai expert, va aduce.la guvern 

pe d. Maniu, dar vreau să stiu pentru contribuabilii pe eari îi 

xeprezint şi 'cari m'au ales în patru judeţe—veprezint numai 

un judeţ, dar am fost: votat în patru judeţe-—ce vrea pentru 

momentul când va veni la guvern. Eu nu cred să vie, dar sunt 

alţii cari cred şi dacă n'a» crede cei cari sunt interesaţi, cine 

voiţi să creadă, căci numai cu credinţa mea: lucrul ese foarte 

slab. In ce vă priveşte numai faptul că nu aţi luat un anaja- 

ment formal şi declarațiunile v'eu fost precise, au făcut să se 

astepte naşterea proiectului miraculos, şi trebuie să ai o me: 

morie prea scurtă, ca să nu recunoști că acest copil frumos, 

după recomandaţiunea pe care'o faceţi astăzi, voiaţi să-l facă 

să dispară ca urit acum câteva luni de zile. 

Mă mulţumesc la exprimarea acestei păreri de rău, îvehid 

paranteza privitoare la partidele cari nu sunt reprezentate în 

“Parlament, vorbese în afară de Parlament, şi nu iau angaja- - 

mente precise, fie şi în afară de Parlament, şi vin la o con- 

stalare, aceia a deosebirii dintre atmosfera care înconjoară 

proiectul d-lui Titulescu, şi atmosfera care înconjoară pentru 

un moment proiectul d-voastră. In cazul d-lui Titulescu, iată 

cum se prezintă lucrurile. 

Intr'un minister, vădit antipatie, şi aceasta datorită în mare 

parte incapacității, şi în partea care mai rămăsese brutali- 

tăţii, răsare o personalitate, un om tânăr, un om foarte eulf, 

având fără îndoială însuşiri deosebite. Nu ştiu dacă diploma- 

ţia d-lui Titulescu este mai bună decât finanţele sale, dar-evi- 
dent, că şi în finanţele sale, are distineţiune şi noutate şi cred 

că în diplomaţia pe. care o face la Londra sunt aceleaşi cali- 

tăţi. Noi aveam însă nevoie să opunem unor anumite apucă- 
turi de pe banca ministerială ceeace reprezintă relativ tână- 

vul minstru de. finanţe. 

Trebue să mărturisesc că d-sa avea peniru noi. un element 

de concepţiune şi un element- de metodă cari îl apropiau de o- 
poziţie fiindeă d. Titulesen fusese în partidul d-lui. Take Ic- 
nescu, se desfăcuse de partidul d-lui Take Ionescu, consimţise 
să figureze şi mai departe pe. banca ministerială. numai -pen- 
tru a. reformă finanţele noastre, Şi aveă momente, când pe 

lângă elocinţa d-sale dădeă lovituri: -cu pumnul în această bancă 

vezistentă, pentru a făgădui urmărirea persoanelor capa-
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bile: de malven: saţiuni pe timpul. guvernărei d-lui Averescu, şi 
Dumnezeu ştie cât de multe erau! Din aceste motive, ministrul 
de finanţe de atunci ne ispiteă. Intrebuinţez termenii: „ne is- 
piteâ“, fiindcă se potriveşte. cu Persoana d-sale ea 'şi cu noul 
sistem al d-sale. Si atunei opoziţia Sa împărţit în două. Na- 
inral, opoziţia memărturisită, care eră opoziţia de pe: băn- 
ile majorităţii, îi eră cea mai rea. Şi ştiu din legăturile mele 
personale cu d. Titulescu, cât de mare erâ temerea, sa, ca. a- 
probat poate de opoziţie, va fi trântit de: -majoritatea care se 
găseă lângă banca ministerială. 

Şi evident, în împrejurările acestea noi, “din ininoritate am 
aprobat înlocuirea vechilor impozite anachronice, confuze, in- 
acceptabile, având întinsele un amestec, nu din vechiul drept 
românese,—care în materie financiară eră foarte bun, ţăranul 
îl înţelegea şi se ajunse la un fel de impozite proporţionale şi 
aproape progresive,—ei 'un amestec de practice fanariote, de 
împr umuturi făcute dela francezi în epoca renaşterii noastre 
Şi din impozite de necesitate adăugite dela Unirea Prineipa- 
telor încoace. _ , 

Acestea erau trei elemente deosebite, cari se găseau alături 
Şi cari nu se puteau amestecă în chip aimonios. Şi atunci am 
zis să începem cu sistemul, să introducem odată unificarea, să 
ne împăcăm odată! cu claritatea, să avem curajul veformselor 
adânci. | 

Unii “au mers pânii la capăt cu aprobarea proectului. d-lui 
Mitulescu, alţii au făcnt rezerve fiindcă sau schimbat unele 
cote, ministrul pretindeă că nu, deputaţii, între cari am. fost 
Şi eu, pretindeau că da. : 

Dar o parte a opoziţiei a votat contra din motivul sau sub 
pretextul sehimbărei de cote, însă până, atunci opoziţiunea a 
mers lângă dorinţa ministrului de finanţe de a da ţării în sfâr-! 

șit un sistem de finanţe unitar, un sistem modern. 

Astăzi situaţiunea este cu totul altfel. 

Ministrul de finanţe n'are decât o foarte slabă opoziţiune, 

cum zice d-nealui: de resentimente personale, în câte unul din 

prietenii d-sale; mare însă, în ce priveşte opoziţiunea, şi a- 

ceasia este însemnat, nare nici o aprobare pentru proiectul 

d-sale. - 

Evident, faptul că aceeas opoziţiune care primeă o anumită 
concepţiune atunci, nu o mai primeşte acum, se poate îndreptăți 
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şi printa”o variare în cote şi printr'o suspiciune în ce priveşte 

întenţiunile şi modul realizării. 

Dar se poate îndreptăţi şi “prin alteeva, printr'o stare a opiniei 

publice care ea_a fost chemată să judece sistemul financiar 

în cate vor îi cuprinse interesele şi se poate îndreptăţi prin în- - 

săşi experienţa făcută en sistemul d-lui Titulescu, care sistem 

încă. odată, si acum e momentul s'o afirm din nou, în ce pri- 

veşte ideile generale, punctele de vedere din cari se priveşte: 

societatea noastră şi felul cum se înţelege ca organism econo- 

„mic societatea noastră, este exact tot aşă cum a fost proiectul 

d-lui Titulescu. Cine a discutat cotele, se poate luptă, uneori, 

cu succes cu d. ministru de finanţe; cine nu discută cotele în 

amănunte nu poate face altceva decât să constate absoluta uni- 

tate de concepțiune între lesea pe care ministrul liberal n'a a- 

plicat-o şi înire aceias lege, care cu unele modificări în cele 

“ două direcţiuni arătate, revine înaintea noastră. 

Vin la critica însăşi a legii. - 

D-le ministru de finanţe şi d-lor deputaţi, sistemul care vine 

astăzi înaintea noastră este un sistem: foarte complicat. Ne-a 

trebuit un an de zile ca să-l înţelegem, unii cred chiâr că bau 

înţeles perfect. Felicitările nu numai ale mele, dat chiar ale 

majorităţii contribuabililor celor cari se pot orientă în toate ar- 

ticolele proiectului Titulescu, revizuit de d-voastră, d-le mi- 

nistru. Bunăvoinţa din partea noastră n'a lipsit. Dar, dacă nu 

Wa ajuns la un rezultat: satisfăcător, aceasta so fi datorind, 

nu osteneiilor foarte statomice pe cari le-aţi cheltuit pentru 

alcătuirea proiectului, ei însuşi sistemului pe care voiţi să-l 

introduceţi. : 

De unde vine acest sistem? Sistemul acesta—ori de i-ar zice | 

cineva: sedule, şi cuvântul de cedulă este un termen străin şi 

nu pot să-mi închipui că contribuabilul român va puteă să se 

orienteze în cedulele A, B, ete., pentru el faţada e înspăimân- 

tătoare, ori de i-ar zice impozite elementare şi elementele a- 

cestea, te trimit la şcoala primară, la elementele de fizică, iar. 

la acestea adăugaţi un impozit personal, care Dumnezeu ştie 

dacă e mai inteligibil sub numele de global sau mai îndreptă- 

tit sub definiţiunea de personal;—sistemul acesta vine dintr'o 

societate care în materie de complicaţiuni matematice a ajuns 

la culmea la care poate ajunge o societate modernă. 

E! vine dela un popor care are o tragere de inimă deosebită 

pentru lucrarile abstracte şi complicate, vine dela. societatea.
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franceză în care fiecine are obiceiul să-și țină socoteală foarte 

exactă; aşă încât, pe când contribuabilul nostru trebue intro: 

dus în elementele însăş ale aritmeticii fiscale, francezul n'are 

decât să caute în saltarul pe care îl cunoaşte bine pentru ca 

să înfăţişeze cu sau fără buna credinţă, situaţiunea gospodă- 

viei sale. Şi, pe când la noi trebue ca pe nenorocitul perceptor 

depe vremuri, care încasă dela cine credeă sau dela cine aveă 

interes să încaseze şi dela cine m'aveă cu tot felul de salama- 

lâcuri orientale sau cu brutalităţi asiatice, pe acest perceptor 

să-l prefaceţi întrun agent fiscal perfect, ca, să semene cu a- 

gentul fiscal din Franţa, acesta vine după un şir întreg de a- 

genţi fiscali, crescuţi în aritmetică şi capabili să verifice în 

fiecare moment ceeace contribuabilul, cu bună credinţă sau 

fără, înfăţişează din saltarul său. 

Dar mai este ceva. Mergând în Franţa însăş—şi o ştiu prin 

faptul că am foşt de mai multe ori acolo în calitatea mea de 

director al şcolii românești din. Franţa; director gratuit, plă- 

tit numai de două ori pe an, cu 7.000 de franci francezi pen- 

tru drum şi pentru a stă o lună de zile acolo şi a călători une- 

ori şi în interiorul Franţei (an: ținut să răspund în felul acesta 

la o întrerupere care a găsit loc în anumite coloane de ziare (a- 

plauze), va să zică mersând în Franţa, cu suma. de 14.000 de 

franci francezi, ca să fac lecţiuni şi la Paris şi la Lyon, apoi si 

ia Praga—unde am fost chemat chiar astăzi, locuind luni de 

zile în Franţa, am putut află ce crede lumea de sistemul acesta 

de o extremă abstracţiune şi complicaţiune, 

D-le ministru, aţi fost şi d-voastră la Paris, dar aţi stat mai 

puţină vreme, pentrucă aţi avut de făcut: un împrumut şi a- 

poi familia d-voastră nu ceteşte gazete, o spune cu orice ocâ- 

ziune, (Ilaritate). Numai două feluii de oameni politici nau 

cetit gazetele la noi: răposatul Petre Carp şi fratele d-voastră. 

Si cred că în familia d-voastră se găsesc destule elemente ca- 

inune ca să faceţi și d-voastră acelaș lucru, d-le ministru de 

finanţe. (Ilaritate). Dar eu cetese gazetele, şi nu numai că le 

cetese, dar le şi fac, şi când seriu un articol iscălesc, pentru 

că îmi iau toată răspunderea pentru dânsul. _ . 

- Va să zică, d-voastră aţi fost puţine. zile la Paris, şi aţi fost 

atunei foarte ocupat, O să mergeţi-a rona-oară-aeum, o-să a-- 

veţi de fixat despăgubirile României şi o să fiţi iarăși foarte 

oeupaţi şi n'o să citiţi gazetele. D-le ministru, este un strigăt 

general în toată Franţa împotriva sistemului pe care ni-l pre-
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zentaţi şi nouă, ţipă oamenii şi zie: Decât să facem din toţi 

stăpânitorii de averi din Franţa nişte. mincinoşi: şi nişte înşe- 

lători faţă de fise,—căci vor spune mai puţin deeât au sau nu 

vor fi în staze să spună exact ce au.şi nu va îi mijlocul de a-i 

convinge,——mai bine zic ei, să ne întoarcem lu vechile roastie 

zecimi cu cari contribuabilul eră deprins şi, din patriotism „când 

nu ajungea impozitul, mai seoteau din buzunar şi mai puneau 

o: zecime. Şi adaogă: mai bine să plătim mai mult, dar să înţe- 

legem ce plătim, decât să plătim mai puţin, dar să nu înţe- 

legem. Aceasta este un viciu latin, d-le ministru de finanţe. 

Românul e foarte bucuros să dea, dar având credinţa aceasta că. 

a înţeles şi el puţin pentru ce dă, de unde dă şi chiar Ja ce ser- 

veşte ceeace dă. 

De altfel sistemul care ni se propune astăzi niei nu este sis- 

temul francez tradiţional. Este sistemul d-lui Joseph Caillaux 

al d-lui Caillaux, care a făcut politica externă care se cunoa- 

şte şi care Pa dus la temniţă şi la exil. El a apărut întrun mo- 
ment în societateu fra: cum ştiu aceia cari au fost eri au 
făcut studii în Franţa. în momentul când Caillaux se ridică 
pentru a cădeă uşă de repede _—a apărut ca un reformator ge- 

nial. Din capul d-lui Caillaux trebuiau să iasă lucruri nemai 
văzute niciodată. Deci, între bluffurile d-lui Caillaux a fost şi 
acest impozit, progresiv pe venit în eondiţiunile speciale în cari 

s'a prezentat. Abstract, fără elementele de variaţiune pe cazi le 
înfăţişează societatea în materialitatea ei şi fără elementele 

- de moralitate pe cari le înfăţişează aceeaşi societate. Şi aceasta 
îmi usurează trecerea la ceslaltă parie a cuvântării mele, în 
care am să analizez rând pe rând nu cotele d: voastră, ci alt- 
ceva: în rândul întâi acele categorii cărora li se aplică cotele 
d-voastre. Dacă aş discută în Franţa o lege care ar tinde să 
sehimbe legea Caillaux sau în Italia o lege care ar adăogi sau 
ar detrage ceva din legea d-lui Meda san în orice altă ţară 
unde sistemul francez a fost adoptat, nu aş vorbi aşă. Şi nu aș 
vorbi aşă pentrucă acestea sunt societăţi de multă vreme fo:- 

mate, unde ştii cu cine ai aface, căci acolo nu ai aface cu o 
clasă care abia acum se formează, şi cu o unitate naţională care 
abia acum se desemneză la nişte provincii care înainte nu se- 
mănau între dânsele. Dacă este vorba de astfel de societăţi, 
cari trăese pe teritorii politice dinainte formate şi având cla- 
sele fixate dinainte, atunci poţi să aplici aceste impozite. 
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Cu totul altfel, d-le ministru de finanţe, se prezintă situa- 
fiunea la: noi. 

D-voastră puneţi un impozit pe pământ, şi în această pri 
vinţă a. fost o diseuţiune între d. Madgearu, care nu vă lasă pe 
d-voastră şi d-voastră care nu lăsaţi pe d. Madgearu, a mai 
venit şi un matematic şi atunei desigur, că nu Sau mai putut 

descurcă lucrurile. - 
A fost o discuţiune şi pentru cele trei litere de alfabet diu 

proiect privitoare la impozitul pe rământ. Sa discutat ce plă- 
teşie via, ce plăteşte pământul celălalt, de arătură, ce plăteşte 

rentabilitatea, ce plăteşte câştigul realizat. 

Eu, în mintea mea, am renunţat să vă pot pune de acord p» 
d-vuastre, oricât m'am silit mam putut să vă pun de acord. 

Vă spun însă să impunerile s'ar putea aplică: dacă noi nu 

ne-am găsi a doua zi după o expropriere neterminată încă. 

după o expropriere al căroi preţ, în mare parte este neplătit, 
Cupă o expropriere care a lăsat o categorie de pro- 

prietari cari nu au cum lueră, fiindcă ar fi trebuit 

să-şi sehimbe sistemul de agricultură, ei cari au fost agricul- 

tori mari, şi cărora li se impune prin expropriere sau să 

vândă pământul sau să facă agricultură intensivă cu maşini: 

cu îngrăşăminte, etc. și omul nu este dispus să facă toate a- 

cesiea, fiindcă ar trebui să aibă şi alte cunoştinţe şi altă iu- | 

bire de pământ şi de'oameni, ca să se hotărască să îndepli- 

nească aceste condițiuni. 

Pe de altă parte avem o elasă țărănească compusă din ţă- 

rani eari nu au nici vite —căci în Moldova lverau cu vitele 

proprietarilor,—-nici instrumente de muncă—căei în Moldova 

instrumentele le da proprietarul; cari nu an nici credit, fiindeă 

nu aveau nevoe de credit, deoarece înainte eră un sistem ca- 

pitalist concentrat în mâna proprietarului, în mâna lui eră tot 

creditul ţăranului;=—nu sunt adunaţi nici în obsti—căci pe a 

cestea le lichidaţi.—nu au nici tovărăşii de vinzare, căci pe 
țăran îl înşeală fiecare ca să-şi vândă produsele pe un preţ de 

nimic, atunci când vine cu snult înainte ca recolta să poată fi 

ridicată, şi îl face so vândă cu un preț slab, eu preţul pe care-l 

vrea cumpărătorul. | 

Pe lângă aceasta de multe ori aceşti ţărani nu aa nici mă- 

car un sistem agricol în mintea lor, după care să facă culti- 

varea pământului. 

In cutare judeţ s'a spus de către unii țărani că ci au nevoe
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numai de porumb, iar gr âu) să-l pună boerii. Este de ajuns să 

se păsească o massă de ţărani care să judece lucrurile astiel ca 

să vă puteţi închipui ce poate rezultă. ii 

De altfel, în judeţul acela dealurile sunt lăsate—pe băza, a- 

«estei concepţiuni—în mare parte nectiltivate; ţăranii spun: 

“primăvara noi punem porumbul, iar grâul să-l pună boerii. 

Acum. d-voastre prin acest proiect de lege, veniţi şi puneţi 

impozite fără să faceji vre-o deosebire că în faţa d-voastre stă 

un proprietar expropriat, care nu mai are cum lucră; că în 

faţa d-voastre stă un ţăran fără vite şi fără maşini, fără ca 

pita], fără credit şi fără organizaţie. Tocmai în momentul 

<ând se formează organizarea materiei impozabile d-voastre 

veniţi, nu cu mijloace cari să grăbească formarea acestei or- 

ganizări, şi cu sarcini fiscale, indiferent de situaţiunea omu- 

lui pe care îl îngreuiază cu impunerile lor. Şi aceste impuneri 

vor aveă ca rezultat că vor împiedecă tocmai formarea aces- 

iei organizări a massei impozabile. - 

Eu înţeleg ca d-voastre să veniţi cu altfel de legi în alte 

timpuri; dar să nu veniţi cu dânsele după ce noua gospodărie 

a ţării româneşti abia acum ia fiinţă. D-voastre nu știți ce 

împuneţi şi pe cine impuneţi, nu cunoaşteţi care este situațiu- 

mea omului pe care-l impuneţi. 

Măsurarea pământului fără îndoială că o puteţi face foarte 

uşor după cum tot așă de uşor puteţi să faceţi şi chibzuiala 

unor anumite cifre. Dar esenţialul pentru noi nu este să aven 

un ţăran care să nu se poată ridică şi pe acesta să veniţi și 
să-l impuneţi cu impozite numai peniru ca să. faceţi a se ri- 

<lică bugetul Statului. 

In această privinţă eu cred că, chiar dacă am  xămâne în ne- 

hotărîrea de astăzi a stării financiare, tot ar fi mai bine aşă - 

şi să aşteptăm până când o să avem o clasă ţărănească perteet 

organizată. (Aplauze). - 

- D-voastre : puneţi apoi impozăt pe industrii, oricare ar fi- 

însă situaţiunea Mor: . 

Vă rog ca în această privinţă să vă gândiţi că sunt multe 

feluri de industrii. Astfel noi avem o industrie în Bucovina, 

Ardeal şi Banat, industrie veche, industrie bine întemeiată, pe 
are. o împiedică puţinitel noile împrejurări, dar. „eare poate 
dintro zi în alta să-şi reia avântul. - 

Pe de altă parte aveţi aci în vechiul regat începuturi foarte 
modeste de industrie. Dumnezeu ştie câtă îndrăzneală trebue
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azi, cu valuta schimbătoare, eu muncitorii. nemulţumiţi, ee 

târgul care n'are nici nn fel de stabilitate, ca să înceapă cineva. 

o industrie. (Aplauze). - 

D-voastre ziceţi: o bucată de vreme scutim industria. Dar: 

credeţi d-voastre că orice industrie cere tot atâta timp pentru. 

a se alcătui cum trebue? Inainte, în împrejurări normale, când 

capitalul eră la îndemână, când meşterii puteai să-i aduci de 

oriunde, căci toate graniţele erau deschise, când între capita- 

lişti şi între muncitori erau condițiuni cari nu mai există a- 

cum şi nu vor există multă vreme atunci industria se putea 

creă şi întemeiă şi dacă voiţi, întrebuinţă pentru scopuri fis- 

cale, oricât de puţin cruţătoare faţă de rezultatele şi de ne- 

voile sale. Dar azi nu mai e aşă. I)-voastre luaţi din câştigul | 

unui industriaş o partie. Nu zic mare ori mică ci zic o parte: 

mate, şi după toate explicaţiunile pe cari le-am auzit şi pe: 

cari le-am cetit şi eu în foi, este evident o parte mare care se 

ia industriaşului. Dar, vă gândiţi d-voastre ce înseamnă partea. 

care se ia industriaşului în materie de cote şi aici dacă e mare 

sau mică, e teren de discuţie, dar în ceeace vreau eu să spun 

acum nu se mai înfăţişează un teren de discuţie. Omul are 

nevoie ca din chiak câştigul său anual să inzdrăvenească in- 

dustria pe care a întemeiat:o. (Aplause). Eu înţeleg, când ci-: 

neva are un prisos de sânge să i-l iei chiar în interesul sănă-- 

tăţii lui, dar nu atunci când e vorba de acel câștig anual să 

se prefacă în însuşi sânge viu care hrăneşte această industrie: 

începătoare dela noi, această industrie care e o datorie de o-- 

noare faţă de noi, fiindcă nu putem rămâne în vechiul regat 

cu o industrie barbară, alături de industria desvoltată, din cele-- 

lalte provincii, (Aplause). Şi acum, nu mai avem porţile des- 

ehise pentru produsele industriei străine. Odinioară îţi trebuiă 

căi ferate, cu Brutinel, fără Brutinel, ţi le aduceai de unde 

voiai, din Canada, din Vermania, de unde pofteai. Acum ni 

mai poţi procedă aşă, fiindeă faci târgul pe o. valută şi te în- 

tâleşti cu o altă valută şi azi esti în situaţia că sunt alte con- 

diţii când ai comandat şi altele când plăteşti. Astăzi marfa 

comandată de Statul român sau de industriaşul român nu vine 

fiindcă nu ai mijloace de plată. Aşă că vom fi avizaţi la. indus- 

tria noastră; aceasta trebe să ne dea căi ferate fără care nu 

putem aveă nici o viaţă. economică normală în timp de pace- 

şi nici nu putem purtă război cu căile ferate de acum. Şi atunci . 

când industria se luptă de moarte ea să-şi câştige şi ea un loc:
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la soară, nu faceţi: nici un fel de distineţiune; şi aci este un 

- amestec de capital şi de muncă şi după combinaţiuni abstracte 

o impuneţi la o cotă ca să vă.deă cât poftiţi, chiar dacă ar îi 

după aceea să-şi întindă labele şi să moară. Eu cred că mult 

mai bine eră să ţineţi seamă de aceste condițiuni reale în cara 

începe industria de aci, decât lucrând în abstract să o slăbiţi 

şi în unele ramuri să o omorâţi chiar. | 

Un.alt domnieu, e domeniul comerțului. D-le ministru de 

finanţe, țara noastră e plină de comercianţi pe cari anul 1914, 

înainte de răsboiul general, nu i-a cunoscut. Noi avem pe lângă 

deosebiri de provincii, avem aici în ţară comercianţi vechi 

cari de multe ori poartă sarcinele lor nu numai într”o generație, 

dar în mai multe generaţii. _ 
Mai ales în Muntenia sunt Case de comerţ solide, pe care 

tatăl le-a transmis fiilor. Si, pe de altă parte, este un comeri 

aventurier, profund neonest, exercitat de oameni cari scapă 
«le toate sareinile fiscale și de toate pedepsele cuvenite frau- 

dei pe care o exercită. I)-voastre nu faceţi nici o deosebire în- 

tre unii şi alţii, nu ţineţi seamă nici de vechimea, nici de na- 

tura capitalului şi nici de condiţiile în cari s'a desvoltat €o- 
merţul, unul vă este întocmai câ şi celălalt, Şi atunci veţi a- 
junge le acest rezultat: comerciantul neonest va. găsi mijlo- 
cul să plătească şi impozitele cele mai mari, căci el fraudează 
continuu, pe când: comereianiul onest va.-plăti aceste impozite 
dar va muri după ce le va plăti, Şi, în sfârşit mai există ne-. 
norocita categorie a clasei care exercită profesiile libere şi a- 
lături de dânşii e clasa funeţionarilor. Puneţionarii şi profe- 
siunile libere se înfăţişează ca un material fiscal deosebit. Ei 
bine, d-le ministru de. finanţe, am făcot şi eu socoteli pe ve- 
mitul pe care Dumnezeu ştie cum îl putem adună dintro leată 

din care murim de foame deşi trebue să umblăm caviineios, 
magistraţii în faţa celar care se judecă, profesorii în faţa, ele- 
vilor, şi să strânsem din dre eapta Și din stânga, din scărţi, din 
articole. | | Aa 

Pe de altă parte, d-voastră aţi făgăduit să ridicaţi situația 
materială -a funcţionarilor, şi este o datorie aceasta şi pentru 
profesiile libere, cari din ce în ce cad sub nivelul material al 
muncitorilor manuali, cari aceştia pot. face o grevă şi impune 

| orice salariu, pe când ceilalți nu pot. 

„Şi, pe de altă parte, ne luaţi şi ne băgaţi și la impozitele. 
«lementare, şi dacă trecem de o anumită cotă, dacă trecem de



cota sub care este imposibil de a ţineă o familie bur gheză, după 
cum a arătat şi un orator din partidul d- “voastră, ne mai impu- 
neți şi la impozitul global? | 
Avem şi noi dreptul să cerem, cum au dreptul toate cate- 

goriile celelalte în numele cărora am vorbit până acum, să 
cerem să nu ne priviţi ca unitate fiscală abstractă. | 

Binevoiţi a distinge şi recunoaşte omul care se găseşte în- 
tr'o situaţie materială sau alta şi de o calitate morală sau alta. 

Cu aceasta am isprăvit o parte, aceea, care priveşte legătura 
dinte cota de impozit şi categoriile impozabile. 

Adevărurile ce am exprimat sunt aş de simple, încât mi-am 
impus forma de absolută simplicitate prin care: ele se înfăţi- 
șează dela sine. | 

Nu voiu fi crezut, evident, că d-voastră aveţi alt proiect la 
îndemână. 

Acesta e proiectul d-voastră şi veţi spune ceeace a spus d. 
Titulescu, umblaţi cu Imare aminte că-mi stricaţi: economia 
proiectului, 

Economia proiaetului d-sale nu s'a stricat, dar proiectul în- 
suşi s'a stricat, 'căci s'a dovedit inaplieabil. Aşă încât noi nu 
ne atingem de acesta, îl aveţi pe acesta, îl votează majoritatea 

dar ne vom întâlni după o bucată de vreme şi vom vedeă cine 
are dreptate, d-voastre cu teoria d-voastre perfect cristalizată 
de care nu trebuie să se atingă nimeni, sau o lume întreagă. 

Căci de data aceasta nu sunt numai câţeva, ziare, ci întreaga” 
piesă şi toate organele de manifestare a vieţei economice care 
vă zic că sunteţi pe un drum greşit. ! | 

D-voastră voiţi să faceţi uşor şi simplu o Încrare care nu 

se poate face decât greu şi complicat. Cine va face lucrarea 

aceasta va aveă meritul suprem de a ridică odată cu finan- 

ţele Statului şi organismul economie al ţării româneşti. 

Pe lângă aceasta veniţi din motive democratiee- cu impo- 

zitul acela pe care d -voastră îl numiţi personal, iar francezii 

îl numese global, ceeace înseamnă o vagă figură geometrică 

rotundă înaintea noastră, şi prin impozitul acesta global voiţi 

să faceţi un fel de restabilire de. proporţii în ceeace priveşte 

nedreptăţile pe cari le creează în mersul ei orb societatea, Spu- 

neţi să plătească oamenii impozitul elementar, dar, pentrucă 

totuşi sunt oameni bogaţi. şi oameni săraci şi săracul nu tre- 

bue să se simtă prea sărac faţă de bogatul prea bogat şi faţă 

de îmbogăţitul de război mai trebue un impozit de egalizare,
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Dar atunci de ce nu aplicaţi impozitul pe imbogăţiţii de răs- 

boi, care, desigur, nu ar raportă prea mult în momentul de 

faţă, după ce fiecare şi a potrivit lucrul cum este mai bine. S'au 

tras clopotele ca să audă toată lumea că venim cu un impozii 

pe îmbogăţiţii de răsboiu şi cine ar fi idiotul care să nu şi îi 

asigurat capitalul împotriva unui asemenea impozit? ” 

S'a anunţat cu atâta sgomot, şi proverbul românese spune 

că „mâţa cu clopoței şoareci nu prinde“. ! 

D. V. BRATIANU, ministru de finanţe: Statul i-a scutit 

prin renta pe care a emis-o. 

D. N. IORGA: Dacă aş îi făent-c -o eu, aţi îi avut dreptul să 

mi-o spuneţi, dar cum eu eritie nu un partid, ci un întreg si- 

em fiscal, care dibueşte și în proiectul d-voastre, eritica merge 

vcomandată, dar nu plătese eu portul, care e destul de scump. 

la acei cari au luat această măsură. Impozitul de război, dar 

nu-l puneţi. Mai aveţi două mijloace pe cari nu le aplicaţi, de 

a face să. se revină la o anumită justiţie socială de care sufle- 

tul simplu al poporului simte nevoia. Poporul este foarte drept, 

vu se supără pe nimeni, care şi-a muncit averea, sau care a 

«heltuit-o în mod cuviineios, ba îl admiră chiar. 

„La orice popor, şi la al nostru mai ales care e plin de ome- 

mie, acesta este adevărul, ma fost urât vre-odată omul fiindeă 

este bogat, dar a fost urât omul când el şi-a câştigat bogăția 

întrun anume fel şi a cheltuit-o iarăș întrun anume fel. A- 

ceasta este o sfidare, o insultă adusă nenorocirii şi sărăciei a- 

xestei ţări. Şi ar fi două mijloace să-l prindeţi. Mă rog, omul 

câştigul lui ilicit şi în alte cazuri şi licit, nu-l ţine ascuns, îi 

seoate în vileag. Şi în vremurile noastre de aventuri îl scoate 

neapărat. Trebuie să aibă cineva inima prea tare că, atunei 

când poate câştigă un milion print”o învârteală, să nu fie îm- 

pins să iasă din aseunzătoarea lui şi să speculeze ceeace a câ- 

stigat. Câştigul unui om care ma câştigat de ieri, câştigul a- 

celuia încă poate să nu iasă, dar acela care a câştigat ieri, 

<lupă proverbul „cine a mâncat o să mai mănânce“, cine are 

apelit acela mănâncă şi va mai mâncă de acum înainte, acela 

iese, cum iese o anumiti. fiară de pradă în bătaia puștii vână- 

torului, care vânător trebuie să fie fiscul. 

D-voastre aveţi impozitul pe cifra de afaceri 1 la sută, acum 

vă arătaţi dispuşi să renunţaţi la această dare, înlocuind-o prin 

altceva, tinzând ea în sistemul general de impozite să. găsiţi 

un surogat, care să evite acest titlu, această încurcătură a im- 

.



539 

pozitului de 17%. Dar, vedeţi, este o deosebire între afaceri şi afa- 

ceri. Noi avem acum fără îndoială 20 la sută afaceri oneste: 
şi 80 la sută speculaţiunii de o scandaloasă neonestitate, făcute 

de niște oameni cari nici nu sunt măcar negustori, cari aruncă. 
ponosul asupra negustorilor. (Aprobări). Cum sa petrecut cu 

oamenii cari s'au dus acum în Anglia și au provocat din partea. 

englezilor declaraţiuni pe cari le-am cetit cu toţii în ziare zi- 

lele trecute: să nu mai facă nimeni afaceri în România; sa 

cutare negustori, cari fac afaceri în Franţa şi cari nu plătese 

dela cele dintâiu legături cari le-am avut, un librar, el mi-a. 

scos o listă de oameni cari n'an plătit dela 1916 de şi tot ia ei 

se trimete, rămânând să se plângă din zi în zi mai mult? Oare: 

pot rămâne netulburaţi oamenii aceştia, cari nu sunt supuşi la 

faliment, ca negustorii, cari se furisează de impozite cât pot. 

şi-i ajută capul, cari creează astfel o plutoeraţie, ce se va trans- 

formă mâine într'o clasă dominantă? Poate copiii lor, erescuţi. 

mai bine—pentrucă ei au ambiţiunea de a creşte copiii mai 

bine,—acești copii în situațiunea lo» de mâine vor fi mai buni 

decât părinţii lor. Acestia însă au rămas adesea de o bestiaii- 

tate fără margini şi totuşi ei vor domină mâine viața demo-- 

cratică a ţării, impunând voința lor în toate alegerile. Am vă- 

zut lucrul acesta, l-am văzut si-l vom vedeă, că, în loc ca ve- | 

chile bănci politice să deâ capitalul necesar alegerilor, se vor 

uni si în tot felul de trusturi, de „maffii“, şi îşi vor» furniză 

din belşug pretutindeni mijloacele, favorizând elementele neo-- 

neste din toate partidele, pentrueca să iă in stăpânire viaţa po- 

litică a ţării. Şi atunci, oamenii aceştia trebuie opriţi. Este alt- 

ceva când vinde cineva, când este silit să vândă, când vinde 

potrivit cu dreptul lui şi fără să supere pe nimeni. Rar când 

un fac altceva de dimineaţă şi până seara decât cumpără şi. 

vinde pe spinarea altuia, atunei el nu foloseşte nimănui în. so- 

cietate ci numai lui. Și când aceştia reprezintă mai mult de 

jumătate din acei cari fac afaceri astăzi, oare prin alt sistemu 

al cifrei de afaceri nu sar putea face două lucruri? Intâiu să 

li se smulgă banii şi al doilea să se distrugă speța. însăşi a a- 

cestor oameni câri compromit şi distrug ţara. (Aplauze). Şi în 

al doilea rând, sistemul nostru de impozite mi se pare că este 

un sistem de ocrotire a moştenirilor de orice fel, Eu înţeleg—şi 

nu prea înțeleg, dar până la oarecare punct tot aş înţelege,— 

înţeleg ca tatăl să deă mijloace de trai fetei şi băiatului. Mai. 

puţin băiatului, fiindcă e bine ca fiecare să-şi înceapă viaţa ca
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om săraac, avizai numai la mijloacele lui de luptă. Aceasta 

este democraţia adevărată, poţi să-mi dai prin Constituţiune 

oricare drept, dar când îmi va răsări înainte cine ştie ce brân- 

zei, purtând; în spinare atâtea şi atâtea mijloace pe car; eu nu 

le am, acela mă va birui. Prin urmare, înțeleg până la un 

oarecare punct, moştenirea dela tată la fiu, aş înţelege moşte- 

vivea dela îrate la frate, dela unchiu la nepot, das chiar deu- 

năzi sa întâmplat un caz cu o avere de nu ştiu câte milioane, 

«are a căzut în stăpânirea cuiva, care nici nu ştiă că există 

vuda, dela care, după verificarea făcută, i-au venit acele mi- 

lioane pentru cari a plătit un impozit de moştenire ridieul în' 

proporţie şi a rămas în stăpânirea unei sute de milioane pe 

<are.nu le muncise, ci care-i veneau dela un om necunoscut 

pe care nici nu Pa ajutat nici nu La îngrijit niciodată: 

lată, pe deoparte, strângând bine pe toţi exploatatorii, pe 

toți traficanţii şi pe de aliă parte punând un impozit pe mo- 

stenivi, eare, respectând familia, să nu îngădue ceeace este din- 

colo de familie. In transmisiunea de bunuri aţi putea face 

ceva mai bun decât ceeace se face cu impozitul global. Impo- 

zitul global, cum a spus-o un orator al d-voastră, cu multă 

«lreptate, e apoi prea dur jos şi prea slab sus. Apoi, dacă mă 

impui pe mine, om relativ sărac, căci noi-trebue să calculăm 

<u a zecea, cu a douăzecea şi uneori poate cu a treizecea parte, 

<a să avem din ce eră înainte de răsboiu, dacă mă impui pe 

mine şi pentru ce? pentru leafu mea, pentru o casă pe care nu 

0 închiriez şi prin urmare dela care nu am câştig de loc, nu-mi 

dă venit, căci locnesc în ea, dacă îmi pui şi impozitul global, 

eu atunci am dreptul să spun: pune d-ta să plăteaşeă întâiu pe 

acei cari au venituri peste oricari nevoi omeneşti normale. Și 

apoi vino la mine. (Aplauze). 

In. sfârșit, vin la partea din urmă, care nu este. cuprinsă în 

proiect, dar care este în planul financiar al d-lui ministru de 

finanţe. D. ministru de finanţe, dacă are—și o recunosc cu 

plăcere—un mare rol în viaţa economică a noastră, căci a daz 

«apitalului românese grupat putinţa de a însemnă foarte mult 

în ţara lui însăş—aceasta este, de sigur, un merit al d-sale (a- 

plause), are şi greşala de concepţie de a lăsă ca o influenţă 
plecată dintrun organ financiar şi economic să se întindă şi 

în alt domeniu unde nu are ce căută. Si va veni o vreme când 

un guvern va, înlătură dela viața politică pe mai toţi aceia cari 
au un interes în organismele economice şi fihanciare şi cari 

a.
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pot face în anvmite momente să intervină în viaţa publică, a- 
ceste interese pe cari le reprezintă. Va să zică, meritul acesta» 
există, dar să nu exagereze cineva putinţa de u amestecă Sta- 
tul în rosturile acestea, cari trebuie să fie rezervate numai s6-: 
cietăţii, . 
Avem căi ferate foarte prost conduse. Sa făcut înaintea mea 

socoteala, că, dacă se scoate amorusmeniul, niciodată căile fe- 
rate n'aw produs venit. Dar are poşta şi telegraful în condi- 
țiuni pe cari le poate apreciă toată lumeg; ajunge scrisoarea 
mai repede ea telegrama şi va veni vremea că dacă vrei să vor- 
besti la telefon, este mai bine să trimiţi o scrisoare recoman- 
dată decât să răspundă .acela pe care l-ai chemat la telefon. 
În alte ţări aceste servicii nu sunt ale Statului şi merg foarte 
bine. La noi Statul sa mai amestecat într'o mulţime de rosturi. 
Și dacă Statul ar fi Statul imparţial, adică peste partidele poli- 
tice, Statul ar alege pe omul de ispravă din orice partid ar îi 
și ar ajunge la cevă. Dar nu--şi acesta este în legăiură şi cu 
„naţionalizarea subsolului“. Atâta timp însă cât Statul repre- 
zintă partidele politice, cari, stăpâne pe putere, ocrotese pe ai 
lor şi persecută pe adversari, până îi putem spune să aştepte 
momentul când va fi imparţial şi când mijloacele îi vor să 
la îndemână ea să le întrebnințeze fără deosebire rm partid. 
Dar până atunci să facem un luerit; să înviem această, socie- 
tate românească sub raportul economie. Ori facem din aceşti 
oameni, cari trăese în condițiuni de sclavie economică, cu îni- 
țiativa distrusă de decenii şi de secole, ori facem din ei o s0-" 
cietate modernă, în care fiecare om să caute în munca şi 'con- 
ceptia -lui mijlocul de.u stăpâni în societate lueru eminamente 
patriotie—și pe o realitate vie puteţi pune orice sistem de im- 
pozit, ori apăsaţi această societate neajutată, prin orice fel de 
impozite voiţi, dar la capăt va fi o visterie > goală şi o lume se-- 
cătuită. (Aplauze). | 

D. M. Gr ORLEANU, preşedinte: D-lor deputaţi, înainte 
de a intră în ordinea de zi, vă rog să binevoiţi a hotări să a- 
vem şedinţă publică mâine, la ora 2. 

Adunarea consultată admite. 

D. GRIGORE DIACONESCU: D-lor deputaţi, nu vreau să 

“vă ţiu un discurs ci numai să fac câteva observaţii. (Ssomot, 

întreruperi pe băncile ţărăniştilor). 

Rog pe foştii mei colegi politici să nu mă întrerupă, (Seo. 

mot, întreruperi). 
ma ce îm mi a dai, e
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D. 1. PARDOS: Nu a fost corect, d-le Diaconescu, când ne-ai 

trădat. | 

O voce depe băncile ţăriniștilor: Pentru trădători nu există 

colegi. (Sgomot, întreruperi). 

D. GRIGORE DI ACONIISCU: Prefer ca cuvântul de trădă- 

tor să-mi fie spus de pe băneile ţărăniste, c decât de întreaga 

ţară românească. (Aplause, sgomot, întreruperi). 

D. 1. PARDOS: D.le Diaconescu, când ai fost în propagandă 

cu mine în judeţul Roman, ai vorbit pentru programul țără- 

nist. Dar de câteva luni, fiindcă eră voxba de seaunul de depu- 

tat şi nu ştiai dacă vei întră sau nu în Cameră, ai trădat pro- 

eramul. Cu trădători nu stăm de vorbă. (Sgomot, întreruperi). 

D. GRIGORE DIACONESCU: D-lor deputaţi, am admis cu 

toată căldura programul fjărănist, acceptând ea întriînsul să 

se înscrie şi propunerile cele mai extreme socialiste, cu o sin- 

gură condiţie însă, ca toate aceste principii să fie înfăşurate 

în drapelul nostru naţional şi să fie depuse la picioarele "Re- . 

gelui nostru. (Aplause, sgomot, întreruperi). 

Acest lucru Pam spus și la Dacia şi cu, spre deosebire de d-nit 

din stânga, pot spune cu fruntea sus şi în Parlament ceeace 

am spus la o întrunire publică, 

D. V. MADGEARU: Nu ai spus aceasta, “teădătorule. (Sgc-- 

mot, întreruperi). 

D. GRIGORE DIACONESCU: In orice caz în această pri- 

vinţă pe d-voastră nu vă pot supralicită, d-le Madgearu. (Sgo-- 

mot, întreruperi). 

D-lor deputaţi, vreau să fac câteva observaţii cu privire Ja 

legea de unificarea eontribuţiunilor.. directe. (Sgomot, între- 

ruperi depe băncile ţărăniştilor). Di 

O voce din majoritate: D-le Diaconescu, te vog să nu le în-: 

limidezi de ceeace spun, d-lor, căci peste câtva timp, ai să-i vezi 

pe toţi lângă d-ta (avlause, zgomot, întreruperi şi “ ilavitate,. 

deputaţii ţărănişti părăsese Camera). 

D. GRIGORE DIACONESCU: D-lor. nu am să ţin un dis- 

curs, ci vreau să fac numai câteva observaţiuni, pe baza ex-: 

verienţei, a priceperii şi a bunului simţ, cari cred că fac mai 
mult decât un discurs. | 

Cred, d-lor, că de-acum este timpul să intrăm în epoca con- 

structivă, isprăvind odată cu disenţiunile interminabile. Rog 

pe d. ministru de finanţe să nu-mi atragă atenţia, că obser-- 

vațiunile mele ar puteă fi plasate la discuţia pe articole a legii;
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pentru că chestiunile ce le voiu pune eu în diseuţiune îmbră- 

țişează mai multe articole şi capitole. 

In ceeace priveşte felul cum sa făcut discuţia în genere a 

acestui proect... . 

D. I. PARDOS: Aviator politie. (Zgomot, întreruperi). 

D. GRIGORE DIACONESCU: Rog pe d. Pardos, în chiar in- 

1eresul partidului d-sale, să.nu mă oblige să Spun, cu ocazia 

sliseuţiei la legea pentru unificarea contribuţiunilor directe, 

- anumite lueruri cari desizur nu are să-i convină, — 

D-lor, pe mine nu na mulțumit discuţia generală la această 

lege şi mai ales felul cum ea a fost tratată de partidele opo- 

ziției. Mă aşteptam, că unui proieci de lege depus de guvera 

cu asentimentul majortăiii, să văd că i se contrapropune în 

seris un alt proiect, de fiecare partid de opoziţiune şi 'mai ales 

de acelea cari sunt azi în Cameră. În loe ca acest lueru care 

eră normal, să se întâmple pentru ca și noi cei mai profani în 

materie de economie politică şi finanțe decât d, Madgearu, să 

putem -vedeă prin comparaţie, cari din proiectele depuse sunt 

mai superioare, partidele de opoziţie sau măroinii numai în 

a abordă principii, iar d. Madgearu, să ne facă nişte cursuri 

cari şi-ar găsi foarte bine locul, la academia comercială unde 

d-sa. este profesor. 

D-lor deputaţi, deşi sar părea că readucând cu vcazia aces- 

tei legi chestiunea dăunaţilor de răsboi, waşi plictisi, totuş o 

tac cu convingerea că această chestiune trebueşte abordată tot- 

deauna când ocazia se iveşte şi cu convingerea că observaţiile 

drepte, venind la cunostinta d-lui ministru de finanţe, d-sa le 

va înseră în lege. 

Nli se pare foarte curios că dăunaţii de răsboi, în legea con- 

tribâ țiunilor directe, sunt trataţi la fel cu ceilalţi. contribua- 

biti, 

Astfel, la art. 8, No. 2, litera C, se scuteşte în mod vremel- 

nie pentru Ă ani, dela repunerea lor în stare de a fi culiivate, 

prin cheltuiala proprietarului, terenurile devastate în timpul 

răsboiului, în aşă grad, că devenise cu totul improprii culturii. 

Se dă deci aceleaşi avantaje acestor terenuri ca şi celor dn 

non plantate cu vii, pomi roditori, ete, 

Este o nedreptate,. pentru că d-voastre cari cunoaşteţi agri- 

cultura, sunteţi convinşi că mai nşor se lucrează. se desfundă 

şi se plantează un pământ virgin, decât se poate reface o li- 
vade sau o vie distrusă de răsboi. Aceste din urmă, pentru a -
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[i refăcute, trebnește curăţat pământul la adâncimi mari, de ră- 

dăcini, etc. operaţie foarte rea şi costisitoare şi în urmă a- 

bia se poate face replantarea. 

De aceea cred că lermenul de sentire vremelnică pentru a- 

ceste terenuri trebueşte mărit la 10 ani. 

Tot aşă la art. 121, alin, 3 şi 4, und se spune că se scutesg îni 

mod excepţional şi vremelnie de inipozitul pe venitul proprie- 

tăților clădite, terenurile din oraşe, pe cari au fost clădiri și 

au devenit virane din cauza devastărilor de răsboi, pe timp de 

10 ani dela data punerii în uplicare a legii de faţă şi clădivile 

cari au devenit nelocuibile din cauza stricăciunilor provenite 

din operaţiunile de război pe timp de 10 ani, de când ele sunt 

vefăcute şi puse în stare de a fi locuibile, asimilându-le în pri- 

vinţa sentirii de contribuţii cu clădirile noui construite. Ori, 

este de notorietate publică, cii în zona de răsboi o construcţie 

nouă se execută mai greu decât în altă parte a ţării din cauza 

sreutăţii de găsire a materialului, lipsa de braţe, ete. Aş cere 

ca şi aici termenul de scutire să fie mai prelungit. 

Aş mai face o propunere, care dacă ar fi îndeplinită, ar con- 

stitui un început de recunoaştere oficială a Stâtului peninu 

daunele de răsboi şi un început de plată. Aş cere d-lui ministru 

de finanţe să admită ca hotăriîrile comisiilor constatatoare a 
daunelor de răsboi să fie admise la plata impozitelor prin legea 

de faţă pânăla 5 la sută ad-valorem din 1916 pentru întreaga 

tară, iar pentru zonele de- război constatate prin harta Statu-.: 

lui major al armatei, să fie admise până la 10 la sută ad-valo: 

vem din 1916. „Aceasta ar fi o înlesnire şi o atenţie târzie, 4 | 
în orice caz o atenţie pentru dăunaţii de război. 

Nu aş vrea să mai insist asupra faptului că din această lege 

sau suprimat impunerile asupra averilor câştigate în modâre- 

permis, în timpul războiului. Am auzit că sar [i făcut socoteli 

de oameni de. finanţe şi sar fi ajuns la rezultatul că dacă a- 

ceste averi ar fi acum impuse, ar dă rezultate slabe materiale: 
Şi mar aduce o grozavă îmbunătăţire bugetului. Totuşi cred 
că trebuese impuse, pentru ca cel puţin pentru viitor să se for- 

meze mentalitatea, că înmosăţirile de război şi palatele făcute 

de unii în clipele când alţii sângerau, sau gospodăriile lor erau 

transformate în cenușă, să fie lovite măear şi mai târziu de 

Stat, iar nu protejate cum au fost de anumite legiuiri, ca acele: 

ale Imprumuturilor Nationale. unde aceste bogății erau scu- 
tite de a mai fi urmărite de Stat.
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O altă chestiune ar fi atenţiunea pe care Statul ur trebui 
so deă industriei noaste naţionale casnice. Vreau să vorbese 
adică de acele produse manuale dela sate cari; acum lâncezese 
pentru -că w'au fost îndeajuns de protejate şi stimulate. 

Vorbesc de frumoasele noastre »ovoare, țesături şi cusăturii 
cu motive naţionale. Această industrie naţională casnică, care 
aproape este înăbuşită, dacă ar fi protejat ăşi stimulată, de- 
sigur că ne-ar. aduce a bogăţie națională, de care foarte mulţi 
dintre noi nu ne. dăm seama, Cine nu ştie că țărăncile noastre, 
în special în regiunile din deal şi munte, muncese din greu şi 
iăvă. de folos toată vara lângă porumbul pe care de multe ori 
nici nu-l pot culege toamna, căci în acele regiuni nu se “coace, 
şi mai toată iarna stau pe după cuptor nefăcând nimic. De 
aceeu zic, că dacă am reuşi prin protecţia pe care am dat-o a: 
cestei industrii, să punem în valoare această industrie, cu mo- 
iivele româneşti aiât de frumoase şi atât de apreciate în străi- 
vâtate, sar creiă un Hou izvor de nvuţii naționale. . 

Nu înţeleg pentru ce d. ministru de finanţe pune această in-. 
Anstrie în rândul celorlalte. 5 , 

D. V. P. SASSU, ministrul industriei şi comerţului: Am tă- 
cut deja intervenţiunea cuvenită pe lângă d. ministru de fi- 
nanţe şi a asimilat-în această privință industria, casnică, cu 
cooperativele, peniru cari s'a făcut un regim de favoare. - 

D. GRIGORE DIACONESCU: Vă. malţumese d-le ministru, 
dar nu sunt încă com plect mulţumit cu această declaraţiune. 

D. V. P.. SASSU, ministrul industriei şi comerţului: Vort 
prevedeă în lege a articolul Cp ză tor - 

D. GRIGORE DIACONESCU: A asimilă cu cooperativele, 
dar mai ales cu celelalte indiastvii, industria uațională casnică 
este pentu cei ce se ocupă de ea, o situaţiune inferioară, în- 
trucât este ştiut lucru că ţărăncile noastre lucrând cu aparate 
de mână, nu pot concură maşinele din industriile similare. De 
uceea aş propune ea la art. 34 din _lege să se scutească_—d-v. 
aţi spus pe 3 ani—eu aş propune pe 5 ani, această, industrie.cas 
rică dela infiinţarea ei, înţelegându-se prin aceasta iudustria 
casnică 'propnie. zisă care întrebuinţează maşini mişeate cu. 
mâna, precum şi societăţile cari au ca scop unie protejarea a- 
cestor industrii casnice, cum île exemplu este la Bucureşti So- 
cietatea industria casnică românească. 

La art. 35 din lege şi 36, unde se vorbeşte de reducerea im- 

Brăt, , : 35
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pozitelor, sar puteă la aceste industrii șă li se facă reduceri 

„mai mari. o i . 

In fine o ultimă propunere ar îi aceea referitoare 'la căile de. 

atac la constatarea şi stabilirea impozitelor. ÎN 

Această observaţie o fac, pentru că este ştiut că cu cât 

xeptele de. jurisdicție sunt mai multe, şi în speță comisiile de 

apel, lu aceste constatări vor îi înmulţite, cu atât în special 

peniru ţărani şi orășenii din judeţ, li se va dă putinţă de a-și 

căută mai uşor dreptatea. Legea de faţă stabileşte pentru a- 

peluri o comisie centrală judeţeanii, dar se dă posibilitatea 

prin art. 82 să se facă şi mai multe comisiuni cari însă vor 

fi stabilite de ministerul de finanţe şi cari sar puteă deplasă 

si prin Județe. ” 

Ei bine, pentru ușurința găsirii căilor de apel la constatări, 

cred că ar fi nemerit ca d. ministru de finanţe să accepte ca 

pe lângă fiecare judecătorie de ocol, să se constitue câte o co- 

misie de apel, eare să aibă un drept limitat de a judecă ape- 

lurile şi eu aş face propunerea ca acest drept să-l aibă până 

la impunerea anuală de 5.000 lei. Aceasta ar fi ONnare uşurinţă - 

în special penfru săteni, cărora le va veni foarte greu ca să se 

deplaseze până în capitala judeţului, cum de exemplu pentru 

a ajunge în Bacău, cu mersul căilor ferate de azi, îţi trebuese 

trei zile deplasare, care, de sigur, că nu ar echivală cu eine ştie 

ae reducere făcută de comisia de apel. . - 

Deci, vezum propunerile mele: Şă se deă o mai mare ătenţie 

Căunaţilor de răsboi şi să se admiţă ca hotăririle de despăgu- 

bivi să plătească măcar în parle nouile contribuțiuni, să se în- 

curajeze industria casnică românească şi să se uşureze căile de 

atace în apel la constatarea impunerilor. Da | 

'Prebue să mai remare un lucru: Această lege, ca şi toate ce- 

lelalte legiuiri de unificare a noilor provincii cu vechiul regat 

tvebuese votate cât mai grabnic şi cât mai democratie pentru 

că duşmanii ce ne înconjoară—și sunt destui—dacă își mai lea- 

gă nădejdile lor de un firicel de păr în iredentisniul lor, â- 

poi şi le leagă numai de aceste svârcoliri ale noastre şi de tem- 

porizarea în unificare, care ar dă directivă unitară noului N05- 

tru Stat. . a , - 

_ Legea odată votată va întâmpină desigur o atmosferă ne- 

prielnică, pentrucă în special sufletul țărănimii noastre este 

vău impresionat de amintirea hirurilor trecute; legate de a- 

mintiri dureroase. Eu regret că aici se găseşte numai d. Spi- 

—
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neanu, reprezentând partidul țărănist, căci aş cerc şi celorlalți 
colegi ai d-sale ca atunci când plecaţi în vacanţă se vor duce 
pe la sate ca să facă darea de seamă de activitatea lor parlamen- 
tară, să nu cumva, să facă imprudenţa de a vorbi “tendenţios 
de noua -lege a contribuţiunilo: directe, pentrucă nimie nu este. 
mai periculos în aceste timpuri când în fiecare sat poţi scor- 
moni atâtea dureri, să mai aţâţi focul, spunându-le de noile bi- 
'Turi puse de „ciocoii cârmuirii de azi“, N 

Acestea sunt observaţiunile pe cari am voit să le fac şi dacă. 
d. ministru de finanţe, luând notă de-ele, le. va, introduce în - 
lege măcar în parte, eu mă declar fericit că am putut să dau 
şi eu acestei legi mica mea contribuţie. (Aplauze prelungite). 

D. M. 6. ORLEANU, preşedinte: D. Grigore Dimitrescu, Ta 
portorul legii, are_cuvântul. . , 

D. GRIGORE DIMITRESCU, raportor: D-lor deputaţi, sar- 
cina mea. de raportor al proiectului de lege pentru contribuţiile 
directe a fost mult uşurată prin! cuvântările ținute de d-nii 

"membrii ai majorității cari au ocupat această tribună înain- 
-tea' mea. , o 

Socot- însă, d-lor, că nu pot lăsă nerelevată o obiecţiune care 
a format fondul diseursurilor merabrilor din opoziţie, şi a gă- 
sit ecou şi îi presa care afirmă fără să controleze, o obiecţiune 
ce Sa adus proiectului de faţă, că nu e decât repetirea legii. 
d-lui Titulescu, că acea lege sa reîntors azi în Cameră cu sem-. 
nătura d-lui Vintilă Brătianu. , 

Şi dacă relevez această obiecţiune, şi ţin să răspund la. ea, 
nu e pentrucă vreau să apăr calitatea de autor a d-lui ministri 
de finanţe, dar-pentrucă cred că suntem datori un răspuns ţă- 
rii car6 ar aveă dreptul să ne ceară socoteală pentru -ce am 
lăsat-o doi ani fără o lege de impozite, fără o lege care să fie 
aceeaş pentru toţi contribuabilii din această țară, N 

Şi. pentru a face dovada susținerilor mele, mă voiu întrebă 
dela început dacă doi oameni, conduşi de preocupări deosebite, - 

“având concepţiuni deosebite şi înțelegând. a-şi realiză. aceste 
concepţiuni în chip deosebit, pot, în mod logie vorbind, să în- 
trebuinţeze aceiaş cale, să se servească. de aceleaşi mijloace 
pentru a realiză liecare opera sa. | Da 

Chemat în fruntea ministerului de finanţe întrun inoment 
când ţara nu aveă buget, când ordinea în venituri şi cheltueli 
nu există, d. Titulescu se vedeă hărțuit din toate părţile de 
„cereri de fonduri pe cari nu pute să le satisfacă. Convins că 

îi
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aceste cereri sunt fundate, căci nu-i pot face injuria să cred 

că a putut aveă bănuiala măcar a unei vele destinaţiuni a ba- 

nului public, dar neavând mijlocul să controleze cu -deamă- 

nuutul întrebuinţarea lui, din cauza deselor însărcinări ce & 

primit să veprezinte- ţara în străinătate, lipsit, credem noi, şi 

de acea putere de rezistenţă la presiunile colegilor din mMinis- 

ter pe care nu o poate dă decât o autoritate politică necontes- 

tată în sânul unui guvern omogen, dânsul a “trăit cu preocu- 

parea, pot zice cu obsesiunea, de a procură tezaurului cât mai 

multe venituri pentu a face faţă unor nevoi pe cari le soco- 

teă de neînlăturat. In această atmosferă şi sub influența aces- 

tor preocupări,-a întocmit proectul de lege care a trecut în Par- 

lamentul care ne-a precedat şi care constitue legea din 1921. 

Lipsit de aceste preocupări, actualul titular al ministerului 

de finanţe, care prin întocmirea unui huget real sa pus la a- 

_„dăpostul surprindesilor unor nevoi neprevăzute, s'a crezut da- 

tor să vă înfăţișeze o lege pentru contribuţiunile directe, o lege 

căreia. îi zice lege pentru uniticarea -contribuţiunilor directe, Şi 

care face parte din seria de. reforme ce partidul liberal sa le- 

pat să înfăptuiască: pentru a desăvârşi opera de consolidare 

naţională, Vă reaminiiţi că v'a rugat acum câteva zile şi a î- 

sistat pe lângă. d-voastre, nu să seurtaţi diseuţia,—dar să 0 - 

începeţi şi fără răgaz să o continuaţi până la terminare, fiindcă 

ziceă domnia-sa: fiecare zi câştigată face să înceteze o stare de” 

lueruri, de ale cărei nedreptăţi stau martore plângerile neconte- 

nite ce afluează la ministerul de finanţe.. 

In expunerea de motive, care întovărăşeşte pr vectul de lege 

_de care ne ocupăm, puteți vedeă, d-lor deputaţi impozitele pe 

cari contribuabilii le plătesc în diferite provineii ale Româ- 

miei întregite. Puteţi consultă acest tablou, eu mă mărginesc 

să vă dau un exemplu: Când e vorba de darea de pământ, în 

vechiul regat se plătește circa 25 la sută. In Ardeal 4 la sută 

şi în Bucovina 55 la sută din venit.. - -. i 

Putea, d-lor, acest regim să dăinuiască fără ca  contribuabi-” 

iii din ţinuturile alipite să nu aibe în fiecare moment sentimen- 

tul că sunt nedreptăţiţi? Nu. Şi de aceea ne putem explică cun 

nevoia de a realiză unificarea a fost aceea care a îmboldit în 

primul rând pe d. ministru de finanţe, şi l-a determinat să nu 

întârzie cu prezentarea unei _legi care trebuiă să însemne ega- 

litatea de sacrificii pentru toţi cetăţenii cari se buenră de ace- 

leaşi drepturi şi cari au aceleaşi îndatoriri. a
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- Urma însă să. “se găşoască forma cea mai potrivită pentru — 
xealizarea ideei. IN | 

„Cum să se facă? In -ce formă, prin ce mijloace? Dorinţa, de 
„a face. cu orice preț o:refontă a, tuturor contribuţiunilor» pentru 
a-și atribui meritul de a fi realizat o operă nouă, nu a putut 
îi, d-lor deputaţi, motivul determinant care să decidă pe: d. mi- 
nistazu de finanţe, şi eu cred că dacii -ar fi fost cu putinţă, să 
generalizeze oricari din legile cari se aplică în celelalte ţinu- 
„uri şi la noi, dacă ar fi fost cu putinţă ca oricare din aceste - 
legi să fie. întinse în tot eoprinsul României Mari, d. ministru 
de finanţe ar “fi făcut-o, chiar cu rizicul să i se spună că nu 

„a Tăcut o. reformă mare, ci sa mulţumit să întindă aplicaţia 
unei legi dintr'o provincie în celelalte provincii. Dar, pe care 
lege să. o aplice în toate ținnturile? Care din ele? Fiecare aveă 
incenvenientele ei și produceă nedreptăţile ei, şi atunci, oare 
uedreptăţile cari se produceau într”o regiune, nu S'ar fi sporit, 
nu ar fi devenit mai mari, dacă aceste nedreptăţi. se întindeau 
pe tot. cuprinsul ţării? Nu vede oricine că nu se puteă genera- 
liză niciuna, din legile aplicate, la întreg ţinutul că trebuiă a- 
dusă o alţă lege care realizând unificarea să înlăture în acelaş 
timp nedreptatea sistemulii aplicat în diferite regiuni. 

Şi atunci, d. ministru ținând. seamă de ceeace doctrina în - 
materie de finanţe şi experienţa popoarelor a dovedit a fi mai 
bun, începând realizarea unuia din punctele programului de. 
guvernământ al pavtidului!: la care aparţine şi urmând calea, 
deschisă de fostul ministru Costinescu, a introdus impozitul 
progresiv pe venitul elobal ca principin de legislaţiune fiscală, 
menţinând însă şi vechile noastre impozite iradiţionale sub 
forma de impozite elementare. 

D-lor deputaţi, impozitele elementare şi impozitul iglobal 
care formează sistemul legii de față, urmau însă să fie apli 
cate în condițiile cele mai prielnice pentru țara noastră şi în 
prim -loc trebuiă ca cotele de impunere să lie aşă ca să fie pri- 
mite, nu zice cu satisfacţie, pentrucă contribuabilul primeşte 
greu cu satisfacţie contribuţiile directe, dar să fie primite cu . 
convingerea că sunt drepte și să nu fie prea mari pentru a nu 
comprimă puterea de produeţiune a unei activităţi economice 
supuse la grele încercări -pe urma răsboiului, | 
Şi atunci, ce a făcut d. ministru de finanţe? A cerut orga- 

nelor administrative ale ministerului un tablou de. evaluările 
veniturilor, şi a spus,—fiindcă acesta e. punctul său de plecare 

 



__îmi trebue puţin mai mult decât am în bugetul actual. Am 

aci 865 milioane contribuţiuni directe, cer 1200.000.000, fiindcă 

“ aceasta. este cifra la care cred că trebue să ajung cu cotele îi- 

xate, în -proectul nostru. Nu se poate zice că e exagerat a cere 

încă 1 peste cifra de azi, ţinând încă seamă şi de cheltuelile 

pe cari aplicarea reformei o să le ceară, Punctul său de plecare 

a lost deci: o ” 

Mă mulţumesc cu ceeace am azi în buget, mă mulţumesc cu 

eontribuţiile directe de azi, însă caut să le aşez-pe -un sistem 

de repartiţiune mai drept. Plecând dela acest punct de vedere, “ 

alegerea cotelor nu mai eră lăsată la arbitrariul ministrului, 

pentru ca din momentul ce ele erau necesare pentru a ajunge 

Ja rezultatul dorit, nu mai încăpeă arbitrarul, nu mai îneăpeă 

alegere, nu mai încăpeă din partea ministrului d lixare mai 

mare sau mai joasă a cotelor. 

Cotele fixate sunt impuse de însuşi calcule făcute, deoarece 

bazându-se pe evaluările rezultate “din ultimul recensământ 

făcut acum un an, după votarea legii Titulescu, Sa ajuns la: 

cifra de un miliard două sute de milioane. Ce a făcut d mi- 

nistru de finanțe când a cerut impozitele care le cere? A făcut 

o socoteală pe care orice om, care are răspunderea de venitu- 

zile Statului şi care se mulțunieşte cu veniturile actuale, re- 

vultate din contribuţinnile! directe trebuiă să o facă: Şi atunci, 

d-lor, imputarea că cotele sunt prea mari nu se poate adresă 

d-lui ministru de finanţe, întrucât cotele sunt necesare, dar. 

d-lor, voiu stabili, voiu arătă mai târziu că aceste cote sunt 

în orice caz mult mai miei decât cotele d-lui Tituleseu. 

Dacă rezultatul reformei care vi se propune astăzi, ar fi fost 

numai să reducă cotele din legea d-lui 'Titulescu, ni văd mij- 

locul pentru noi să răspundem la o întrebare care ne-a pus-o 

d. Madgeasu şi pe care oricine ar fi fost în drept să ne-o pună 

De ce nu v'aţi mulţumit-să micşoraţi cotele din proiectul d-lui 

Titulescu, de ce nu v'aţi mulţumit să reduceţi ceva din exa-- 

gerarea, cifrelor fixate de fostul ministru şi să fi păstrat acea 

lege căre eră promulgată, să fi aplicat acea. lege care începuse: 

să se “aplice, mărgirindu-vă să îndreptaţi mitile- cusururi pe 

„care legea, le prezintă? Ori, d-lor, când am afirmat” în raportul 

meu, că legea Titulescu eră. inaplicabilă, eu nu am înţeles că . 

legea Titulescu eră inaplicabilă, numai pentrucă, cereă saerifi- 

cii prea mari contribuabililor, numai fiindcă eotele erau prea. 

mari, am susţinut că legea Titulescu eră inspirată de o fiseali-
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ate exager ată,-dar şi că întreg sistemul cuprindeă - dispoziţiuni 
dintre acelea cars faţă cu realitatea stării noastre economice nu 
se puteă aplică, cari erau neînţelese de contribuabili, cari nu 
puteau fi cu folos mânuite de organele fiscului şi cari loveau 
în obiceiurile şi tradiţiunile vieţei. naasțre. 

D. V. MADGEARU: Dovada. 
D. GRIGORE DIMITRESCU: Vă voiu face. dovada, 
D-lor, voiu lua din legea Mttulescu câteva din dispoziţiunile 

cari mi se pare că trebuiau modificate şi cari nu se puteau 
schimbă printi”o simplă suprimare sau modificare. de text, 
sau printr'un simplu adaus la legea Titulescu. -D- lor, întâiu eu 
nu sunt de acord eu acei membri din majoritate, cari au ară- 
“tat înaintea mea că noi am desfiintat cedula C. 

Să admitem că noi am suprimat o cedulă, că am suprimat 
un impozit, dovada o voiu aduce ulterior. Credeţi că eră uşor 
de desfiinţat o cedulă, fără ca economia proiectului să nu su-. 
ere? Nu. Or, dacă am făcut o: modificare şi o modificare e- 
senţială cari“ presupune îhtrucâtva o schimbare importantă a 
proiectului. 

D..V. MADGEARU: Cel mult patru articole. 
D. GRIGORE DIMITRESCU, raportor: Aduceţi d-voastră -. 

articolele şi veţi vedeâ câte riiodiifeări s sau adus.! - 
In al doilea rând, am crezut că la societăţile anonime nu se 

cuvine să facem o dublă impunere, asupra aceluiaş venit, şi 
nu este o măsură pe care am luat-o special pentru societăţile 
anonime, Veţi vedeă în tot „cuprinsul proiectului, că am cău- 
tat să evităm ori unde am întâlnit dubla impoziţiune pe ace- 
las venit. | | 

Am spus: trebue în mod frane, cinstit şi leal să arătăm la 
fiecare venit ce impozit se cuvine să se plătească; dar atunei. 
când venitul odată impus intră în compunerea, unui alt venit, 
trebuie să avem grija ca acest al doilea venit să nu-l mai im.- 
punem din nou în totalitatea, lui, pentru că trebue să evităm 
totdeauna o dublă impoziţiune. 

Este drept, să supunem pentru fiecare venit: atât ai să su- 
porţi ca sarcină... dar nu e drept ca aceluiaş venit să-i apli- 
"căm o dublă impunere. Or, în legea Titulescu, beneficiul rea- 
lizat de o sociețate anonimă eră lovit odată de un impozit de 

12 la sută, iar când beneficiul se împărseă între acţionari, & 

ceştia mai plăteau încă odată 15 la sută. D. Madgearu a cău- 
4at să demonstreze că nu poate fi vorba de o dublă impunere,



  

dat fiind că ne găsim în faţa a doi contribuâbili, a. două per- 
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goane deosebite: o persoană societatea, alte perscane acţionarii. 

"D-lor deputați, din partea unui jurist, o asemenea, observare 

iiu mar fi mirat, din partea unui economist, da. Dece. nu din 

partea unui jurist? Pentrucă juriştii sunt îmbibaţi de princi- 

piul, că societăţile îmbracă forma unei personalităţi juridice, 

distincte de a membrilor cari compun societatea şi un jurist 

poate să spună, că fiscul are în fata sa doui contribuabili : unul 

societatea şi altal acţionarul. 

Dar nu un economist ea d. Madgearu, care nu poate să vadă 

întwo societate anonimă, decât persoanele cari şi-au pus. îi? 

preună capitalurile lor, pentru ca sii atingă un vezultat la care: 

cu greu se poate tinde cu mijloacele unuia singur, pentru câ 

să dobândească elementele necesare creanţi şi desvoltării unei 

| întreprinderi, unde trebuie capital mai mare, “activitate mai, 

mare şi iniţiativă mai multă. 

Şi totuş, d-lor, tot unul dintre jurişti, celebrul Ihering, a. 

trebuit să arate unde este adevărul, ce va să zică persoană mo- 

rală, persoană fictivă; o construcţiune juridică închipuită pen- 

iru a permite asociaţilor să beneficieze de unele înlesniri cu că- 

vacter practic, să se poată prezentă în justiţie ca o singură por- 

soană iar nu să vie 3-—4.000 de acţionari înaintea tribunalelor, 

să aibă un patrimoniu distinct, ete. a 

Dax a spus, că, în dosul acestei ficțiuni, singurii beneficiari 

ai dreptului, sunt persoanele în carne şi oase. şi un economist 

ca d. Madgearu, nu poate să zică, că ne găsim aci în fata: 

doi contribuabili, întrucât “această ficţiune, care se chiamă 

societate trebue să dispară şi să facă loc acelora cazi surt a- 

'devăraţii contribuabili, adevărații destinatari ai - dreptului. 

Noi am admis acest punct de vedere şi am găsit, că „la 80-- 

cetăți nu se cuvine să se facă o dublă impunere. | - 

_D. V. MADGEARU: Acesta este argumentul meu pentru 

care am exprimat, că de fapt nu este o dublă impunere dacă 

se impune şi venitul societăţii şi al acţionarilor? Eu am arătat: - 

că dividendăl este una şi venitul este alta, şi că dubla impu- 

neve ar putea să scape cel puţin din venitul acţionarilor. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Când voiu veni la, societă- 

4 

“ţile anonime, voiu arătă că beneficiul care nu se distribue ac- 

ționarilor este lovit, dar partea din beneficii _care se duce la 

acţionari nu tehuie să fie impusă de două ori căci orice: ve-: 

“mit trebue să suporte o singură impunere.
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Admiteţi însă, d-le Madgearu, „că. în dezacord cu d voastră, 
vei am xrut să schimbăm sistemul d-lui Titulescu şi din acest 
anmet de vedere, iată o a doua anluţiune care necesită modifi- 
cări importante: în legea Titulescu şi pe care iarăş nu o putem 
„face prin desfiinţarea unui singur articol. 

Mai departe, noi am crezut că acela care arc o mină Şi :0 ex- 
ploatează, nu poate să. fie pus alături de contribuabilul agti- 
«ultor care are un pământ pe cate îl- muncește. D; Titulesen, 
în preocuparea lui de... , _ | | 

D. V. MADGEARU: Claritate.. Pa 
D. GR.-DIMITRIESCU: „în preocupar ae lui de a pune în a- 

„eeaş categorie tot coca. ce i se părea din punet de vedere a- 

parent că este identice, a zis că e vorba tot de pământ şi orice 
Î»i de pământ neclădit intră la cedula A; la cedula. A intră şi 
agricultura şi exploatarea minieră. Noi am zis nu. Fiindcă a» | 
pricultura formează o categorie. economică, exploatarea. mi- 
nieră alta. La exploatarea subsolului putem găsi în faţa noas- 
tră două persoane, pe exploatator şi pe proprietar. Dacă pro- 
prietarul el însuş face exploatarea, el este acela care profită! de 
zentă şi trage şi venitul din exploatare și aceste două calităţi | 
se întrunesc în persoana lui. Activitatea lui îmbracă forma de 
exploatare şi atunci l-am pus în categoria întreprinzătorilor 
cari plătesc darea pe veniturile întreprinderilor comereiale -şi 
industriale. Dacă însă aceste donă calităţi nn se întrunese în 

aceeaş persoană, dacă proprietarul şi-a concedat mina, şi ex- 

»loatațtia o face altă persoană, proprietarul nu va fi conside- 

vat ca. proprietar agricol şi nn e drept să fie considerat ca 

vroprieiâr agricol, căci ce trage cl din această concesiune? 

O voce: Un drept-de redevenţă. 

D. GR. DIMITRESCU: Da, un venit fară muncă, la îel cu 

venitul pe care îl trage acela, care primește un venit dintr'un 

«apâtal mobiliar şi atunci am spus că e drept să punem veni- 

tul acestui proprietar la un loc cu veniturile din capitalul fără 

muncă şi lam impus la fel cu veniturile capitalurilor „mobi- 

lare. 

Dar, d-lor, ca să vedeţi până unde mergâă în dorinţa Tai do 

a face: categorii abstracte şi simetrii ireproșabile d. Titulescu, 

să voiu cită un exemplu care mi se pare mie Și mai extraor- 

“linar. La proprietăţile clădite, curţile, ogrăzile cari depăşeau 

varecare. întindere credeţi că erau considerate ca anexe a ca- 

elor? Nu, d-lor: Ştiţi ce făceă d. Titulescu, impuneă Ja cedula 

4
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B, clădirea. şi un loc împrejurul casei, iar. tot terenul disponi-- 

bil, îl tratâ la fel cu agricultura, sub pretext că asupra aces-: 

“ui teren s'au făcut construcţii a căror valoare nu e în raport 

normal cu întinderea şi valoarea terenului. - E 

D. V. MADGEARU: Clădirile de agrement sunt la fel cu 

pământul de agricultură. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Nu este voi 

ba de clădiri de agrement, ci de concepţia că, ori unde este pă- 

mânt să, fie impus separat de ceeace este clădit pe el şi viee-- 

vesa. In întreprinderile industriale şi comerciale curţile erau 

separate şi imobilele exau separate, Acesta eră principiul, care 

tăceă impunerea deosebită pentru aceleaşi locuri. 

D, GR. DIMITRESCU, raportor: Exemplul dat.de d. niînis- 
tru de finanţe îmi sugerează încă o obser vaţiune, dum aţi trată 

d-voastre clădirile industriale, presupunând că nu aţi cu- 

noaşte economia proiectului de lege? Neapărat veţi zice că fa-- 

biica şi instalaţiunile industriale trebue să plătească după re- 

nitul întreprinderii, în raport adică cu ceeace produce indus- 

tria căreia servese. Aceasta mi se pare atât de natural, încât nu 

e nevoie. să mai insist. D. Titulescu are însă alt raţionament, 

după părerea d-sale industria plăteşte pentru beneficiile pe cari 

Te realizează, însă la clădivile, fabricile, locuinţele muncitori. 

lor, la depozitele şi magaziile, proprietatea sa, să facă bine să 

plătească impozit pe venitul clădirilor, după valoarea loeativă 

stabilită. Si atunci vă închipuiţi d-voastre tratamentul la.-care 

erau supuse industriile, cari nu produceau nimic, ori produ- 

ceau foarte puţin, nevoite să plătească un impozit care putea 

să fie enorm, deşi beneficiul întreprinderii eră. zero. 

D-lor, acum să vă dau nn detaliu: credeţi d-voastre că acest 

diepozițiuni s'au putut aplică vreodată? Mie mi sa spus că 

agenţii. fiscului, însăreinaţi să stabilească valoarea, locativă a 

acestor săli de maşini, fabrici şi magazii de depozite, se plim- 

bau în jurul construcţiunilor aşezate adeseori în plin câmp Și | 

se întrebau cu disperare după care criteriu să stabilească Va- 

loarea locativă? Căci valoarea locativă sar fi putut stabili, în 

eazul când acestea se puteau închiria; dar dacă ele erau exclu- 

siv destinate a, servi unei anumite întreprinderi şi numai ei» 

“dacă clădirile fără întreprindere nu aveau absolut nici o vâ- 

loare, cum să se stabilească valoarea lor locakivă? 

Iată, d-lor, încă o concepţie cu care noi nu ne putem îm- 

păcă. Ani crezut util să introducem în proiectul nostru o modi- 
“r 

,
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ficare, care mai rupeă încă ceva din unitatea frumoasă a legii 
d-lui. Titulescu. i | 

O altă grijă a noastră a fost modul de compunere a. comi- 
sianilor, cari să constate veniturile şi să stabilească impune- 
zile. | | 

Imi reamintesc că d ministri de finanţe, din. prima zi de 
când a început să lucreze cu comisiunea financiară; ne-a atras 
atenţiunea, în special nouă jariştilor, şi ne-a spus să lyăm sea- 
ma la procedura de constatare şi de impunere, pentru că in- 
iențiunile cele mai bune ale legiuitorului exprimate în textele 

vroiectului, nu ar avea rezultătele dorite, daeă aplicaţiunea nu 
sar face cum trebuie, şi mai ales dacă organele însăreinațe 

_cu eonstatarea şi cu impunerea nu vor fi în stare să dea toată 
&aranţia contribuabilului, că nu numai preocuparea fiscală a- 
nimă pe cei chemaţi să judece situaţiunea lui. Şi a adăogat că 
<lupă părerea sa, nu se poate cere cuiva să plătească —mai a- 
les când i se cere să plătească mai mult decât plăteă înainte 
—deeât dacă i se dă şi convingerea că constatarea făcută. este 
«reaptă şi că impunerea, în raport cu a celorlalți contribuabili 
este dreaptă. | _ 

Pentru a dă contribuabilului toate aceste garanţii, am: făcut 
să figureze în comisiunile instituite magistrați, în afară de iu- 
tluenţa fiscului şi de autoritiţile ș administrative... a, 

Am modificat în acest proiect de lege organizarea COoMisiu= 

nilor tăcute de d. Titulescu, şi în această privinţă ne aşteptam 

«a opoziţia să săsească că bine âm făcut ceeace am făcut. 

Am simplificat comisiunile; în loc de două comisiuni, cari 

veneau una după alta, și cari puneau oamenii pe drumuri de 

două ori, cea dintâi pentru gruparea pământurilor, stabilinea: 

calităţilor, distribuirea pe categorii; cea de a doua pentru age- 

zarea impozitelor, fiecare cu comisiunile de apel şi recurs res: 

pective, am făcut o singură comisiune mixtă, în eare fiscul 

are un singur reprezentant alături de un delegat al consiliului 

imdeţean sau comunal și de un delegat al contribuabililor, iar 

ia instanțele superioare am pus ca. prezident un magistrat care 

de bună seamă nu va aveă pentru ce să fie alături de agentul” 

fisculai şi care, împreună cu delegatul contribuabililor, va a- 

" sigură acestor comisiuni imparţialitatea de care contribuabi- 

lul are nevoie ca să dobândească convingerea că impunerea 

nu îl nedreptăţeşte. Si ni. se aduce o critică pentrucă ani luat 

| această dispoziţie pe cari noi o socotim bună ca să asigurăm a-



  

piicarea imparţială a legii? Noi am socotit-o bună şi am in- 

trodus-o în proiect. Nu am dieci-dreptul să întreb: nu. este: Si. 

“asta'o modificate esenţială a legii d-lui Titulescu care în a- 

ceastă. privinţă nu îşi putea găsi indreptare 1 prin schimbarea 

sau prin inlocuirea unui articol? : - -: 

Dacă examinăm degrevărlle pentiu sareinele familiare şi 

veniturile mici ale celor săraci, vedem că am acopt:t o altă 

normă pentru reducerea impozitelor. In iegca "Titulescu scăde- 

rea se ficeă asupra veniturilor. Punăoară, cineva are un venit 

de 2.000 da lei. Venitul este mic. 1 se scade 300 lei iar pe resi 

se aplică impozitul. Sau cineva are un venit de 10 mii lei pro- 

venit din proprietăţile agricule, Trebuie să i se seadă sarei -- 

“mele de familie şi dobânzile ipoteeci ce cvevează imobilul. Ducă 

proprietarul plăteşte la Credit 5.000 de lei, această sumă tie-- 

buie să se scadă din venit pentrucă impozitul se aplică numai 

asupra venitului net. Aceste operaţiuni se făceau. cu ocazia sia- 

bilirii venitului adică la, recensământul . quinauenal. Imehipui-- 

ți-vă că în anul care urmează ecensărmnântul se schimbă situa- 

ţia, de exemplu: familia se imgreuiază sau contribuabilul -plă- 

teşte o parte din datorie, sau din contră datoria se sporeşte. 

Operațiunile trebuese refăcuie, matricolele şi rolurile sehin- 

bate, câte ereutăţi şi câte complicaţii. . - 

Noi am zis: venitul este şi rămâne aşi cum a fost stabilit 

la recensământ. Asupra acestui venit se aplică cota. respectivă, 

în fiecare an, când contribuabilul vine să achite iimpozitul da- 

iorit, se modifică cifra imvozitului, dacă eontribuabilul are 

drept să i se facă scădere pentru că venitul este mic, sau ren-: 

tru că are sarcini familiare sau datorii ipotecare. Rămân deci. 

matricolele şi rolurile aşă cum au fost întoemite şi scăzămân- 

tul se face numai asupra impozitului de plătit. 

Cât de simplu şi ce uşurare mare pentru aplieaţiunea legii. 

D. V. MADGEARU: Ati afirmat că în comisia de evaluare şi. 
de impuneri prezidentul comisiei ar îi un magistrat. Aceasta 

este inexact, pentru că numai la comisiile de apel aveţi magis- 
traţi că prezident al comisiei, precum aveau şi comisiile d lui. 

Titulescu. Şi atunci vă întreb care e modificarea. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Nu am pus la prima comi- 

sie ca prezident un magistrat pentuucă am crezut că magistri- | 

tul care poartă o sarcină atât de“grea pe umerii săi, nu poate 

să mai fie încărcat cu o funcţiuie care să-l oblige să pornească 

prin comune; părăsindu-şi atribuţiunile de judecător,



An pus însă ca pr ezident un magistiat la comisiile de apel 
şi la comisia: superioară centrală, acâlo unde se adună toate 
toate constatările şi impnnetrile- și de unde pornesc directivele 
pentru aplicarea legii. Comisia. superioară centrală este prezi- 
dată de un consilier dela Curtea de casaţie. Si când organul 
acesta central care hotărăşte normele de aplicare a legii e o- 
comisiune prezidată de un înalt magistrat, suntem îndreptă- 
țiţi să spunem că comisiile noastre sunt. astfel algătuite încât 
magistratul să. aibă preponderență. 

D. V. MADGEARU: Prin urmare d-le vaportor, să fim bine 
înteleşi: afară de inovaţiunea pe care am reeunoseut-o şi eu 

„ieri comisiunea centrală dela minister, d-voastră nu aţi introdus 
e garanţie mai mare de imparţialitate peniru că la comisiunea, 
întâia nu aveţi nici d-voastre magistrţi ci numai la cea de-a 

„de-a doua, la fel cu d. Titulescu. 
DOR. DIMITRE SC 'U, raportor : Dar găsiţi că nu înseamnă 
nimic ea această comisiune care este organul supr em de apli- 
care al legii să fie prezidată de iin consilier al Curţii. de casa- 
ție, ea având ca membru numai un delegat al ininisterului de 
finanţe? _. - . 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Am intro- 
dus reprezentanţi ai camerelor profesionale cari nu existau, 

D. V. MADGEARU: Aceasta este o modilicâre pe care am 
“arătat-o şi eu eri dela tribună. Dar să spunem numai ceeace 

este şi nu şi ceeace nu este. | A Na 
D. GR. DIMITRESCU, raportor: D-lor, vin acum 'la deela- 

raţiuni, _ 

Am păstrat declaratiunile: ca unul din mijloacele de consta- 

tare, fiindcă credeam că e hine ca ficeare contribuabil să arate 

el singur situaţiunea veniiurilor sale, pentruca impunerea să se 

facă şi pe baza acestei declaraţiuni. Această declaraţiune este 

necesară pentru eontribuabilul care are drept la scăderile o- 

perate anual, după cum am arătat mai sus, pentru datorii, sar- 

cini familiare şi veniluri mici. Ti trebue să propue toate îm- 

prejurările cari-i dau-dreptul la scăderi din impozite. 

Şi acesta este chiar mijlocul prin care determinăm pe un 

contribuabil să facă această declaraţiune. Declaraţia ii pro- 

fită, deci va fi interesat să o facă. 

Dar, d-lor, credem că deelaraţiunea are și o valoare educativă 

pentru contribuabili pe cari îi învaţă să arate Statului cifra 

reală a veniturilor impozabile, şi că numai prin generalizarea
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«i se poate îndrumă organizavea noastră de impozite: către im- 

pezitul pe venitul global, 

'Toate mijloacele: vexatorii de investigaţiune, toate procedeele 

supărătoare de donstatare ale veniturilor, care :de sigur, nu- 

mai pe placul. contribuabililor nu pot să fie, se vor înlătură 

dela sine cu cât obiceiul unei deelaraţiuni cinstite va intră în 

- praetiea noastră. Şi, d- lor, deşi am menţinut ca principiu de- 

«laraţiunea, giiindcă o creden. bună, am avut însă grija să în- 

lăturăm toată partea aceea urâcioasă de o tehnică complicată, 

care făceă pe fiecare contribuabil să se îngrozească când pri- 

meă hârtia aceea mare, pe care să-şi însemneze veniturile: Aş 

fi dorit şi eu să arătăm Camerei un model de declaraţiune aşă 

cum vrem să le facem. Ministerul de finanţe însă nu poate să. 

ni-l procure, pentru că trelmuie pus de acord textul ei cu in-. 

trucțiunile, eari nu se pot dă decât după votarea legii. Dar iată 

în esență cam ce credem noi că va fi în declaraţiune: ;Îiecare . 

contribuabil va spune: am atâtea hectare de pământ în “judeţul 

cutare, am o clădire în care stau la Bucureşti, am atâta sala- 

rin, am cutare sarcini familiare, am cutare datorii ipotecare: 

şi chirografare. Punct. Şi atunci organele fiseului vor fi acele - 

cari vor cereetă la locul de situaţiuine al proprietăţii rubale de- 

clarată, la cât a fost evaluat venitul proprietăţii, se vor itne- 
vesă la București clădirea unde a fost înscrisă” şi cu ce venit a 
fost înscrisă, vor luă de bină deelaraţiunea contribuabilului în 

ce priveşte salariul şi instituțiunea dela care îl primeşte şi vor 

face impunerea ținârid seama de scăzăminiele la care are drept 

contribuabilul. Şi pentru ca să nu supunem pe contribuabil 

săi facă aceste declaraţin ani, decât numai în măsura în care sunt 
necesare, am prevăzut că, oricine nu schimbă situaţiunea dela 
un an la altul, poate să nu “Ţacă 9 declaraţiune nouă aceasta 
însemnând că îşi păstrează declaraţiunea din trecut. - - 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finnţe: Şi acela care 

este: împus la un singur impozit elementar. 

D. GR. DIMITRESCU, zaportor: Acela deasemenea, ma îace . 
declaraţiune în fiecare an. 

D. V. MADGEARU: Credeţi că este un avantaj? e - 

D. Gh. DIMITRESCU, raportor: Cred că este un avantaj 
a scuti pe om de o declaraţiune în fiecare an, Acel .contribua- 

_bil care va găsi că un ar6 nevoie să profite de avantajul pe 
care legea a crezut că i-l face, nu are decât să facă declara- 
țiune în fiecare an. 

,
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Ei bine d-lor., iată câteva din modificările esenţiale pe cari 

noi le-am făcut legei Titulescu. _ 

Mai sunt încă alte multe. Nu am crezul necesar a le expune: 

pe toate aci în detaliu fiindcă această înşirare ne-ar fi luat un: 

timp prea preţios pe care î putem întrebuința făcând operit 

constructivă. . - . 

D. Iorga spuneă în evântarea sa că d. 'Litulescu, adiesân- 

du-se  opoziţiunii care propuneă câteva an:endamente,: o 

rugă să umble binişor cu proectul d-sale să nu-i strice 'econo- 

mia. sistemului şi d. Madgearu găseşte că. deosebirile de prin- -— 

cipiu între proieețul nostru și legea d-lui Titulescu nu În- 

seamnă nimic! 

Ce a rămas din legea Titulescu? Principiile generale de in 

punere în materie de contribuţiuni directe? Dar aceste prin- 

cipii nu înseamnă, așă după cum am spus-o în raportul meu, & 

inovaţiune în materie fiscală, nici în acest proiect, nici în legea 

din 1921, ele formând patrirnoniul general teoretice în materie 

de impozite directe, rezultat: a] experienței popoarelor. Proiec- 

tul de faţă nu face decât să adapteze în țara. noastră unele sis- 

teme de impozite aplieate în toate țările civilizate. Rămâueă 

bine înteles, ca să se aleagă din ansamblul dispoziţiunilor apli- 

cate şi experimentate acele mai potrivite nevoilor noastre şi să 

“le deă direcţiunea cea mai nemerită pentru atingerea, scopului 

urmărit. Opera aceasia de o importanţă capitală, care singură 

poate constitui contribuţiunea personală a autorului unei legi, 

a fost împlinită, credem, cu o deosebită competenţă de actualul 

ministru de finanţe. 

D. Madgearu, îmi amintese fraza d-sale, pentru a arătă că 

legea aceasta seamănă cui legea Titulescu, după ce a examinat 

câteva din dispoziţiunile legei; a adăogat: aveţi ca. şi legea 'Ti- 

inleseu, comisiuni de impunere, aveţi apeluri, aveţi declaraţii, 

aveţi sancţiuni, aveţi roluri, aveţi matricole ete., ci, nu sea- 

mănă legea nu. este proiectul d-voastre la fel cu legea 'Titu- 

lescu, fiindcă şi d-voastre aveţi toate aceste dispozițiuni cum 

le are şi Titulescu. - 

D..V. MADGEARU: Se cunoaște că eşti advocat mare. 

D. GR. DIMITRESCU: D-le Madgearu, n'am făcut decât 

"să repet. D-voastră aţi luat câteva din capitolele cari urmau. 
şi aţi spus: avâţi aceleaşi dispoziţiuni, prin urmare legea este 

Ja tel. Nu, d-lor, lezea noastră se deosebeşte de legea Titulesen. 
D. V. MADGEARU: Păi și 2 copii gemeni nu seamănă per- 

_ feet, i
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D. GR. DIMITRESCU: D-lor. eu -am crezut un lucru: ar 

crezut că d. Madgearu s'a lăsat convins de argumentele -d- lui. - 

Constant Georgescu care i-a arătat că fundamentul Şi Drinei- 

piiie unei legi fiscale moderăe nu pot îi decât aceleaşi cari se 

găsesc şi în legea Titulescu și în legea noastră şi în legile tu- 

turor ţărilor civilizate. D-sa a provocat pe d. Madgearu să gă- 

sească alte categorii de venituri decât acestea asupra cărora 

se aplică impozitele elementare şi-l rugă să îi explice dacă e 

posibil ca impozitul progresiv pe ventul global să fie altceva de: 

cât un impozit progresiv pe venitul global. 

D. V. MADGEARU: Și eu vă desfid să arătaţi că aţi sim- 

plifieat ceva prin legea d-voastră, în loc să spuneți că ați com- 

plicat, 

D. GR. DIMITRESCU : Vorbind de- legea Titulescu, « eu spu- 

neam în raportul meu că... (citeşte): 

„Urmând stabilirea unui regim cât mai perfect din punet. 
de vedere teoretic şi abstract, neţinând seamă de realităţile vie- 

ţii noastre economice, primind adeseori dispozițiuni aplicate 

în alte ţări cu altă civilizaţe şi alte obiceiuri, legea din 1921 
introduceă un sistem care produceă unele nedreptăţi, stânje- 

meă dezvoltarea normală a unei activităţi necesare propăşirii 

generale şi puneă atât organele fiscale cât şi pe contribuabili 

în faţa unei tehnici de o complicațiune deosebită“. 

Credeam că această constatare pe care o făceam şi pe care 

d. Madgearu o consideră drept o simplă afirmaţie, credeam că o 

vom puteă dovedi, eu şi cu eglegii mei cari am susţinut proiec-: 

tul. Dar în şedinţa de ieri am învăţat ceva dela d. ministru 

de finanţe. D. Vintilă Brătianu a atras atenţia colegului nostru 
d. Traian Lalescu, care discută tot timpul cu d. Madgearu, i 
i-a spus: d-le Lalescu, se vede că d-ta eşti parlamentar nou, că 

nu cunoşti pe d. Madgearu şi nu ştii.că nu poţi găsi niei d-ta 

nici oricine altul argumente ca să-l poţi convinge. Şi atunci _ 

eu, preocupat de ideea aceasta, că nici eu nu-l-aş putea con- 

vinge am voit să găsese unele argumente cari cred că pentru 
dumnealui vor fi mai convingătoare. — 

Voci: 'Te înşeli, nu poţi să-l convingi. 

D. V. MADGEARU: : Până acum, ţara întreag ă stiă că un 

singur om nu poate sii fie convins : d. Vintilă Brătianu. i 

D. GR. DIMITRESCU, raportor : Iată, d-lor, ce spune o per- 

soană, care cred că trebuie să merite credit la 7. Madgedmi. 

Am controlat aseară ca să-mi nrocur argumente pentru d. Mad-
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gearu am controlat. aseară discnţinnile făcute în. Cameră Cu. 
.oraziunea proiectului de. lege al d-lui Titulescu şi am găsit în- 
tâi pe d. Maniu. BE 

D. V: MADGEBARU: Ce credaţi că este o autoritate? 
o D. GR. DIMITRESCU, raportor: De ee nu aşteptaţi, d-le 
“Madgearu: Iată ce spunea d. Maniu. a 

„Negreşit teoria e foarte serioasă, căci teoria e învățătura 
care se scoate din “experienţa atâtor. vremi şi atâtor capete lu- 
minate. Dar experiența nu sa făcut pe pământul nostru, s'a 
făcut în altă parte, iar pământul nostru e altul, şi acele teorii 
cari pot'să fie excelente în T'ranța sau în Anglia, la noi ade- 
sea schioapătă,.. - 

Legea d-voastre e o lege agănumentată, o lege sistematică, un 
proiect de lege care dovedeşte că a fost gândit, că a fost pene- 
trat. Chiar în greşelile pe cari le găsim merge un fir roşu care 
dacă nu justifică cel puţin explică greșelile pe cari nu putem. 
să le susţinem. Eu vă rog pe d-voastre ca atunci când legea 

“d-voastre corespunde acestei cerinţe, întrucât e consecuentă, în- 
trucât e sistematică și corespunde stării de azi a ştiinţei, să 
nai corespundă şi la altceva, să corespundă ţării noastre, Şi 
credeţi d-voastre că pe lângă tot respectul pe care îl avem 
inață de legea d-voastre și faţă de d-voastră nu pot să afirm 
că legea corespunde sşi-mediului unde trebue să fie aplicată 
împrejurărilor din ţara noastră (aplauze prelungite pe băncile 
minorităţii)“. _ “ iat 

Poate că apiauzele acestea pe băneile minorităţii înseamnă, 

e aprobare din partea d- voastre. 

O voce: Nu vă grăbiţi. - | 
D. GR. DIMITRESCU, vaportor: Daţi-mi voe să vedem ce 

zice d, Stere. - e 

V. MADGEARU: Aceea e altceva. 
D. GR. DIMITRESCU; „ raportor: Un sistem de impozite spu- 

veă d. Stere, care duce la aces tisealitatea poate să omoare 
orice spirit de inițiativă și orice activitate economică, şi să a- 

“tragă după sine atât sărăcia maselor cât şi sărăcia Statului, 
D-lor aceasta e a doua oreşală a d-lui ministru de > finanţe, 

“excesul de fiscalitate. 

D. MADGEARU: Se referea la impozitul global, cate am a: 

“rătat şi eu, că aveă cote excesiv de mari la d. 'Titulescu. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Mai am... 

IL 2 | i 33
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D. V. MADGEARU: Sunt sigur că d. Madgearu va zice a- 

xact acelaş lucru şi despre legea dlui Brătianu. . 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Cea din nrmă dovadă e 

cea mai interesantă pentru d-voastre, dar ţin să vă mai arăt. 

înainte una, care e mai interesantă pentru ţară, pentru că înt= 

suşi raportorul legii d-lui TPitulescu la Senat, d. inginer ITălă- . 
ceanu, într'o broşură intitulată păreri asupra reformei finan- 
ciare, recunoaşte superioritatea proiectului nostru asupia legii. 
d-lui Titulescu (citeşte) Şi d-lor, mai urmează încă şi alte a-- 
precieri cari în definitiv sunt toate, favorabile proiectului. ce 
sustinem. 

D. V. MADGEARU: Nu e'nici o mirare, cei doi raportori ai 
d-lui Titulescu au fost cei doi trădători ai d-lui Titulescu (în- 
treruperi). Dar pentru simplul fapt că raportorul legii la Ca- 
meră a fost acel care a susținut toate princip! “ile legii Titu-- 
leseu, împotriva tuturor amendamentelor pe cari le-am propus 
noi şi atunci întreb eu, ce autoritate morală poate să aibă cu- 
vântul acestui raportor, care în Cameră susţineă una şi după 

un an de zile în comisia fiseală susţinea altfel. 
D. GR. DIMITEESCTI, raportor: D-lor, sunt curios să vedem 

ce o să mai spună d. Madgearu, pentru această. din urmă do- 

vadă care am lăsat-o în urmă pentru d-sa. D. dr. Lupu ascultați 

cum se adresează fostului ministru de finanţe: 
„D-ta ai fabrieat o minunată maşină, ca -una din acele ma- 

şini gigantice pe care ni le aduce din America d. Văleanu. (Ia-- 
Wtate). Maşină care ocupă un loc foarte mare, case e minunată 

ca. înfăţişare, eare e foarte frumos vopsită şi pe care dita vrei 
să o pui să meargă la noi. Vă voiu 'demonstră în cursul vor- 

birei că acestei mașini îi lipsese două lucruri ca să poată să 
meargă. Li lipsesc două şuruburi la interior şi îi mai lipseşte 
ceva. Traversele şi şinele pe cari ea să poată merge în ţara, 
noastră w'au fost aşezate. Căci nu cred ca d. Văleanu şi tova- 
răşii săi să se fi ocupat de aceasta în lipsa d-tale în străinătate. 

De aceea, cun viu arătă, maşina minunată a d-lui Titulescu, . 
admirabilă ca aspect, nu va merge, reforma. este inaplicabilă, 
dăunătoare şi vătămătoare țării, CT - 

D. V. MADGEARU: D. D. de, Lupu spune acelaş lucru despre 
reforma d-lui Vintilă Brătianu, 

O voce: Ge zici, d-le Madgearu? 
D. V. MADGEARU: D. qr. “Lupu spune acelaş lucru despre 

reforma d-voastră de azi.
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D. GR. DIMITRESCU, saportor: Daţi voie şi la alţii să e. 

„judece. Noi atribuim altă valoare unor declaraţii făcute în tre- 

-cut, cari au un fel de importanţă istorică, alta, decât aprecie- 

rile ce faceţi astăzi sub influenţa patimei. - | . 

D. V. MADGEARU: Imi pare rău că d. raportor e ipsit de . 
autoritate şi aduce dovada autorităţii altora. 

b. GR. DIMITRESCU, raportor: Argumentele -mele proprii. 

"le-am adus şi le voiu mai aduce, dar pentrucă nu sunteţi acce- 

Ribili la nici un soiu de argumen' e, am voit să, văd ce spuneţi 

-sau ce puteţi să spuneţi în. faţa recunoaşterilor făcute de pro- 

prii. G-voasilre pari?zarii. | i | 

_ D-lor deputaţi, legea pe care o discutăin azi, are cote” mult 

maj reduse decât cele din legea d-lui Titulescu şi: m'am gândii 

cum să fac această dovadă mai bine decât luând exemplele. a- 

duse de d. Titulescu la Cameră în discursul d-sale şi la aceste 

exemple, aşă cum le-a prezentat d-sa, să aplic cotele noastre şi 

dacă voiu reuşi să fac această dovadă socotese că orice altă 

argumentare, adică o explicaţie în detaliu a fiecărui articol din 

legea noastră, devine inutilă, pentrucă afirm şi susţin că co-. 

-tele din proiect sunt mai 'zeduse decât cotele din legea d-lui Ti- 

tuleseu. 

D. Titulescu a împărţit populaţinnea română. în patru cate- 

_gorii, nevoiaşii până la 30.000 lei venit, mijlocaşii între 30 şi 

100.000 lei, înstăriţii între 100—300.000 lei... De aci înainte” în 

„Jarul unui milion vin bogătaşii. In categoria întâi a nevoiaşilor: 

D. vV. MADGEARU: Cu valuta de atunci. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Dacă impozitul e propor- 

-4iondl, deosebirea nu are nici o importanţă. 

Primul exemplu, un sătean cu 5 ha de pământ, fără datorii 

-şi care câştigă pe deasupra şi 25 lei. pe zi, adică 9.000 lei anual 

-si i-a declarat în întregime fiscului, plătea după legea d-lui i: 

tulescu 260 lei, plăteşte după legea noastră 154 lei. 

'A] doilea exemplu: un lucrător care câştigă 70 lei pe zi la 

“Bucureşti, cum se socotesc numai 20 zile lucrătoare, adică 1.400 - 

“lei, trebuiă să plătească impozit de 108 lei, iar după legea noas- 

„tră plăteşte 530 lei, (aplauze). 

"Al treilea exemplu: un funcționar care câştigă 30.000 lei a- 

-aual plăteşte după legea d-lui Titulescu 1.572 lei, după legea 

„noastră 1.380 lei. 

Categoria a doua: a mijlocaţilor. Să luăm un venit de 100 

-de wii lei. Dacă aceşti 100.009 de lei sunt. câștigăţi din comerț



  

    

după legea Titulescu su portă un impozit de 17.280 lei după pro- 

iectul nostru 14.100 lei. Dacă snnt câştigaţi din industrie: 14:160% 

lei, după legea. Titulescu, 11.280 lei după proiect. Dacă venitul 

de 100.000 lei e alcătuit dintiwun salar: 7912 după legea. Tiitu-- 
escu. Aci d-lor noi ne deosebim: 10.660 după proieetul nostru; 

iinideă d-lor, in proiect am făcut deosebirea între funcţionari, 
micşorând cota legii Titulescu care eră de 6 la sută la 5 la sută 
ventru salariile până la 5.000 de lei lunar, iar salariile ear: de: - 
păşesc "5.000 de lei, le-am impus cu $ la sută socotind că dela 
această cifră în sus ele pot suportă un impozit mai mare „5 

Categoria a treia: la 300.000 de lei proveniţi din capital pur, 
20.540 lei impozit după legea Titulescu, după proiectul nostru: 
64.500; la :300.000 lei venit net rezultat din comerţ după legea 
"Titalescu 68.200 lei, după proiectul nostru 51.000. La 300.000 de: 
iei proveniţi din industrie după legea 'Liiulescu 56.360, după 
proiect 45.500. | | 

LD. V. MADGEARU: Mai adăogați şi complimentul de impo- 
zit şi atunci aveţi să vedeţi, 

D. GR. DIMITRESCU, raportor : Caleulele şi la noi şi Îu 
exemplele d-lui Titulescu sunt făcute fără impozitul complimen- 
tar care nu'se poate socoti deoarece depinde de rentabilitate. . 
Când voiu vorbi de impozitul complimentar, vă voiu arătă 
de ce cre >d că nu e navoe să-l adăogăm la o xontabilitate nor- - 
mală. La 300.000 de lei din munea pură-- 33.650 de lei la d. Ti 
tmlescu, 22.200 la noi. 

Categoria a patra. Un milion provenit din capital. 405. 140 lei 
“îi legea, Tituleseu, 263.000 în proectul nostru. Acelaş venit pre-: 
Yeni din comerţ 309560 ce lei în legea Titulescu, 222.000 în 
proectul nostru. Un milion provenit din întreprinderi indus- 
triale, 250.160 în legea Titulescu, 205.600 la noi. In sfâvşit din 
salarii, 162.400 lei în legea Titmleseu, 205.600 la. noi... Cum VB: 
deţi, penten salariile mari... _ - 

O voce: E acelaş sistem. = 
D. GR. DIMITRESCU, raportor: Da este acelaş sistem, 
Și d-lor, d. Titulescu a adus în afară de aceste exemple -pen- 

tru acei cu venituri mici, mijlocii şi mari, a adus şi câteva 
exemple speciale pentru comerţ şi induştrie pentru a dovedi: 
că nu a omorât comerţul şi industria ţării, 

Voiiu reveni asupra acestei chestiuni mai târziu, să comparăm: 
"de odată cifrele d-lui Titnlescu şi cifrele noastr e; AN Ai _ 

l. Camera a modificat. cutele:- 4%, până la 4.000 lei; 59. por-- 
iiune între 4—6.000 lei, 6% ee depăşeşte 6.000 lei lunar.
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La 50.000 lei câştigaţi din comerţ impozitul cedular şi cel 

global reprezintă 7.280 lei, la noi 6.050, 

La 200.000 lei: venit net din comerţ, aceleasi impozite repre- 

zintă 36.130 lei, la noi-32.000. ei. 

La 600.000 le; venit net din comert, la d. Titulescu 132.060; 

lei, la noi 116.400. 

La 4 milioane venit-nct din comerţ, la d. p ituleseu, 1.202.440 

I8i, la, noi 1.036.000. - 

Jar dacă aceste venituri vin din industrie impozitele sunt: 

La. 50.000 lei câștig net din industrie, 6.040 lei, la. noi 5.10. 

de lei. 

La 200.000 lei venit din industrie la d, Tituleseu 29.940 lei,. 

la noi 28.360. o | 

La 600.000 lei, impozit 110.840, la noi 106.800. - 

La 4 milioane lei, impozit 1.017.840 lei, la noi 977.000. 

La fel d-lor şi pentru societăţile anonime, unde d. Titulescu. 

spune, că după calculele făcute asupra bilanţului celor mai 

mari inslituțiuni din Capitală, rezultă un impozit total de circa 

“la din beneficiu, După proiectul nostru impozitele toate la un 

loc, cuprinzând şi ceeace plăteşte acţionarul, nu depăşesc circa 

20 ia sută din beneficiu, iar pentr societăţile cu o mare renta-- 

bilitate se poate urcă spre 25 la sută. 

Prin urmare, d-lor, e o degrevare generală, adică în gene-. 

ral toate cotele mai mici. - - - 

D-ior deputaţi, este adevărat-un lucru, că la toate calculele 

pe cari le-ani făcut, noi nu am pus suplimentele pe cari diver=- 

sele organizaţiuni locale, comunale şi judeţene pot să le ia peste- 

cotele Statului; dar nu am făcut-o, pentrucă şi calculele făcute. 

de d. Titulescu sunt tot fără impozitele adiţionale. , 

Domnule Madgearu, suntem iar nevoiţi să ne văzboim, re- 

fiind: de acord asupra unei chestiuni, care exedeam că trebue: 

să fie clară pentru toată lumea. 

D. Titulescu a lăsat să se facă o confuziune în legea, d- sale, 

când prin articolul 2 a spus că toate impozitele adiţionale, sunt 

desfiinţate; iar prin art. 92 a prevăzut, că pentru nevoile anu- 

, 
4, 

lui în cuss, zecimile cuvenite județelor, comunelor, Camerelo» -- 

de comerţ, ete., vor continuă să se perceapă ca şi în trecut. Şi. 

âtunci, d-lor, a fost o diseuțiune lungă în Camera trecută, a- 

supra, chestiunei dacă impozitele adiţionale sunt desfiinţate, sau: 

nu. 'Toţi oamenii serioşi, cari îşi dădeau seama de realitate, au: 

afirmat că nu se poate să nu se ţină seamă de nevoile organi--
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:zațiunilor locale, mai ales acum când eră de toată necesitatea. 
a se face cât mai curând o lege de descentralizare. - . i 

“Cum vom puteă însă, d-lor, să “dăm viaţă proprie locală la 

toate aceste: organizaţiuni, dacă nu le dăm mijloace ca să tră. 

dască? (Aplauze). Poţi oratorii au recunoscut, în discuţiunea 

care a âvut loc, că nu e posibil să desființăm aceste zecimi; şi 

-ehiar d. Titulescu văzând că nu poate să le. suprime cu totula 

:zis că sarcina de a rezolvi chestiunea, să rămână legiuitorultii 
xiitor, dânsul le-a desfiinţat deocamâată dat în cuvintele d-sale 

-că desfiinţează impunerile adiționale, nu s'a încrezat nimeni, . 

fiindcă eră un lucru care nu se puteă face. Şi. iar am 

«căutat să văd ze sa spus- de către toţi aceia cari 

au discutat reforma şi am găsit că d-nii Maniu, Stere; Rădu- 

anu şi chiar: d. ministru de finanţe, au recunoscut că: împo- 

'zitele cari înloencse zecimile comunale şi judeţe:e nu „Sunt, 
-desfiinţate- decât de formă. - | A 

Jată ce spune textual d. Titolescu (citeşte:) 

„V'am. declarat că votaţi o leşe care suprimă zeciinile, dacă 

"însă d- voastră voiţi să le adăugaţi din cauza necesităţilor, toate 
observaţiunile d-lui Răducanu se vor adresă: legiuitorului car6 

va veni să le ccară, dar nu este în testul meu. Eu nu mă opun 
însă ea în dispoziţii tranzitorii să se treacă un aitieol ca l6giui- 
torul viitor să nu poată, ca prin taxe adiţionale să ia mai mult 
decât 25 până la 30 la sută din principiul. a 

Ce vreţi, d-lor, o recunoaştere mai deplină din partea minis- 
+rului, că nu se poate-dispensă de această impunere în folosul 
„comunelor și judeţelor. 

D. V. MADGEARU = Şi precizarea, ca să nu ia decât 20-53 
Ja suţă. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: D. Titulescu nu se iteresă 
“de fel de această impunere, îi “eră inditerent dacă cota a safi. 
mai mică sau mai mare. RE 

D. V. MADGEARU: ecunoaşteţi că cu sistemul acesta al 
-“otelor adiţionale nu se rezolvă complet problema” financiară” 
comunală și judeţeană. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanțe: Se vezolvă - 
«eomplet în situaţiunea actuală. 

D. V. MADGEARU: 'Toate comunele. se plâng că nu vor aveă 

mijloacele necesare. 

D. VINTILA BRATI. ANU, ministru de finante: Eu fac de- 
„larâţie solemnă în această Cameră. că cu această lege se re- 
:zolvă complect pentru oraşe și comune,
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D. V. MADGEARU: Trebue să o dovediţi. 

D. C. GEORGESCU: Mă rog, aţi cetit expunerea de motive» 

acolo se arâtă că comunele şi judeţele vor aveă aceleaşi veni-- 

turi ca şi astăzi. | 

D. GR, DIMITRESCU,-raportor: Aţi spus şi d-voastră, d-le 

Madgearu şi d. Răducanu că zecimile nu erau desfiinţate; esta: 

exact zecimile nn erau desfiinţate. De ce dar d. Titulescu a cău- 
tat să lase să se facă această confuriune? Nu stiu « cate să fie 

explicaţiunea. 

Am: avut însă, d-lor, veaziunea să asist la o conversaţie a 

d-lui Titulescu cu un financiar de o veputaţiune foarte mate. 

în sânul unei comisiuni care discută reforma d- -saie. 

Voci: Cu eine? 

D. GR. DIMITRESCU, raportor Este inutil, numele nu are 

importanţă, ci numai ideea pe care o exprimă. Este un om de 

seamă care nici nu se găseşte aci şi care nici n'a fost în Pau: 

lament. i , Î 

Când discutam în comisune impozitele cu d. Titulescu, dir: 
care comisiune aveam onoarea să. fac şi cu parte, acest finan- 

ciar a spus d-lui Titulescu că nu are suficieută experienţă po- 

litică. L-a zis: rău faci că pui impozite aşă de grele. Se. referă 

“şi la impozitul pe capital. D ta, nu-i așă, vrei săi legi numele 

de așezământul financiar viitor al României. Ei bine, trebuiă sa 

îmi cote foarte mici chiar dacă nu erau satisfăcute nevoile 

Statului. Ai fi făcut însă reforma cu consensul general şi în a- 

plausele. generale ale ţării, care ar fi fost mulţumită de nişte. 

impozite aşă de uşoare, iar viitorul ministru de finanţe care, 

forțat. trebuiă să vie să mărească cofele, ar fi fost hulit de: 

toată lumea, pe când d-ta rămâneai marele vefomnator al cou-- 

tribuţiunilor directe al României-Mari. Poate d-lor deputaţi 

că eră prea târziu pentru d. Titulescu ca să mai poată micşoră 

cotele, pe cari le adusese la cunoștința generală dar-mă întreb 

dacă nu cumva financiarul nostru nu i-a sugeraţ. ideea de a: 

căută să subtilizeze și să nu mai adanze aceste zecimi adiţio- 

vale. 

D-lor deputaţi, eu ered că dacă pe bază de cifre am arătat că 

în toate exemplele luate din legea d-lui Titulescu, aplicându-se: 

cota din proiectul actual, am ajuns la un impozit mai mic, eu 

cred că ar fi inutil orice alte explicaţiuni în detaliu a dispozi- 

țtiunilo» legii. Cu toate acestea, mă simt dator să dau aicea câ-- 

teva explicaţiuni fiindcă în atară de această incintă unde opo-. 

N



viţiunea a fost reprezentată—mă refer la discuţiunea tehnică - 

a. zelormei—de d. V. Madsearu şi ivi, colo de d. 'Teaian Lalescu, 

au. venit eritici şi obiecţiuni şi din afară, Diversele organiza 

țiuni cari aveau interese.... 

O voce: Ai uitat pe d. lorga. 

D. GR. DIMITRESCU: Am spus că mă refer la discnţiu- 

“mea tehnică a reformei fiindcă. voiu aveă ocaziunea să mă o 

prese şi la, cele spuse de d. Iorga. Sunt dator să dau lămuriri 

ia unele obiecţiuni aduse de opoziţiune aci şi la alte obiecţiuni 

făcute în publicaţii şi. memorii prezentate de cei interesaţi. 

Voiu luă fiecare categorie de contribuţiuni în parte, voiu arătă 

care este impozitul, ce o priveşte şi care simt dispoziţiunile ce 

i se aplică potrivit proiectului nostru. 

Incep cu impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole, 

D-lor deputaţi, eri socot că clasa agricultorilor e cea mai. fa- 

-vorizată prin proiectul de lege adus astăzi în discuţiune.. 

De ce? Mai întâi pentru că am desfiinţat cedula C. 
:Voiu încercă să lămurese această -chestiune căci ni se con-. 

“estă acest merit, de a fi destinţat o întreagă cedulă, cedula, €, 

D-lor, iată cum examinez eu chestiunea. DR 

Este sigur, că venitul produs de o proprietate agricolă. re- 

prezintă în parte renta pământului, adică acel venit care e 
produsul însuşirilor de fertilitate ale solului independent. de 
“munca omului şi cealaltă parte din venit, reprezintă produsul 

unui capital imvestit în aceast pământ şi rezultatţul munca ex- 

ploatatorului. Când pământul este aiendat, aceste venituri'.se 

desfac în chip aparent, normal şi logic: proprietazul care nw 

nuneeşte pământul, încasează renta pământului, şi avendaşul 

încasează veniturile rezultate din activitatea lui Şi din capita- 
lul' întrebuințat în exploatare. Dar atunei avem. două persoane 

deosebite: una proprietarul care arendează pământul şi cea- 

laltă arendaşul care îl cultivă şi amândouă plătese impozitul 

respectiv în raport cu veniturile pe cari le obţin.. A | 
Das când proprietar ul este acela care cultivă solul, atunei am 

zis noi, nu se cuvine ca dânsul să suporte două impozite fiindcă, 
orice sar zice, nu poale întră în capul lui ideiu că culege două 
venituri depe proprietatea sa. Când vei spune ţăranului că tre- 

buie să plătească un impozit pentru un pământ caie îl are și 

al doilea impozit, pentru veniturile rezultate din munea lui pe 
“acest pământ, de sigur că ne putem aşteptă la răspunsul că pă- 
mântul şi produsul-muncii lui este unu şi acelaş lucru, căci în 

 



mintea lui nici nu se poate să nu se confunde ambele noțiuni.. 

D. V. MADGEARU: itrerupe. (Sgomot). 
D. GR. DIMITRESCU, raportor: D-le Madgearu, ew nu. am 

ajans încă la scăzământul de bază. Acum vreau numai să arăt 

că desfiinţarea cedulei C reprezintă ceva real, căci atunci când. 

proprietarul îşi cultivă singur pământul el nu va plăti decât 

un singur impazit, anume impozitul asuvra veniturilor produse 

de pământul pe eare îl cultivă. Acest venit, delor, este reprezen- 

tat de —raloarea locativă. In calculul acestui venit, nu în-— 

tră toate cele arătate de d. Madgearu. (Întreruperi). : 

Să luăm fraza care se găseşte la art. 3, unde se spune: „Sunt 

copiinse în acest impozit toate veniturile proprietăţii, reali- 

zate din toate ramurile de producţiune agricolă, sau din trans- 

formarea produselor sale afară de veniturile -din stabilimeritele 

industriale de sine stătătoare aflate pe-proprietate cum: mori, 

fabrici de spiri şi alic asemenea“ na . 

Noi, am priceput î în chip deosebit de d. Madgearu aceste dis- 

poziţiuni şi am înţeles că în valoarea locativă ce se va stabili 

pentru o proprietate agricolă presupunem că valoarea locativâ: 

ar fi 250 sau 300 lei de hectar-—nu se vor socoti aparte şi toate 

veniturile proprietăţii realizate și realizabile din toate ramu.:. 

rile produeţiunii agricole. 

D. N. MADGEARU: Mătturisivea d-tale destul de serioasă, 

Aceasta însaomnează că “comisiile de “evaluare vor trebui să 

ţină seama. pe lângă valoarea locativă şi de... (intreruperi). 

Atunci. şterg alin. a. . 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Dece nu-l şterg? Pentrucă' 

vreau să arăt că atunci când aceste venituri sunt provenite, 

nu din toate raniurile de producţie agricolă sau din transfor-. - 

marea produselor agricole, ei din stabilimente industriale de: 

sine stătătoare aflate pe proprietate cum sunt morile sau. fa- 

bricile de spirt, atunci aceste venituri se impun separat. An 

vorbit, aici de produsele exploatărilor agricole pentru a arătă 

că ele nu formează obiectul unui calcul special şi că pentru 

toate proprietăţile ne mărginim a fixă valoarea locativă a pă- . 

mântului,: independent. de celelalte produse inerente unei 'ex- 

ploatări agricole cât de intensive. 

Iată, d-lor, de ce zie că proprietarii rurali sunt mai avanta- 

jaţi prin proiectul nostru decât piin legea din 1921. Pentru că * 

- sa desființat pentru cei cari îşi cultivă singuri moşia impo- 

zitul cedulei C.



D. V. MADGEARU: Aţi pus 20 jumătate la sută. - 

D. GR. DIMITRESCU, raportoy: In loc de 27 plus zecimile. 

D.V INTILA BRATI ANU, ministru de finanţe: E greu să-l 

«convingeţi. 

O voce din majoritate: Nu-ţi mai pierde vremea. 

D. VIRGIL MADGEARU: D-le Brătianu, desfiinţează dela 

»unetul 2, alin. 1V şi șterge cuvintele nevaluarea produselor 

_ericole“. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Deşi sunt 

omul cel mai încăpățânat din ţara românească, cum a spus d, 

“Madgearu, totuşi'am declarat dela început, că orice modificare 

pentru îmbunătăţirea şi clarificarea legii o primesc şi ea probă 

Juaţi primul proicet făcut în această privinţă în luna, August 

„nul acesta, şi veţi vedeă prin câte transforniări a, trecut în co- 

misiunea care Va studiat. Aceasta vă arată dacă m'am închis 

într'o formulă pe care o concepusem în capul meu şi dacă nu | 

am lăsat să se facă toate îmbunătățirile posibile pe care eu 

«ea ministru de finanţe, am interesul să se facă pentu ca legea 

să iasă cât mai bună și mai clară. (Aplause). 

PD. GR. DIMITRESCU, raportor: D- lor, dar acest avantaj 
«are s'a făcut agicultorilor nu este singurul pentru că venitul 
„asupra căruia se calculează impozitul de plătit, .nu e venitul 
real, e un venit stabilit de comisii din cinci în cinci ani. Va- 

joarea locativă a pământului se va stabili de pildă la 256 sau 
300 Jei hectarul. Şi atunci veţi admite că a aplică o cotă de 20 
la sută cu toate adiţionalele pe cei 250.300 lei la hectâr, nu. În- 
:semnează o taxare cu 20 la sută a venitului real, pentru că este 
un fapt evident pentru toată lumea, că puterea de producţie a 
unui hectar în zilele noastre întrece cu mult această. sumă. Și 
am stabilit în proiect că valoarea locativă nu se hotărăşte după 
«ontractele de arendă de astăzi: Ştiţi că astăzi se arendează 
până la 400 și 500 lei un pogon şi neştiind dacă contingentele 
de astăzi vor dură Şi cât vor dură, am crezut că pentru stabi- 

Avea, valorii locătivă, nu trebuie. să avem în vedere- contractele 

de arendă de astăzi, ci trebue să avem în vedere media eontrae- 

telor depe ultimii patru ani, adică a contractelor dela 1919 până 
la 1922. Azi în 1922 pământul nu se arendează cu mai puţin de 

-2—-4—500 lei pogonul. S 

Pr. GR. DRAGHICI: După votarea acestei legi se mai men- 
tine taxa aceea asupra cerealelor de 20 lei la vagonul de grâu. 
ele. ? 

.
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D. GR. DIMITRESCU, ravortor: In cursul. discuţiunilor cari 

au avut loc eri şi alaltăeri, de mai multe ori d-nii deputaţi au 
pus chestiuni privitoare la alte impozite şi la alte taxe decât 

acelea de care ne ocupăm acum. Nu vorbim numai de contribu- 

țiunile directe şi nu putein spune nimic privitor la celelalte im 

pozite. D. ministru de: finanţe va declarat spre exemplu, în ce 
priveşte impoziiul pe cifra de afaceri, că are de gând să. revi- 
zuiască acest impozit pe care îl socoteşte şi nedrept şi antie- 
conomie, dar v'a spus că nu poate şă exunineze desfiinţarea u- 
nor alte taxe sau alte impozite până când nu are: legea aceasta 
de contribuţiuni directe. (Aplauze). 

D-lor deputaţi, dacă agricultura se bucură de acest regint 

de favoare, rezultând din desfiinţarea unni impozit şi din mo- 

„dul cum se face evaluarea venitului, ar Îi în drept celelalte 

clase de contribuabili să întrebe: pentruce agricultura să fie. - 

mai favorizată decât noi, Rzspundem că este mai favoriz ţă- 

întâi pentru că « fost prea îngreunată de legea d-lui 'Tituleseu, 

al doilea că ne găsim într”'o epocă de prefacere, când prin ex- 

propriere foştii mari proprietari şi-au văzut reduse întinderile 

la suprafeţe mai mici, pentru care trebuie să pregătească e: 

organizare nouă cu învestiri de capital mai mari pentru ca să 

obținem o producţiune suficientă. 

D. V. MADGEARU: Mărturisirea d-voastră este foarte pre- 

țioasă. Ştiţi că cedula C nu se poate aplică ţăranilor şi atunci 

aţi vrut ca această cedulă să nu se aplice marilor proprietari. 

Foarte bine, este bine că ştim lucrul acesta, j 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: D-le Madgearu, de ce nu 

aşteptaţi. să termin. Eu am spus că numai un sentiment de: 

dreptate a determinat această modificare. Am zis că „agricul- 

tura“, nu am zis marii proprietari, am zis că agricultura me-- 

vită un regim de favoare, întâiu pentru că marii proprietari 

şi-au văzut întinderile reduse şi au nevoe să schimbe toată or. 

ganizaţia lor economică pentru ca să facă productivă micu 

întindre ce le-a mai rămas. Al doilea pentiu că ţăranii cari au. 

devenit proprietari, nu pot să fie. în această epocă, când tre-: 

buie -să-şi pregătească și ei mijloacele proprii prin care să-şi 

cultive pământul pe care l-au dobândit, nu pot să fie prea. greu 

impuşi (aplauze) şi proprietarii mari şi ţăranii. | 

Dar, d-lor, d. orga eri vă propuneă în disenrsul d-sale că, din 

- cauza, situaţiei grele, în care se găsește agricultura, la această 

cotitură produsă de expropriere, să scutiţi cu totul de impozite - 

agricultura. Putem merge până acolo? D-sa a cerut şi pentru:
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alte clase de contribuabili acelaș lucru, dar noi aim crezut:ea - 

agricultura, adică agricultorii mari şi mici, merită să fie favo- 

rizaţi şi sunt favorizați. i 

D-lor deputaţi, fiindcă de agricultură se leagă. si vieaţa şi 

-existența sătenilor, trebuie să declar că p» lângă avantajele 

ce li se fac, în calitate de agricultori, ca la toti aceia, care mun- 

cese pământul, sătenii se mai bucură şi de alte avantaje e cari 

cred că.vor găsi aprobarea d-voastre a tuturora. 

Prin scăzămintele făcute la veniturile mici... 

D. V. MADGEARU: (Intrerupe). - 
D. G. DIMITRESCU, raportor: D-le Madgearu, notaţi un: lu: 

ceru; ce sătean ajunge să aibă un venit de 2.000 lei, un venit 

real, dar venit apreciat. de comisiune prin stabilirea valorii lo- 

câtive după normele ce am arătat pentru ca. pe baza lui să fie 

- impus? Ştiţi ce înseamnă 2.000 lei valoarea loeativă? Inseainnă 

7, 8 hectare dacă nu 10, calculate cu 200 la 250 lei hectarul. Prin. 

urmare aproape fiecare sătean va beneticiă de această exonezare, 
adică în loc să. plătească 12 la sută, va plăti en un sfert mai 

puţin. | 

Dar nu numai în ce priveşte pământul lor sătenii sunt mai 

uşuraţi. Prin faptul că cea mai mare parte sunt şi muncitori, 

„ei intră în categoria prevăzută la art. 46, alin. b, care impune 

pe muncitorii manuali numai pentru 20 de zile din lună, iav 

lipsa caracterului de continuitate a veniturilor lor din muncă 

îi dispensează de impozit pentru aproape toate - veniturile ce 

trag din cărăuşie şi alte câştiguri. Prin faptul că sunt membri 
ai societăţilor cooperative nu plătese impozite pe beneficiile 
cari le iau din aceste societăţi, iar când au depuneri la băneile, 

populare, până Ja 10.000 ni plătesc nimie, între 10 și -20.000 
plătese numai jumătate impozitul. Acestea nu sunt avantaje şi. 
nu se cuvine ea partidul aşsă zis țărănesc să-şi dea deplina sa 

adeziune unor dispoziţiuni care exonerează pe ţărani? 

Dar, d-lor, în schimb, am introdus o dare asnpra sătenilor, 
care nu există până acum, şi pentru care autorul proectului 

şi comisiunea fiscală a Camerei ş-au luat toată răspunderea 

în credinţa că an făcut bine, Ce au făcut? Vreau să vorbesc, 

Şi cu aceasta răspund şi unni colege al nostru caie ieri a pus 
chestiunea, la tribună, vreau să vorbesc de impunerea caselor ce 

servese de l5cuinţă agricultorilor mai mari de trei încăperi. 

“Colegul nostru, d. Popovici, cere ieri ca aceste case să fie scu- 

tite de impozit, 
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D. V. MADOEARU : Şi ecaretele. 
D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Fearetele 

nu sunt impuse sunt scutite. - | | 
D. GR. DIMITRESCU, raportor: D-voastră veţi judecă dacă 

bine am făcut atunci, când am introdus acest impozit. D-lor, 
am găsit în sânul comisiunii partizani ai ideii—şi dacă imi a- 
mintesc bine, d. Lalescu, eră şampinul acestei teze—ca orice 
clădire, oricât de redusă_cu o cameră sau două, să fie impusă, 
pentrucă reprezintă o valoare pentru că oricine are o avere ori: 
cât de mică, trebue să plătească, ori cât de puțin, 10 lei sau 20 
lei, dar trebue să plătească ceva, căci se bucură cum se bucură 
orice locuitor de toată organizaţia serviciilor publice. Şi această 
susţinere eră cu atât mai impresionantă, cu cât în toate ţinu- 
turile alipite, casele agricultorilor, casele țărănești suportă im-" 
pozitul. Se pune deci chestiunea ca să facem? Să desfiinţărm 

cu totul impozitul asupra caselor dela ţară? Ar fi însemnat a- 

tunci neapărat ca o asemenea scutire să fie întinsă şi în cele- 
- lalte ţinuturi, iar fiscul să renunțe la un venit pe care Pa per- 
ceput până acum, San să impunem toate casele ţărăneşti? Căei 
ne dădeam bine seama că vom întâmpină-o nemulţumire în pă- 
tura ţărănească provenită din înființarea acestui impozit. Şi 

atunci am căutat a nu jigni deodată mentalitatea sătenilor cari 
văd în locuinţa lor, nu o valoare pr oducătoare de venit, ci un 

adăpost pentru dânșii şi tamiliile lor. 

Deşi trebuie să recunoaşterii că drept ar fi fost să fie impusă 

orice clădire, oricui aparţine, fie unui locuitor dela ţară, fie 

unui locuitor, tot atât de sărman, dela oraş, desi tendinţa ar fi 

fost ca să punem acest ir mpozit pe toate clădirile, am ţinut soco- 

teala de tradiţie şi de obiceiurile ţării noastre şi, deoarece până 

acum ţăranii nu plăteau nimic la țară, am stabilit impozitul 

numai asupra caselor cari depăşesc oarecare mărime ca încă: 

peri... .: , 

D.vV. MADGEARU: Adică încurajați constnieția bordeelor. 
cu 1rei camere. aj 

O voce: Bordei cu trei camere, mide aţi mai văzut, d-le Mad- 

gearu, 

D. GR. DIMITRESCU: Nu le încurajăm, ei le seutim pe cele 

cari sunt. Socotim însă că un sătean, care are 'mijloace să-şi 

construiască o casă de zid, cu mai multe încăperi, este un om
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„sare are de unde şi. trebuie să-l desconsiderăm spunându-i că 

dela el Statul nu cere nici un sacrificiu, 

D. IRIMESCU-CANDEȘTI: O face de zid? O face de lemn, 

din pământ, din gard. Chiar casele mari cu 4. camere. Eu cred 

că d. ministru va primi amendamentul propus în această ehes-- 

fiane. - 

D. 1. PARDOS: Casele de gard cun se impun? . | 

_D. GR. DIMITRESCU, raportor: Vă închipuiţi ce. valoare: 

locativă se va puteă fixă pentru o asemenea casă? Desigur, o 
valoare locativă minimă, 

D. M. G. ORLBANU, presedinte: Să nu mai întrerupeţi, vă 

og, 

D,. GR. DIMITRESCU, »apoxtor: Trec acum la venitul asu- 

pra proprietăţilor clădite. 

D-lor, aci impozitul e mai Mic, e 12 în loe de 15, cum; eră în: 

"legea din 1921, dar nu acesta ce lucrul cel mai interesant pentru 

venitul acestor proprietăţi, e alteeva, 12% faţă de 15% e desi- 

gur mai puţin, dar dispoziţiile cari le-am introdus în proiect: 

privitoare la modul de evaluare al venitului, vote dovedi că. 

impozitul este mult mai mic. , | 

-D-lor deputaţi, un impozit poate fi mare dacă cota. sa e mare, | 

sau dacă evaluarea venitului e imare. In ceeace priveşte pro- 

prietăţile clădite, evaluările vor fi însă foarte mici. De ce? Am 

observat cu ocazia impunerilor şi constatărilor “făcute sub legea 

d-lui Titulescu, că agenţii fiscali, acei cari făceau constatările 

şi impunerile, au fost impresionați de chirile mari tari se plă- 

tesc pentru unele imobile şi-au fost purtaţi să stabilească va- 

lcarea locativă a tuturor construcţiilor în raport cu unele chi- 

vii exagerate. Imi amintesc bunăoară în județul Prahova, unde 

câtevă societăţi petrolifere si funcţionarii lor plăteau pentru: 

imobilele ce ocupă în oraşul Ploeşti chirii. enorme, şi atunci: 

comisiile de impunere au găsit de cuviinţă să impună şi casele: 

celelalte ale proprietarilor locali, fie că şedeau ei înşişi în câse, 

fie că le aveau închiriate, la un venit. identice cu cele ocupate” 

de societăţile petrolifere. 

Şi îmi aduce aminte că sa stârnit o nemulţumire generală: 

şi că ministrul se gândeă cum să procedeze ea evaluările să se 

facă în altfel, lucru foarte greu, deoarece legea din 1921 ziceă 

că în lipsa de contract de închiriere valoarea locativă se vă 

stabili prin comparaţia cu imobilele similare. a 

Noi am făcut câteva distincţiuni cari ni se par foarte ra- 

tonale şi care vor duce la rezultate foarte bune.
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Casele închiriate, cari se găsese încă sub regimul legii ex- 
cepționale, vor fi considerate a aveă o valoare lacativă egală 
cu chiria ce primeş'e proprictarul, majorată numai eu. diferite 

sporuri cari 3uu ajroha* dela legea excepţională incoace. 

Fle nu vor puteă fi impuse la o valoare loca'ivă mai mare 

decât chiria pe care o primeşte proprietarul. Prin urmare va- 

loarea localivă a unei casa. închiriate sub imperiul legii excen- 

ționule va fi socotită egală cu suma pe care o primeşte pro- 

prictarul. Ceva mai drept 'se poate ? 

Voci: Nu. —— 

D. V. MADGEARU: Poluţia d-lui Titulescu -erâ mai echita- 

bilă: 

„D. GR, DIMITRESCU. raportor: D-le Madgearu, soţulia d-lui 

Titulescu nu eră de susţinnt pentrucă eră imorală. - , 

D. CONSTANT GEORGESCU: Diferenţa o plătea chiriaşul, 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: D-sa spusese aşă: Deşi ai 

casa închiriată pe 10.000 lei conform legii excepţionale, eu ţi-o 

socotesc că are o valoare locativă de 40—50.00U lei, fiindcă aşă 

a închiriat vecinul o casă ca a d-tale, dar sponul de impozite 

nu-l pun în sareina d-tale proprietar, ci are să-l plătească chiriaşul, 

E un lueru imoral ea Statul să se adreseze proprietarului şi 

să-i spună: D-ta nu ai voe să iei dela chiriaşul d-tale. mai mult 

“iecât. 10.000 lei pentrucă chiriașul d-tale se bucură de o favo:re 

a legii, fiindcă e funcţionar bunăoară, şi nu ate. venituri su- 

ficiente ca să-ţi plătească mai mult, dar mie, Stat, poate să-mi 

de mai mult. Tot ce va dă chiriaşul peste chiria legală să in- 

tre în buzunarul men, nu în al d-tale. 

Aceasta este imoral. (Aplauze). | 

Situaţia aceasta n'a fost admisă de noi, căci e nedrept să îm- 

piedici pe proprietar să ia măi mult dela chiriaş, dar în acelag 

timp, tu, Stat, să iei peste” ehirie pentru tine, | 

D. CONSTANT GEORGESCU: In sistemul d-lui Titulescu 

-chiriașul ar fi plătit impozite mai mari decât plătea cliar după legea 

«xcepţională și fără să aibă dreptul să se apere înaintea comisiilor, 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: î-lor, ce am mai făcut pen- 

tru proprietari? Mai eră o. categorie care merită toată solici- 

iuainea legiuitorului, erau proprietarii cari stau în casele lor 

şi cărora degeaba le spui că imobilul lor are o valoare locativă 

imensă, din momentul ce nu trag azi nici un profit mai mare 

decât îl trăgeau la 1914. Tot folosul acela le aduce imobilul, 

sedeau în casă, la 1914 șed şi azi. Ei bine, nu, în sistemul d-lui 

"Fituleseu, eră indiferent dacă stai în casă sau ai casă închi-
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riată, valoarea locativă se stabilea în raport cu ceeace se oferea 

drept chirie de către acei ce plăteau chiriile cele mai scumpe. 

Noi am hotărit în proiect că “valoarea locativă; pentr UL acei ce 

stau în casele lor, nu va puteă fi mai mare decât de trei ori 

valoarea locativă dela 1914. (Aplauze). | 

Si atunci, desigur, că pentru această epocă tr anzitorie, Dro- 

prietarii nu vor suferi nedreptatea unei impuneri excesive... 

În sfârşit, d-lor, pentru că am voie să fim tot atât-de drepti 

şi eu cei cari au cumpărat iniobile după răsboi, am hotăr ît-ca 

pentru acei ce au cumpărat după 1 Lanuarie 1919, într'o vreme: 

când preţurile imobilelor variau dela o zi la alta să se fixeze: 

valoare loeativă dnpă preţul de cump: ivare socotihdu-şe o ren- 

tabilitate de 5 5%. | - 

Această clasii de proprietari, adică acei cari au «umpărat dupt 

1919, Pecunose că se poate întâmpla să nu fie mulţumiţi îiindes 

de ordinar ci “au plătit preţuri mari si noi adm hotărât 

valoarea locativă pentru ei să fie socotită, ealculându-se un 

procent până la 5 la sută la capitalul învestit, dar am crezut 

d-lor, că aceea cari au putut să învestească: în imobile sum 

mari pot să plătească drept impozit cel puţin atât cât'impuneră 

(Aprobări pe. băncile majorităţii). 

Voci: Imbogăţiţii de răsboi. . . 

"-D,. GR. DIMITRESCU, raportor: Aceştia vor fi atinşi. 

Ajung la impozitul pe venitul valorilor imobiliare. Acă, d-lor, 

d. Madgearu a pretins că noi vroim să tavorizăm. veniturile 

produse de capital fără muncă, pentrucă noi impunem cu 18 

la sută dobânzile, dividendele sau beneticiile care se trag din 

plasamentul capitalului, pe când pământurile şi casele sunt im- 

puse cu 20 la sută. a 

D. V. MADGEAERU: Nu pământul, ci agricultura, indus- 

tria şi comerţul. | Sa | 

D. GR. DIMITEESCU, raportor : Adică 13 % faţă de 20%. 

Ei, d-le Madgearu, eu nu cred că d-voastră nu v'aţi dat seama 

că nu e acelaş lucru 18 la sută plătit pe venitul valorlor mobi- 

lare cu 20 la sută plătit asapra produsului din agricultură,. 

pentru că acești 18 la sută se percep la venitul real; dacă ai 

luat 100 de lei din capitalul plasat, Statul îţi ia 18 la sută. 

DV. MADGEARU: $ Şi dacă trei ani dea rândul e secetă 

şi nu se realizează nimic trebuiă să plătese impozitul. 

D. GR.DIMITRESCU, raportor: Pe când la venitul produs. 

din agricultură, dacă valoarea este stabilită la 200—250 de lei 

de hectar, 20 la sută se ia la această valoare locativă medie; care 

“
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recunoaşteţi că e mult inferioară valorii reale. 
D-lor, am stabilit impozitul cel mai mare pe venitul. produs 

din valorile mobiliare, fiindcă am. socotit că este un venit pro-; 

dus din capital fără nici o muncă. 

Dar, d-lor, ne face încă o imputare d. Mudgearu, că au gă- 
sit cu cale să reducem cota şi în loc de 15 la sută, să luăm nu- 
mai 12 la sută în depozite la bănei şi de acţiunile nominative ale 

societăţilor cu capital în majoritate 'românese. i 

D. V. MADGUEARU : 10 la sută nu 12 ia sută. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Da, 10 la sută la depozite 

și 12 la sută la acţiunile nominative. Am socoiit ca dobânzile 

produse din capitalnrile depuse la bănci sub formă. de depozite 

spre fruectificare—d. Madgearu ştie,. că aceste depozite sunt | 

adeseori foarte modeste și dobânda plătită de bancă e- foarte 

mică—am: crezut ca faţă de modicitatea sumei pe cre o primeşte - 

depunătorul, se cuvine să le încurajăm dat fiind mai ales inte- 

vesul economiei naţionale, cu micile rezerve ale fiecăruia în loc 

să îie tezaurizale, ținute în bnzunaxr, să fie puse în mâinile ce- 

lor mai destoinici de a le face productibile, spor ind activitatea 

ceonomică generală. 

In toate ţările şi în toate legile se caută a se împinge. pe 

micii capilalişti să seoată dela ciorap economiile şi să le dea în. 

mâna producătorilor. 

Nu credeţi d-voastre că am făcut experienţă, Şi o “expezienţă “ 

care ne costă și astăzi, că nu am învăţat destul pe ţăranul nos 

tru să-şi seoată din ladă economiile şi să le încredinţeze la ban- 

că populară, la o instituţiune de a lui, unde acești bani să, ser- 
vească la ceva. 

Dax, d-lor, cu toţii ştim că unul din motivele principale ale 

crizei de numerar de astăzi, este toemai tezaurizarea, făcută de 

ţărani cu banii luaţi dela orăşeni, cari pentru a se alimentă, 

uu trebuit să se desfacă de tot numerarul; şi nu găsiţi că toate 
măsurile menite să scoată din buzunarul ţăranilor aceşti bani 
şi să-i pună în condițiuni rentabile la instituţiunile lor, în băn- 
cile populare, sunt bine venite? 

D. 1. MIHALACHE: Să iasă din capul tutuzo» „că țăranii an 

bani şi că-i ţin pe fundul lăzii. Aceasta este cea mai mare gi 

şală pe care o faceţi. D.-ministru de finanţe -are să aibă 
ziunea, să facă această experienţă cu cireulara pe cars.- 
care obligă pe ţărani să plătescă în întregime p: 

TD, VINTILA]. C. BRATIANU, ministru de. 

Brăt.



  

  

dul țărănesc face această campanie în detrimentul ţăranilor, 

spunându.le că deşi a; bani, să nu plătească în întregime pământul. 

D. 1. MIHALACHE: Nu este adevărat. - i 

D. VINTILA. 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Este a- 

devărat. În judeţul Teleorman, pot să vă dau date şi nume, se 

duce campanie, cum. se duce și în judeţul Ilfov, ca să nu plă- 

teasecă pământul. Rezultatul ar fi ca să plătească mai târziu, 

„cu o valoare mult mai mare, când leul va fi ridicat. Din fericire 

ţăranii noştri îşi dau bine seama de interesul lor şi. lucrurile 

merg bine. - | 

D. V. MADGEARU: La congresul partidului nostru din ju- 

deţul Ilfov am fost în- mijlocul ţăranilor şi am declarat în mod 

„public că sfătuese pe ţăranii cari au bani disponibili să pro- 

fite de situaţiunea aceasta ş să plătească pământul, Aceasta este 

altceva decât cineulara d-voastră dată în termeni ambigui, care 

face ca ţăranii să fie. speriaţi de perceptorii cari le spun că- 

dacă nu vor plăti pământul, li se va luă. 

D. VINTILA L. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Am dat 

instrucţiuni foarte precise în această chestiune, dar toemai 

fiindcă aţi vorbit de judeţul Iifov, să vă dau numele comune- 

lor, unde sa făcut- această propagandă de partidul țărănesc. 

D. V. MADGEARU: Agenţii partidului au luerat în acest 

sens, nu noi. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Îmi pare 

bine că s'a dat loc acestei declatăţiuni, ca să ştie ţara întreagă 

că este în, interesul ţăranilor să plătească pământul. 

„DI. MIHALACHE: Numai cu 0 singură condiţiune: să nu se 

facă o confuziune voită. Partidul țărănesc a spus că după legea 

agrară, ministrul, prin pereeptorii săi, nu are dreptul să oblige pe 

tărani să. plătească. integral, dar cei cari vor să plătească, pot să 

“plătească şi acdasta este cu totul altceva. La mine au venit delegaţi 

aci în Bucuieşti, cu texul cireulării cu care perceptorii îi ameninţa, 

Eu le-am spus că după lege nu are acest drept, dar i-am sfătuit; pe 

cei cari au, cari pot să plătească, să plătească. 

_D. IRIMESCU CÂNDEȘTI: In judeţul Dâmboviţa s'a Împro- 

prietărit zilele trecute o comună întreagă, şi în două ore s'a aco- 

perit întreaga plată a pământului. Țăranii din celelalte comune 

veneau la noi şi ne rugau ca să stăruim ca perceptor ca să le pri- 

ească şi lor plata integrală a pământului, | 

GR. DIMITRESCU, raportor: D-lor deputaţi, mai găsiţi 

- + o dispoziţiune care favorizează din punctul de vedere 

: acţiunile nominative ale -socictăţilor cu capital în 

nânese. Contra acestei dispoziţiuni sau ridicat voci. 

mt, ci în afară. Văd îpsă pe toate băncile semne de



aprobare, şi atunci nu mai insist, ţin însă să arăt că şi din punct 

de vedere fiscal avem .interesul a preferă acţiunile nominative, 
căci dacă vom şti în mâinile cui se găsesc aceste acţiuni, dacă 

vom şti pe deţinătorii lor, îi vom puteă impune mai uşor la ve- 

nitul global, altfel s'ar puteă să scape de impuneri. 

D-lor, trec la. întreprindevile comerciale şi industriale. 

Intreprinderile comerciale şi industriale sunt acelea cari pe 

calea presei au protestat cel mai mult în contra-+mpozitelor de 

faţă. Em socotesc că chestiunea impunerii lor nu a fost suficient 

lămurită și că nu au cuvânt să fie îngrijorate, de oarece bene- 

ficiază şi ele ca şi toţi. ecilalţi contribuabili de usurare generală 

adusă, prin proiectul acesta. 

Găsese în memoriul înaintat Adunării, cum şi în diversele arti- 

cole; cari au fost publicate în ziare, afirmaţiunea că întreprinderile” 

comerciale şi industriale — mă ocup mai întâi de societăţi ano- 

nime—ar plăti mai multe impozite decât ceilalţi contribuabili, 

fiindeă pentru ele impozitele se suprapun; ar plăti impozite ele- 

mentare, complimentare, impozit pe dividend şi în plus impo- 

zitul global pe care îl plătesc acţionarii. Eu vreau să probez că so- 

cietăţile anonime, ca toţi contribuabilii au fost uşurate prin legea 

de faţă. S'a desfiinţat un lucru foarte important care formă şi o 

chestie de principiu, sa desfiinţat dubla impunere. In legea d-lui 

Titulescu erau impuse societăţile la un impozit cedular şi în urmă 
când beneficiul se distribuiă acţionarilor erau impuse din nou cu 

un alt impozit. — 

Noi, d-lor, am desfiinţat această dublă impoziţiune. Noi am zis: 

_partea din beneficii care se împarte între acţionari, suportă o sin- 

ură impoziţiune, o singură dată, impunerea de 15 la sută, iar 

restul nedistiibuit suportă impozitul elementar. A 

Am uşurat deci impozitul desființând dubla impoziţiune pe care 

n6i o tonsiderăm că este în contrazicere cu principiul legii noastre. 

Cu toate acestea am menţinut impozitul complimentar. Este drept 

sau nu, acest impozit? Aici, d-lor, suntem de acord cu opozițiunea 

din Camera reprezeniată prin ţărănişti şi nu suntem de acord eu 

d. Lalescu, care a vorbit ieri despre impezitul complimentar ce- 

rând înlocuirea lui cu un impozit pe venitul global al societăţilor. 
Eu, d-lor, socotesc că impozitul complimentar se impune' să fie 

aplicat sceietăţilor, de careee este aproape singurul impozit pe 

care îl plătese societăţile pe beneficiile lor; | 

De ce d-lor ceputaţi? Pentru că impozitul elementar, s se plă- 

teşte asupra beneficiilor, cari rămân după distribuirea dividende- 

lor. Iată o societate oricare ax fi ca: Ce scop are dânsa? Să reali- 

zeze beneficii, cu care să-şi acopere cheltuelilă, să pună o cotă din 

câştig la o pazte pentru vremuri de restrişte, constituind ceeace se - 
chiamă, fondul de rezervă; iar restul să-l distribue la acţionari, sub 
formă de dividende.
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- Alt benefieii nu po ate să dibă sosietatea. Dar toate aceste be- 

neficii, repartizate în chip normal, nu sunt impuse la impozitul 

elementar, căci cheltue: ile sunt scoase din venitul impozabil, de 

asemenea sunt scoase rezervele şi dividendele acţionarilor. Vedeţi 

dar, ca la impozitul elementar. o societate nu pliiteşte aproape ni- 

mic, atunci când societatea nu are şi nu poate să aibă alte bene- 

ficii decât acelea cu cari să-şi acopere cheltuelile, să facă rezerva 

şi să, distribue dividende la acţionari. 

Când însă societatea are beneficii mai. mari, pe cari nu „le. îm- 

parte la acţionari, ci le pune la rezervă, atunci şi numai atunci 

va suferi impozitul elementar; dar o societate care nu face re- 

zerve mai mari decât cele admise de lege, adică 10 la sută, nu va 

suferi fihpozitul elementar. 

Vă întreb atunci pe d- voastre: dacă societatea nu plăteşte. im- 

pozit elementar, nu se cuvine ca acei cari trag beneficii din so- 

cetăţi sub formă de dividend să plătească un impozit asupra di- - 

videndelor? Aşă este? Vedeţi dar, ca acesta este singurul impozit 

echitabil şi drept; căci am spus, ca societatea nu este decât o aso- 

ciațiurea dle mici capitatiişti interesaţi a-şi valorificu economiile 

lor, realizând un venit pentru care trebuie să plătească ea toţi 

ceilalţi contribuabili o singură dată. 

Dar atunci, cum se justifică impozitul complimentar? 

Nu uitaţi, d-lor, “că societatea anonimă, din cauza unei mari 

ecnzentrări de capitaluri, capătă nijloace cari nu sunt „la în- 

demâna fiecărui particular iar eapitalurile icr dobândesc puterea - 

de a dă o rentabilitate mai mare decât alţi întreprinzători. Im- 

pozitul complimentar funcţionează atunci ca o participare a Sta. 

tului la un câştig mare al societăţilor. Acţionarul are avantajul 

că la o societate anoniraă se adună capitaluri mai multe, cari re- 

prezintă o forţă nai nare, şi da o rentabilitate mai mare şi a- 

tuncă: când câştigul creşte, e just ca şi sacrificiul contribuabilului 

pentru Stat să fie ceva mai serios. 

Este ciudat că s'a- combătut acum cu atâta înverşunare im- 

pezitul complimentar cerându-se desfiinţarea lui. 
D. TR. LALESCU: Eu nu am cerut să fie desfiinţat, ci inlocuit. 
D.- GR. DIMITRESCU, raportor: Părerea d-voastră, d-le La- 

leseu nu se poate admite. Eu nu pot coneepe impozitul pe venitul 

„global la societate pentru că acest impozit e suportat numai de 
“versoanele fizice şi e menit să ia omului din ceeace coustitite 

pentru el un surplus. La societăţile anonime nu e o persoană, 

ii 5 jendința este a face din aceste organisme 

mai multor capitaluri a G reprinderilor prin participarea cât 

alobal totalitatea veniturilor» usei pu pna impune In impozitul nu aparţine unei singure persona 2 cietăţi, atunci când beneficiul 

atiunari? Beneficiile acestea se i se împarte între sute şi mii de» regăsesc însă în patrimoniul fie-
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«ărui acţionar. Și acolo vor suportă impozitul global în măsura ce 

se cuvine | CC _ E 

Revin la chestiune. Este ciudat că se cere acum cu atâta iîn- 

sistență suprimarea impozitului complimentar. - 

Am la mine toate memoriile făcute de comerţ, industrie si so- 

aictăţi, ic. timpul diseuţiuni legii d-lui Titulescu prin care. se 

cereă, nu destiinţarea impozitului complimentar, ci aceea a im- 

pozitului elementar la societăţi. Nu puneţi impozite mari pe s0- 

cetăţile cari nu câştigă, se spuneă acolo, în schimb puteţi pune 

impozite complimentare cât mai mari, dacă este vorba de o s6-- 

cietate care produce 20, 30 şi 60 la-sută beneficiu, însă nu puneţi 

impozite pe societăţile cari câşiig numai un 5 la sută sau un 10 

la sută, adică un miniriium necesar care să se distribuie capitalului 

învestit. Si d-lor, aceleaşi societăţi vin azi şi se plâng de impozitul 

| complimentar, pe care n6i îl sscotim ca cel mai drept, pentru că 

nu ese pus. decât asupra venitului unui capital având o rentabi- 

litate niate. -. ă 

D. Madgearu se temeă că nu cumva beneficiile mari ce cad sub 

apliearea cotei complimentare” să nu poată fi nici odată desco- 

perite, din cauză procedeurilor de frizare a bilanţurilor cari se 

scunde adevăratele profituri ale societăţilor. Nu stiu cum se 

poate vorbi de acest, sistem de frizare a bilanţurilor atunei când 

legea h: tărăşte cum trebuie să facă cineva un bilanţ fiscal, asu- 

pra căruia să se aplice impozitul. Ce spune legea? Vei luă benefi- 

ciul brat, vei seădeă cutare cheltueli, vei scădeă amortizarea, vei 

iace cutare rezerve, vei pune cutare sumă pentru creantele du- 

bioase şi pentru diferenţe de curs. Si 

La societate, pentru distribuirea beneficiilor, d-ta faci bilanţul 

pe care îl vrei re răspunderea administratorilor şi nu dai socu- 

teală decât acţicnarilor, dar din punct de vedere al fiscului, vei | 

fie» bilanţul după normele impuse de legea fiscală. Am dori să 

ne îndreptăm către un sistem în care legiuirea comercială însăşi 

<ă stabilească procedeul de urmat pentru facerea bilanţului, pen- 

tru că stim că sa abuzat de sistemul alcătuirii bilanţuriior, şi 

„desigur că codul comercial care se va modifică în curând, va pre- 

vede dispoziţiuni precise în această privinţă: Dar fiscul nu se 

poate teme de frizarea bilanţului, pentru că legea arată cum se 

face bilanţul pentru aplicarea impozitului. Sub evâluările de cari 

vcrbiţi d-voastre se pot. face laxinventar când e vorba de capital, . 

pentru ca să se ascundă rezervele, iar nu atunci când e vorba de 

venituri. | - „a 

D. TR. LALESCU: Rentabilitatea se stabileşte prin raportul 

dintre capital şi beneficii. Sub evaluarea... o 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Operaţiunea de care vorbea 

ieri d. Madgeru şi de care vorbeşte d. Lalescu acum, nu poate f: 

judecată totdeauna ca 0 întoemire făcută înadins spre a evită o
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impunere; la o societate unde administratorii au grija intereselor“ 

acţionarilor şi răspunderea actelor lor, se poate întâmplă adesea. 

ca anumite valori să fie trecuie pe preţul de cost, deşi valvarea lor- 

'pe piaţă ar fi mai mare. Aceasta nu se poate numi subevaluare, 

de varece administratorii: nu-şi fae decât datoria, pentru că în 

principiu ei trebuie să evalueze o valoare pe preţul de cumpărare,. 

îndată ce depăşesc această evaluare, atunci ei face un acţ ce poate 

să producă consecinţe vele. Administratorii trebuie să menţină 

preţul de cumpărare, oricare ar fi valoarea depe piaţă, pentru că 

nu se pcate şti dacă această valoare se va menţine totdeauna. 

După aceste explicaţiuni, vedeţi că societatea anonimă plăteşte.- - 

impozitul elementar iumai Ja beneficiul care rămâne după ce sau 

scăzut, dvidendel> şi după ce sâu scăzat rezervele, iar impozitul 

complimentar nu-l plăteşte decât când “ventabilitatea este. mare. 

Cred că avem dreptul să spunem că societăţile anonime nu sunt. 

mai greu impuse -lecât ceilalţi contribnatili şi că prin -moditi- 

cările pe cari le-am. făcut, prin suprimarea. dublei împoziţiuni la. 

_socieţăţi, am adus o. uşurare şi -acestor societăţi. 

Am crezut d-lor, că trebue să facem un resini special pentru_ 

anume societăţi aşu zise cvoperative. 

Am crezut că suntem în drept să aşteptăm în oiganizaţiunea. 

viitoare mult dela aceste asociaţiuni de capitaluri unici, unde 

există şi câpital, căruia îi recunoaștem-încă o funeţiune în orga- 

nizaţiunea economică de astăzi, dar unde cată să se ridice acestui. 

capital roiul diriguito» atât în ce priveşte administraţia cât şi în. 

ce priveşte beneficiile, şi unde iniţiativa particulară nu: este stân- 

jenită di este îndrumată către un secp nai inult de satisfacere &. 

nevoilor decât de realizare a câştigurilor. Şi am făcut pentru so- 

cistăţile cooperative. un regim de favoare deosebit, le-am scutit în. 

primii vei ani de orice impozit şi după aceea le-am impus numai. 

la un impozit de jumătate, şi numai când au peste 6 ani de fune-. 

ționare şi ating un capital de-un milion, le-am impus la trei 

sferturi din impozitul normal. ! 

Să vedem acum, cum" am înţeles să tratăm industria. Cota de: 

împunere este de 8 la sută, în loc de 10 la sută, cât eră în lega 
Titulescu. In sistemul nostru, industria a fost încurajată întâiu. 
prin taptul că investirile de capital în clădiri şi construcţii p'au. 
mai fost impuse separat Ja cedula R, aşa cum erau impuse în 
legea, “Titulescu: V'am arătat, când am discutat deosebirile dintre. 
legea Vituleseu. şi legea noastră, că aceste clădiri nu se mai impun 
sepărât, venitul lo întră în beneficiul general al industriei. Iată,. 
d-lor, 'o primă iăsură de avântajare care va-aveă ca rezultăt la 
industriile csri nu predue să le iispeuseze “de plata unui impozit 

pe clădirile Joy, '*": 

Am mai Jat industriilor dreptul să facă .o amortizare mai mare 
dăcăt la celelalte întreprinderi, le am dat în loe de 5 la sută, enan 
 



  

“se dăin general. $ la. sută pentru clădiri şi 15 la sută pentru î înves- 

tirile” imobiliare, iar când este vorba de imobile şi înstalaţiuni, 

făcnie dela 1919 pâuă la 1925, cu sacrificii mari, le-am acordat 10 

la sută pentru imobile şi 20 la sută pentru instalaţiuni iraobiliare 

Si mobiliare. Aceasta î însemnează că o industrie poate să-şi amor- 

tizeze instalaţiunile în 5-ani şi clădirile în 10 ani. 

Am acordat pentru industriile noui iarăşi o dispoziţiune de fa- 

"voare scutindu-le de orice impozit pe timp de 5 ani, dacă beneficiul 

lor net anual nu irece de 8 la sutăiar dacă rentabilitatea este în- 
“tre” &-1 ia sută ari redus impozitul la jumătate. | 

Iată d-lor dispoziţiile pe cari am crezut să le prevedem pentru 

Îmdustrii, măsuri de ajutorare şi încurajare de cari d. lurga nu eră 
aa gumă iei, căci cerea să le dispensim cu totul, intrucâţ avem 

încă o industrie în faşe căreia trebuie să-i dăm mijloacele să 

crească şi să se desvolte. | Ă 

Chestiunea nu este tocmai aşa; dâcă se poate zice lucrul acesta 

de industria din vechiul regat, industria din ţinuturile alipite se 

găseşte într'o stare înfloritoare şi de altfel nu prin scutirile . 

de impozite numai i se poate da ajutorul necesar, mai sunt şi alte 

avantaje pe cari le poate avea pe: altă cale sub forma, de tarife 

vavnale, de reduceri de taxe de transpo»t, ete. 

Am crezut că din punct de vedere al impozitelor, legea pentru 

încuraiarea industriei trebuie amendată puniru a băga şi indus- 

tiile în regimul general, căci nu eră “drept să beneficieze de a: 

ceastă lege o mulţime de: industrii cari se găsesc „astăzi într'o 

stare înfloritoare. 

Şi aci, fie-mi permis să aduc cuvântul d-lui Manoilescu, fost di- 

vector general al industriei, eare acum doi ani a fost acela 

care a susţinut interesele industriaşilor, atunci când proiectul de 

lege al d-lui Titulescu se pusese în disenţiune, şi care iată ce spune: 

„In "vechiul regat industria şi minele ar fi putut suportă, chiar 

în vremuri normale, un impozit mai mare, cu singura condiţie ca 

acesta să fi fost raţional aşezat“. 

O VOCE: N'a fost industriaș, a fost numai directorul general al 

industriei. Este o deosebire. a 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Stiu, dar părerile lui erau 

m bretisale atuncea de industriaşi. . 

D. IRIMESCU-GÂNDEŞTI: Nu erau împrăștiate. 

D. GR. DIMITHESCIJ, raportor: Și mai departe, când vorbeşte 

“de impozite, susţine că. beneficiile mai masi de 15 la sută trebue 

“să fie impuse cu o mică diferenţă în plus pentru industriile în- 

curajate şi justifică aceasta zicând că sub această forniă în- 

dustria trebuie sii reirocedeze Statului valvarea sacriticiilor fă- 

-cute prin încurajarea lor. Noi nu am atins cotele propuse “de d-sa. 

Noi am stabilit în general pentru industrie un regim de cote: mai 
xedns: am „scutit industriile noui şi-imt voiu „permite ci ocazia



E | 584 

ciscuţiunii pe articole să propun şi. eu două modificări, una în senz 

sol să asimilăm cu industriile noui şi toate industriile cari au 

fost «listruse de răsbvi şi sunt acum în vefucere. (Aplause). 

O VOCE: Dar cari s'au refăcut parţial după răsboi? 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Pentru partea care s'a r- 

făcut. Şi altă modificare, în sensul ca pentru industrie capitalul 

învestit înainte de răsboi să se considere de trei ori mai mare la 

calculul rentabilităţii făcut potrivit art. 42. 

D-low, în ce priveşte comerţul şi industria, particulară, - “indi- 

viduală, adică nu sub formă de societate, aţi primit şi d-voastre 

ea. şi mine un memoriu ':al Camerii de comerţ, care arată cotele 

enorme la cari ar fi impus particularul care exercită un comerţ 

“sau industrie. 

D-lor, aceste cote suni greșite şi veţi vedeă îndată cât de greşit 

sunt făcute calculele; - 

Primul exemplu: un mic negustor cu un capital de 50.000 lei, 

ave un consum de 700.000 lei şi un benefica net de 70.000 lei ar fi 

supus la un impozit de 32.840 lei, adică la jumătate din bene- 

ficiu! veahzat. Inexact. Ştiţi, d-lur, care este cifra exactă a inu: 

pozitulni pe care îl plăteşte acest comerciant este la 13.590 lei. 

Va să zică în los de 32.000 lei, numai 13.000, la un venit de 70.000.. 

Este bine? . 
VOCI: Este bine. , 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Exemplul al doilea: doi aso-- 

"anţi, avâvă un capital de 150.000 lei, consumă 2000.00 şi câştigă 

net 250.000 lei. Notaţi că în toate exemplele ventabilitatea este e- 

normă: cu 150.000 capital ai 250.000 venit.. 

0 VOCE: Dar munea n'o puneţi la socoteală? - 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Aşteptaţi. Va să zică exem- 

plul a! “doilea cu 130.000 lei capital, un valinent de 2.000.000 şi 'un câz- | 

tig net de 250.000: lei. Cât va plăti după socoteala . făcută de 'Ca- 

mera de comerţ? Va plăti 192.939. In realitate-nu plăteşte decât 

54.830, adică cirea 20 la sută din beneficiu. 

D. V. MADGBARU. Cun. ai tăcut socoteala? 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: O să ajung. 

Al treilea, d-lor; cu vă arăt cifrele şi pe urmă voiu justitică- 

Trei asociaţi lucrează cu un capital de 30.040 de lei, realizează uu 

consum de 3.000.000 şi au un câștig net de 300.000 lei, ar trebui să. 

plătească după calculele făcute în memoriul acesta 133.170, pe: 

când în realitate plătesc 50.270, adică cam 16 la sută. 

In stârşit, al patrulea: doi asociaţi, -mari comercianţi, bueu- 

rându-se de foarte bună reputaţiune şi credit, obţin cu un ca 

„pital de 600.000 de lei uri consum de 10.000.000 şi un beneficiu de 

650.000 de lei, după memoriu vor plăti 343.250 de lei, în realitate 

1il.s5t. Şi atunci lu exeniplul întâi în loe de'46 la sută cum arată 

memoriul Camerei de comerţ, revine 19%; în loc de 48% la exemn-



plul doi, revine 20%; în lo2 de 44% în exeniplul al treilea; revine 

16% în loc de 52%; în exemplul al patrulea, revine 2/0. Prin ur- - 

mare, se va plăti între 16 până a 25% 'în cazurile cu rentabilitatea 

«-a mai mare. Cum ajune eu la acest rezultat? | - 

„D. G. ASLAN: Suntem mulţumiţi cu cotele, dacă sunt aşă. 

D..GR. DIMITRESCU, raportor: Iată explicaţiunea. 

O VOCE: Dacă nu sa diseutat legea în secţii, e bine să se 

-discuţe cel puţin aici. Ă 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Se discută în comisia parla- 

mentară de mai bine de 6 luni. | | 

Sunt denă greşeli de căpetenie, mari: intâi s'a pus peste tit 

patenta coraplimentară și impozitul asupra cifrei de afaceri (în- 

tvreruperi). - 

Daţi-mi voie, d. ministr u de finanţe a declarat că patenta com- 

- piin:entară este desfiiuţată, însă luczul se înţelegea dela sine după 

proiectul de lege aşa cum a fost prezintat, pentrucă în acest 

proiect se spune că se suprimă toate impunerile directe asupra ve- 

nitului: produs de întreprinderile comereiale şi industriale. 

Este adevărat, că impozitul de 1%: pe cifra de afaceri nu se des- 

fiimţează prin legea de faţă, pentrucă această lege este o lege 

asupra contribuțiunilor directe şi impozitul pe 'cifra de afaceri 

este un impezit indirect, care se resfrânge asupra consumaţiunii, 

dar a. ministru de finante a promis că va căută să-l modilice după 

votarea legei acesteia, deoarece îl consideră ca un „impozit anti- 

ceonomie, nedrept şi dăunător Oricum ar fi, el nu trebuie socotit 

în ealenlele ce facem en impozitele directe, precum nu trebuie so- 

cotită nici patenta complimentară, care nu mai poate fi în mintea 

nimănui că persistă, odată cu aplicarea legei noui. 

D. VINTILĂ BRĂTȚIANU, ministru de finanţe: Va trebui spus 

mai clar decât am. spus'o, că această patentă complimentară e 

desfiinţată. Am făcut şi o modificare a textului, o voi propune 

Camemei, ca să fie mai explicit. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Prin urmare, aceia a fost pusă 

în mod greşit, căci în realitate nu trebuia. 

Al dilea,_ gresit e modul cum s'a calculat impozitul complimen- 

tar pentru veniturile comerciale și industriale. Hu recunosc de 

foarte serioasă obiecţiunea care s'a adus, că venitul unui par- 

tieular din industrie sâu comerţ, nu trebuie impus cu o cotă com- 

plimentară mhre, chiar dacă 'este o rentabilitate mare, pentru că 

rentabilitatea aceasta nare, nu e produsă numai de capital. Cineva 

ch 50.000 de lei capital, eu munea, cu activitatea lui, cu creditul 

„lui, cu experienţa lui,pcate să câştige mai mult şi atunci câștigul 

nu este în realitate produsul capitalului, e produsul muncii in- 

treprinzătorului. 

Toată lumea este de acord să zică că nu se poate să fie impus
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en o cotă mare la o rentabilitate produsă de munca lui; dar, 

d-lor, veţi recunoaşte că din momentul ce pentru societăţile. cari 
exercită un comerţ sau industrie s'a admis principiul unei cote 
complimentare, adică al unui impozit în raport cu rentabilitatea, 

atunci trebuie primit şi pentru comercianţi şi industriaşi par- 
ticulari, o cotă complimentară cât de mică, — eu vorbese de prin- 
cipiu acum nu de mărimea ei—o cotă cât de mică, dacă bene-. 
ficiile sunţ așă de mari încât devine evident că deşi rezultat al 
capitalului şi mai ales al muntii, însă sunt dacă voiţi în dispro-: 
porţie cu beneficiile pe cari alte ramuri de producţiune le aduc.. 
Em vreau să spun un lucru. Dacă d- voastră credeţi, că principial 
se poate admite pentru veniturile din întreprinderile comerciale 

şi industriale, un impozit complimentar în râport cu rentabili-. 
tatea capitalului, ţinând bine înţeles socoteală de elementul muncă, 
sau nu, en alte cuvinie vă întreb dacă principial admiteţi an im: 
pozit complimentar pe venit? 

O VOCE: La societăţile anonime orice muncă e plătită, 
D. GR. DIMITRESCU, raportor: In legislaţiile cele mai multe, 

| acest impozit. complimentar este admis peutru comercianţi 'şi în- 
dustriaşi, fiindcă experienţa a dovedit că rentabilităţile cele mai 
mari sunt la aceste ramuri de producţiune. Şi atunci eu nu vreau ' 

„să diseut acum chestiunea cotei, fiindcă dacă va fi cota mare,. 
evident o să spuneţi, nu se cuvine, dar eu spun o cotă cât de mică, 

dacă rentabilitatea capitalului este enormă, fiindcă cu 50.009 de lei. 

capital, ori cât munceşti şi oricât de cinstit şi priceput ești, e un 

câştig bun dacă realizezi 70.000 de lei; este evident că e vorba de 

o ramură de aetivitate foarte productivă şi toemai din cauza a-. 

cestei productivităţi se -cuvine să dai şi Statului ceva. 

O VOCE: Dă la global. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: D-lor, zenitul. acesta tras din- 

comerț şi industrie, care produce, credem că se cuvine. să suporte» 

o cotă complimentară şi (cred un lăcru, că şi d-voastre, dacă a- 

ceasiă cotă va fi fourte mică, nu vă veţi opune. A] fost şi în 

legea d-lui Titulescu la. art. 30, Pam păstrat şi noi, dar credem că 
" dacă s'a protestat atâta contra: lui e din cauză că cifra lui părea 
enormă, căci e enorm ca la un beneficiu de 70.000 lei în primul: 
exemplu, să iei 14.000 numai cota complimentară, S'a calculat 
greşit. 

D. AL. ITEANU: Ceeace prevedea legea d-lui Titulescu, eră 
în spiritul public toată lun:ea credea că nu se va realiză şi nu se 
va aplică şi toată lumea aşteptă după o zi la alta să cadă, pe când 
ceeace se face, acum toată lumea e convinsă că se va face real şi 
se va aplică, 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Caculul aşa cum a fost făcut... 
A(Intreruperi), d-lor, acum vă spun-ce vă interegează, exemplele. *
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cnrajaire acelora, cari nu au registre şi care nu-au bilanț. Apoi, 

d-lor, noi prin proiectul acesta am obligat pe comercianţi și in- 

dustriaşi să ţină registre, se puteă oare ca printr'o dispoziţiune a 

legii să încurajăm pe aceia cari nu ţin registre şi în favoarea lor 

să ealculăm impozitul complimentar altfel decât pentru acea cari 
__tin registre? Dacă chipul acesta de a interpretă legea, nu rezulta 

"clar din cauza unei redacţiuni defectuoase, se va face modificarea 

necesară spre a înlătură orice dubiu. 
O VOCE: Poate că nu eră destul de elar. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Vă spun ce a fost în gândul 

"vostru, căci nu-ervd că ară fi putut introduce o dispozitţiune care 

să favorizeze pe acei ce nu ţin registre, pe aceia cari nu se supun 

dispoziţiunilor acestei legi. - 

Nu uit, d lor, să mai menţionez zâi, că potrivit legii noui, come:- 

eiantul şi industriașul particular are dreptul să scază din venitu 

elabal impus, paguba încercată în anul trecut, ceeace societăţile 

nu pot face. 

Rămâne impozitul pe salarii şi impozitul profesional. Aţi văzut 

modificănile făcute la salarii. Le-am socotit drepte şi evedemn că 

şi d-voastre le veţi socoti la fel. Am socotit că un salariu deşi 

reprezintă un venit din muncă, totuşi când depăşeşte o oarecare: 

sumă presupusă necesară pentru “satisfacerea trebuinţelor unui 

om, poate fi impus ceva mai mult. Si am făcut 3 categorii, salariile 

până la, 4.000 lei 4 la sută, porţiunea între 4.009—6.000 6 la sută și 

ce trece peste 6.000 lei, 8 la sută, la fel cu veniturile profesionale. 

Prin scădarea, a €50 lei lunar din fiec:re salariu care nu depăşeşte: 

4.000 lei, am realizat încă o degrevare pentru acei cu lefuri miei. 

PD. Iorga propunea ieri, că dacă se poate, intelectualii, seritorii, 

profesorii,- să fie dispensaţi de impozite. 

D. lerga a spus aceasta, după ce ceruse ca să scutim agricultura 

care se săseşte întrun stadiu de p'refacere, să scutin industria 

care acum crește şi nu putem să o omorâni când este în faşă, să 
scutim comerţul cinstit. D-sa nu arată însă ce ar fâce dacă ar îi 

obligat să strângă veniturile necesare ca să facă faţă cheltuelilor 

trebuincioase Statului. 

Profesioniştii, advoeaţii, medicii, trebuie sto recunoaştem, au 
suportat până acuma impozite minime pentru veniturile din pro- 

fesiunea lor, şi este drept că un impozit mai mare să vină să lo- 
vească veniturile acestor contribuabili, ea toate eelelalte venituri. 

Am luat din legile în vigoare în Ardeal o dispoziţie care ni sa 

părut, foarte bună, ca în comisiunile cari fixează venitutile şi im- 

pozitele ce plătese profesioniştii, să figureze un repiezentant al 
organizaţiunilor lor profesionale: bunăoară pentru advocaţi, uu 

delegat al baroului; pentru medici, un respective, ete. aşa fel ca 
constatările veniturilor să fie cât se poate mai drept şi mai a-
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proape de jealitate. Cine poate şti şi apreciă mai bine situaţia unui 

profesionist decât acel ce are aceeaş meserie ca contribnabilul. 

Baza constatării- o va formă deciaraţiunea, dar fixarea venitului 

va, depinde de comisiunea din care face parte şi colegul contri- 

buabilului. E bine înţeles că din venit se vor scădea cheltuielile 

nezesare penru obținerea venitului, cari nu se pot ridică lu mai 

mult de o treime din venitul brut. - | 

Şi pentru a termină cu impozitul progresiv pe venitul global, nu 

cxved că este nevoie să-l justific, pentru că acesta este idealul către 

care toate societăţile democratice tind astăzi; către el, sub forma 

de impozit unic, ne-am fi îndreptat gândul, căci îl socotim cel mai 

drept şi cel mai echitabil. Necesitatea însă îm care se găseşte mi- 

nişterul de finanțe, ca să nu dezechilibreze veniţurile Statului, 

ae-au silit să nu renunțăm la materia împozabilă, care până 

- astăzi a furnizat aceste venituri, ne-a silit să menţinem impozitul 

elementar, în cvediuţa că, încet, încet, ne von îndrepta în viitor 

către a reformă complectă, în' sensul menţinerii impozitului pe 

venitul global, ca impozit unic pentru Stai, lăsând organizaţiilor 

loeale, judeţ, comună, unele din impozitele elenentare. . 

Impozitul pe venitul globl este mai mie decât cel fixat prin legea 

'Pitulezcu. Ca să nu iau timpul Adunării, puteţi consultă expu- 

„.erea de motive la pagina 80, şi veţi vedeă acolo cotele stabilite de 

'egea; noastră spre deosebire: de legea Titulescu. . 

Ni sa făcut o imputare privitor la acest impozit, că.am mieşo- 

rat.. cotele, că prin- urmare suntem mai puţin democrați ca -d. 

Titulescu. | Ă - 

D-lor, am” mieşurat cotela începând de jos şi am mers până sus, 

căci noi nu voii să lovim pe nimeni decât în, chip egal, după prin- 

eipiul progresivităţii. . 

D. V. MADGEARU: Aceasta nu este progresivitate, ci. este pro- 

porţionalitate. 
- 

D. G. DIMITRESCU, vaportor: Am făcut aceasta după princi- 

piul progresivităţii, căci nu vrem să lovim clasele cari -cu capi. 

talui lo» au ajutat la desvoltarea economică a aceste ţări. Noi voim i 

să fim drepţi cu toată lumea. 

Am micşorat cotele şi peniru că acesta este un impozit nou, cu 

“care oamenii trebuie să se obişnuiască, pentru că. se pune o dare 

nouă care schimbă obiceiurile, schimbă tradiţiunea şi vu fi de- 

sigur considerat de contribuabil ea un surplus peste impozitele 

plătite de el până astăzi, | 

Acest impozit global Pa mfăcut mai mic: căci credem că acesta 

e singurul mijloe ca să împiedicăm ascunderea veniturilor şi deci 

micşorarea profiturilor fiseului. n 

Cred că, în concepţiunea d-lui ministru de finanţe, acest impozit,



aplicat la veniturile mici, urmează să aibă un caracter mai mult 

statistic, pentru ca fiecare să nu. prezete a-şi face declaraţiunea, 

care serveşte fiseului să-şi prezătească pentru viitor. materia im- 

pozabilă. . în 

Iată, d-lor deputaţi, ce am făcut noi, aceasta este legea, pe care d. 

„ministru de finanţe o supune desbaterilor și votului d-voastre. 

Ne aşteptăm desigur ca sporurile de impozite să provoace oare- 

cari neniulţumiri. Nu atât în ţinuturile alipite căci aţi auzit gla- 

sul. reprezentanţilor poporului din nouile provincii şi aţi văzut 

manifestările lor de aprobare pentru proiect, atunci când vau 

arătat că la dânşii contribuabilii vor simţi o adevărată uşurare. 

Şi e natural, dacă ne. dăm seama că suportau atâtea impozite, 

atâtea adausuurii, mai ales dela 1914 încoace, încât adeseaori tre- 

buiau să plătească mai multe sute la sută asupra vechilor dări. 

Dar în vechiul regat, unde mentalitatea poporului nostru nu e 

încă formată, unde cererea de impozite directe e considerată ca. o 

atingere la averea particularului, în loc să fie privită ca o par- 

iicipare la sarcinele comune, în vechiul regat nu vom puteă în- 

lătură oarecari nemulțumiri. | 

Trebuie spus însă, fără înconjur, că nevoile Statului sunt mari, 

că. graniţele teritoriale trebuiese apărate şi că opera de consoli- 

dare naţională nu poate întârzia. 

Suntem datori a face sacrificiile necesare în acest scop.. 

După părerea noastră aceste sacrificii nu se vor precupeţii. 

Românul ştie să-și facă datoria şi a dovedit'o. Dar pentru ca 

sacrificiul să fie făcut din toată inima şi cu credința că e datorit, 

se cuvine ca să deă contribuabilului garanţia că banul lui va fi 

bine întrebuințat, că nu se va risipi zadarnic, că se vor face 

ioate economiile şi tâate reducerile, şi că acest ban va fi între- 

buinţat pentru stricta satisfacere a nevoilor Statului. 

Aceast garanţie nu se poate dă în scris. Ea rezultă din încre- 

derea ce inspiră acest guvern şi acel ce ocupă funcțiunea de mi- 

nistru de finanţe. si 
Eu nu pretind d-lui Madgearu să ne deă încrederea sa; cred 

însă că atunei .cână, la terminarea cuvântării sale, a spus că. pro- 

iectuli acesta de lege înseamnă ruina unei reputaţiuni usurpate, 

a făcut o nedreptate d-lui Vinţilă Brătianu, şi a făcut pe au- 

dilorii săi să surâdi. Nu se nimiceşte 6 activitate suţinută în de- 

curs 46 atâţia ani de zile pentru binele public şi nu se zdruncină 

o repntaţiune stabiliti de cumpetenţă în chestiunile economice şi 
financiare ca a d-lui Brătianu prin faptul că d. Madgearu nu 

votează un proiect de lege propus de d-sa. 

Aşteptaţi roadele reformei şi pe urmă veţi judecă. 
Hu nu“voiu cere ca fostul raportor al fostului ministru de fi- 

nanţe Tituescu şi minorităţii să voteze. acest proiect de lege deşi
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când e vorba, de o lege importantă - ea aceasta, a» trebui să fie . 

votată în unanimitate pentru ca contribuabilii să- și dsă seama 

că sareinele ce suportă sunt necesare după părerea . tuturor. Stiu 

însă la ce ne putem aştepta. cu vaporturile dintre paxtidele poli- 

lice dela noi. i - - 

“Rog însă majoritatea să. voteze proiectul de lege în convingerea 

a înde_linim cu toţii o operă de consolidare a finanţelor Statu- 

(Aplause pe băncile majorităţii). 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor depu- 

putuţi, convins de urgenţa pe care o prezintă uniticarea impozi- 

telor dircete vă mărturisesc că mă întrebam ieri la sfârşitul sc- 

dinţei, după cuvântările caii Sau ţinut aici şi cari după mine 

au lămurit foarte bine spiritul în care acestă lege a fost conce- 

pută, mă întrebam dacă pentru accelevarea lucrărilor mai era 

nevoie ca ministrul reespectiv să ia cuvântul în discuţiune gene- 

răâlă ; ci număi cea pe avticole să arăt punctul de vedere al m,- 

nistrului şi al comisiunei care au întoemit acest proiect. Insă 

altul este obiceiul, „căruia trebuie să mă supun liând şi eu parte 

Ja această dieuţiune generală. 

D-lor deputaţi, trebuie însă să mulţumesc orațorilor. cari m'au 

precedat că, chiar în aceste condițiuni, fiind silit,să iau parte la 

desbaterile generale, ei mi-au uşurat foarte mult sarcina. Mulţu- 

mese mai întâiu celor din majoritate cari prin corsideraţiunil 

temeinice şi ealeule bine făcute ce au adus, au arătat dacă aceea 

ce se spune şi în paralment şi în afară lasupra cotelor în: 'special, 

- era exact. Dar d-lor, ar trebui poate să mulţumesc şi d-lui Mad- 

gearu, dacă numai o consideraţiune de amor propriu măr con- 

duce în aceste simţiminte de recunoştinţă ale mele. T-aşi Wmul- 

fum că sa pirin faptul eum a criticat proiectul ma convins, 

vă mărtarisesc şi mai mult, că proiectul nu este. aşa de slab icât 

a vrut să-l arate d-sa_ 

Toţi acei cari au recitit discursul ținut de d. Madgearu în par- 

lamentul din 1921 la 'discuţiunea generală a reformei impozitelor 

directe 'şi au putut face convingerea că d-sa a repetat în ultimul 

sin discurs aproape neschimbate teate censisleraţiunile pentru 

legea d-lui Titulescu, cu sinzura deosebive că toate argumentele 

care erau atunci pentru, azi lc-a pus contra jegii. 

Daţi-mi voie să dau oarecari precizări ca să reamintesc şi d-lui 

Madgearu, partea priveipală a cuvântărilor sale de acumi şi ce 

atunci. , 

Prima critică pe care a făcut-o, a fost că, proiectul pe care-i 

prezint, este o copie palidă, o imaginaţie a proieetului 'Tituleseu.
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D. Madgearu a apărat cu atâta căldură proiestul din 1921, încât, 

vă mărturisesc că suit mulţumit şi eu faptul că am realizat 

măcar „0 cnpie palidă“ a unui proiect pe -eare d-sa î săsea aşa 

de bun.. (liaritate). 

Al doilea, d-sa a rnitieai discriminarea, adică, proporţia între 

cotele diferiielor impozite; afirmânl că ar fi în concepţiuneai 

noastră o scară ca tcțul diferită -de aceia a d-lui Tiluleseu, pe! 

care o găseă ideală. Am cercetat Jin nun nu dacă, cele două pru- 

iecte aveau aceleaş cote, dar ducă: discriminările: se nerodluecau 

în aceiaşi proporţie. Am găsit că discriminarea pe care d-sa o.- 

lăndia atât de mult în proiectul d- hui Titulescu există şi în pre 

iectul nostru. Şi am fost şi aici mulţumit pentru că mi-am gis, 

cel puţin urmez soluţia d-lui Titulescu, pe care d. Madgearu, o 

_găseşie aşa de bună. . 

Tia cedula A, la impozitul pe pământ, d. Titulescu aveă o cotă: 

-— şi vorbese de impozitul principal — de aproape 15% ; iar im- 

pozitul nostru agricol: cifra e de 12%. La cedula A, însă, se adaugi 

cedula, Q, care eră încă de 12 la sută. Se ajungea în realitate la 

27 la sută, pe când la noi eră 12, | 

La celula ; B — adică pentru clădiri — d, Titulescu porneă ru 
15 în loc de 12 cum pornim noi, . PD 

Va, să zică, dacă av fi: să nu ţiu seamă de cedula C, cota 

acdstui impozit ar fi egală cu ea dela impozitul agrar. 

La cedula D (comesţul şi industria), legea din 1991, fixa o 

cotă de 12, noi de_40 la sută, deci o-diferenţă de 2 procente între 

cedula precedentă şi aceia a comerţului. 

La E pentru profesiunnie libere, d. jituleseu avea 10 la sută, 

iar noi 8 la sută, deci iarăşi o diferenţă de 2 Ja sută. 

la F, d. Tituleseu, 6 la sătă, noi ave 5 până la 8, după mă- 

rimea salariilor. Numai la cedula G, (averea mobiliară), unde d. 

Madgearu ne acuză de plutoeraţie, a rămas aceiaş cotă de 15 la 

sută, la care noi am mai audăogai 3 la sută pentru: Stat ceiace 

face 18 la Bută. . 

In genere însă “lupă cum vedeţi discriminarea este aceiaşi, şi 

deci, dacă a fost bună şi ciacă a lăudat-o atât de mult d. Mad- 

gearu în proiectul d-lui “Pituleseu, aş putea să fin şi eu mul- 

jumit, care mam făcut după cum a spus d. Madgearu decât-să 

copiez acest proiect. Eni - 

D-lor, însă acolo unie na mulţumit mai mult d. Madgearu, 
este în chesliune“ îscăderiloe de bază, adică pentru venitnri 
miei și pentru sarcinile de familie, întorcâtd cifrele şi învâr-
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tindu-le asa cum ştie d-sa să o facă, a căutat să arate întrun. 

mod greşit, că scăderile de bază sunt mai puţin, ridicate la noi, 

decât la d. Titulescu, dar a mărturisit cu toate âceste că cele de 

familie sunt mai mici în proieetel nostru decât în legea din 192]. 

D. V. MADGEARU : Nu am spus aceasta. 

“D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Aşi arătat că 

scăderile de familie suni mai avantajoase în proiectul nostru şi 

că 'scăderile celelalte sunt mai avantajoase la d-l Titulescu. De 

ce am primit cu satisfaefie din partea unui adversar această 

afirmaţie ? Fiindcă cred în adâncul conştiinţei mele, că iai cu 

seamă, în situaţia în care se găsese- oamenii mai săraci la nci, 

surcina de familie lvrebnic să treacă înaintea celoriaita scăderi. 

(Aplauze). Aceasta este :rincipala . nevoie a omului sărace şi 

chiar acelor cari sunt mai înstăriți: Greutatea omului sărac este 

mai mare când are să &e îngrijească de o familie numeroasă. 

Sareinile lui sporese cu nvriărul de ghete ce trebue să. cumpere 

copiilor, ca cheituelila ee trebue să facă spre a-i, da la şcoală: de 

aceca am crezut că grija sureinei de familie să domine. :Aşi dori 

ca din toăte impunerile accestă griie să treacă înaintea ori 

cărei alleră. (Aplause). _ . - 

D-lor, în. al patrulea rând d-! Madgearu bpunea că am. avani- 

taiat pluiocraţia şi baneoeraţia dar totodată plângându-se Ae 

impozitul complimentar pe care Pam pus. Aceasta o-ltăcea mai 

mmilt din cauza nnei atmosfere din afară pe care voia să o 

speculeze şi a cărci uelemeinicie a arătat-o foarte bine d-l ra- 

portor, “Tot odată d-sa însă recunoaşte. că kapitalul imobil — a 

tost impus cu 3% „peste ceeace fusese impus in 1921. Ă 

D. V. MADGREARU: Nu este exact. Li agricultură ora 1811 

şi la. imobile 20 la sută. 

M. G. ORLEANU, presedintele adunării: Vă rog nu-l mai 

îitrerupeţi, d-le Madgearu. ! 

D. V. MADGEARU : De aceea am răspuns, pentru că ereu că 

trebuie să răspund când cineva spune un iucru inexact. 

D. M. G. ORLEANU, preşedintele adunăsii: Atunci, d-le Mad- 

gearu fiecare deputat din această Cameră ar căpăta dreptul de 

a răspunde la înexactităţile pe care le ai spus d-ta. 

D. 1. IL. C. BRATIANU, preşedintele consiliului : Din cele şapte 

şedinţe de _peste săptămână cea de Duminică ar trebui să fie 

pentru oratorii dela tribună. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe? In ceeace pri: 

vește întreruperea pentru „inexactitate“, dacă trebue să ne pu- 

A 

Brăt, ” dă | 83
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nem pe acest teren ax fi trebuit să întrerupem incontinuu pe d, 

Madgearu - pentrucă. d-sa aduceă în ultima sa cuvântare. na. 

numai cifre şi afirmaţiuni inexacte, dar care erau cu totul în 

con'razicere e: textul, precis al: proiectului nostra. 

D. V. MADGEARU: Dovediţi aceasta. a 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Tocmai 

aceasta vreau să arăt. 

D- lox, a, Madgearu a adăugat că asa cum este propus de noi, 

impozitul pe venitul global este o „farsă“, D-sa arată însă că 

această „farsă“ încarcă greu pe cei mici şi că faţă de impozitul 

d-lui Titulescu uşurează pe cei eu venituri mari. 

Oratorii care m'au precedat au arătat câtde puţin temeinică; 
era această afirmat:una --- “Qi. reveni şi en asupra acestei chas= 

-tiuni, dar pot să declar ae pe act: că la observările făcute: de i 
d. Lalescu în ce priveşte curba impozitului, sunt gata să. primesc: 
o modificare, care să deă pentru impozitele -mai mici, o altă 
progresivitate, decât pentru. impozitele cele mari şi aceasta cu. 

“atât mai mult cu cât d. Lalescu mi-a, atras atenţia asupra unei 
nepotriviri. _ i 

Fiindcă am făcut şi eu în tinereţe matematice Pam “vugat 
spre a nă ecnvinge să-mi dea curba de impunere. În adevăr, curba 
pe care mi-a arătat- -0_d-sa şi d. director al contribuţiilor directe. 
are .o mică cocoaşe care trebuia să fie rectiticată! 

În sfârşit d, Madgearn culmină în cuvântarea. d-sale spunând 
că proiectul din 1921, pe care îl găsea aproape perfect fiindcă c0- 
laborasg la dânsul, ar fi fost eu totul altul dacă se mai adăugau 
mnele propuneri pe eari d-sa le cerea şi pe cari. nu le 'primise: 

d. Titulescu. Adaugă însă că își aduce aminte 'cu mulţumire de 
atmosfera aceia înâltă în care se făcea discuţia şi care putea să 
îacă cinste oricărui parlament occidental. Mi-am adus aminte şi 
eu atunci că în acelcaşi şedinţe avea acea altercaţiune ruşinoasă. 
pentru orice parlament din lume cu un. ministru de interne şi că. 
acel parlament al cărei nivel era aşa. de ridicat, era parlamentul Re- 
şiţei. (Aplause). : 

Dar d-lor, văd că d-nul Madgearu nu este mulţumit cu rea-- 

mintirea ce o fac; ca să-i dau o notă pe care nu o poate con- 
testa aș fi dorit să-i citese ce spunea d-rul Lupu asupra acestei 

discuţiuni şi asupra zăpăcelei complete care era nu numai în 

întreg. parlamentul dar în sânul minorităţii din care d-sa făcea. 
parte, * | - 

D. Lupu, votând contra proiectului arată că discuţiunea a 
îost un adevărat „iurn al Babilonului“. Acesta eră nivelul înalt 
şi discuţiunile interesante de care. vorbea d. Madgearu.
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D-sa sfârșea însă cu modestia caracteristică d-sate,. arătând 
că eu nu merit nici chiar diploma de licenţiat în drept, necum 

cea de co-tor ce posedă. In acelaş timp declară că prin diseu- 
ţiunea ce făcuse isbutisc nu numai să distrugă proiectul hropus 

lar şi o reputaţie uzurpată. 

D-lor, vă mărturisese întâi că niciodată n'am aspirat la titlul 

d> doctor nici ce icenţiat pentru nişte studii pe cari nu le-am 

făcut ca tânăr. In acelaş timp din meseria mea de ingiucr am 

păstrat, ca toţi înginerii, din 'viaţa realităţilor, în care continuu 

„se isbese aceșii profesionişti temerea de a Du îi earazhius prin 

grandomanie, (Aplauze). . 

Cercetaţi starea sufletească a inginerilor pe cari îi cunoaşieti, 

şi veţi cons'ată că foarte rar un inginer. este înfumurat. El se 

loveşte de viaţa practică care îl advee pe pământ și îi arată si 

valoarea lui reală. (Aplauze din partea majorităţii). 

D-lor, şi atunei' nesimţindu-mă aşa sus pe acel piedestal pe 

care mă suia fără voiau mea d. Madgearu, vă mărturisesc că nu 

m'am simţit deloc căzând, Mă simţeam mult mai jos, decât mă 

pusdse d-lui. - | 

In mintea mea însă, mi-a venit comparaţia între omul megalo- 

man şi mul care are conştiinţă de răspnndevea mare -ce apasă pe 

umerii săi. Megalomanul nesatisfăcut, preocupat numai de chestiu- 

nea lui personală! aste orbit; invidiat îl face rău nepu- 

1ând aiunge acolo unde aspiră. Nefiind capabil să se ridice priri 

el, atunei caută să, sape pe alţii ca prin acţiune negativă să 

scază pe ceilalii Ja nivelul!'lui. iar nn el să se ridice prin ac- 

iunea pozitivă acoio unde ar. dori. (Aplauze prelungite). Mega- 

-manul d-lor, este un om care nu poate judeca iimpede, oricare 

ar îi cnitura lui, şi munea lui. Atunci când. ajunge la discuţiuni 

zi la soluţiuni, el nu poate privi decât: prin prizma amorului 

propriu personal şi nu poaja iudeca chestiunile în mod obiectiv, 

ci cu ură din cauza invidivi. . : 

Comparăm cu o altă categorie de oameni cari se opun tocmai 

-megalomanului. Omul care trebuie să-şi dea seama, nu de apa- 

xenţa exterioară a locului ce ocupă, dar de sarcina şi răspun- 

—ierea mare care-i revine. In conştiinţa acestora, este temerea 

continuă să nn poată face faţă la sarcina mare pe care în: -mMo- 

-menţe grele şi-au laat-o asupra lor. (Aplause prelungite). 

D-lor, : preotul în odăjdii poate să. fie la îel cu cel din urmă 

sătean —cum înainte erau aproape şi fără învăţătură — dar d 

slujeşte înaintea altarului. Acolo, nu el este mare, situaţia lui



personală nu are nici e importanţă, ci este sluiba pe care el o 

face. Dacă ştie să o facă se poate ridica, dacă nu cu cât sarciua 

cste mai mare, cu. atât prăbuşirea lui este mai repede. (Aplause 

prelungite). , | 

Luând aceste părţi de căpetenie ale - cuvântării d-lui. Mad-. 

wearu, dacă nu m'ași fi îngiijit în adevăr “decât de amorul meu 

propriu ar fi trebuit să mulţumesc d-lui Madgearu pentru cu- 

vântarea pe care a făent-o, Dar d-lor, dint”o 'discuţiuua -seue- 

rală a unei reforme ca-aceia ce vi'se propune trebuie să iusă 

ceva folositor din cuvâutarea fiecărui orator. De aceea am fost 

mulţumit că în rândul celor care au apărat acest proieel, Sau 

făcut obiecţiuni de folosit. Aceste critice ohiective vor servi la 

îmbunătățirea proiectului. La unele an răspuns. iar altcie. vor 

sluji la facerea unor amerdamențe pe care eu singenr le voiu 

propune Camerei. Căci de fapt. acesta: este rolul nostru în par- 

lament, să căutăm ca opera noastră, prin cuvântările pe care 

le facem, să iasă cât mai temeinică. (Aplauze prelungite). 

Dar, nu pot să mulţumese şi d-lui; Madgearu, cum mulţunu:sc 

celorlalţi. oratori, chiar acelora eare âu combătut 'proiectul, căci . 

mam putut să găsesc la d-sa ce să folosese pentru Ş îmbunătă- 

jirea proiectului. : = 

D-lor, dar să revenim. la discuţia generală. 

După cun ziceam adineauri, ași îi vrut să o înlătur; Ce ră- 

mâne în aceste condițiuni unui ministru de finanţe să facă? 

Si- acesta este scopul principal al euvântării mele —este să arăi 

concepţia generală — din care a pornit acest proiect, în cere 

tarea şi în aplicarea li, această cuvântare din partea antorului | 

răspunzător al proiectului, sii servească de îndrumare. De. acea 

cred că nu este inutil ca într'o discuţie generală să arătăm con- 

diţiile în care se înfăptueşte o reformă 'importantă, nu fiindeă o 

prezintă guvernul sau miniştrii actuali, dar prin 'natura ei! 

chiar, Ea ' este baza  poiiticei de impunere ce iaşezăm 'în Mo- 

sentul de consolidare naţională. Aceste condițiuni generale 

trebuie nu numai să înriuvească concepţia proiectului şi apli- 

carea lui, dar si modul cum d-voastră veţi propune modificăr! - 

la diferite articole. De aceca îmi voi permite să arăt repede 

condiţiunile financiare în cari se găseşte ţara românească. 

D-le, rn partid politie serios de guvernământ nu se poate 

mulţumi să facă diseuţiun: academice și închizându-se în teorii 

abstracte ori cât de frnmoase ar fi ele, să dea soluţiuni cart
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pot să nu corespundă. toideauna “condiţiunilor ţării respective. 

Un partid de guvernământ serios îşi are la baza “tuturor con- 

-cepţiilor lui principii generale. La orizina lui — vorbese înri 

special de un partid eare are 70 de ani de viaţă publică, prin 

urmare de trecut foarte îndelungat,=—un partid "politic a plecat 

„eu anume principii. De pildă pârtiul liberal a crezut dela 

obârşie că nu se poate face redeşteptarea noastră naţională de 

„cât printr'o actiune demonstrativă aşezând temeliile noui ale Sia- 

tulai român moder pe participarea întregului popor. Această 

concepţie care este credinţa lui de bază, inspiră toate soluțiunile 

pe cari le a dai în cei 70 de ani în cari a muncit penton ţară. 

Insă la fiecare moment — şi aci este. puterea urui partid politie de 

»uveinământ — cl a ştiut să-şi adapteze aceste principii. nevoilor 

corespunzătoare tirapului în care trăieşte. (Aplauze). De nude er: 

luţia în programele de partid? Ha nu este o slăbiciune când cate 

făcută paralel cu evoluţia care o fac în timp nevoile poporului . 

pe-care vrem să-l elujiru, Sunt partide care pornesc cu o concepție 

greşită, care la un moment dat nu mai corespunde timpului, 

cum. a fost de pildă la noi partidul conservator cate avea unele 

coficepţii reacționare, şi neştiind să le adapteze nonilor nevoi ale 

Statului a trebuit sii rămâie în afară de viaţa publică. 

Dar cum ziceam, un partid politie de guvernământ trebuie în 

primul rând să soluţioneze situaţiunile de fapt în faţa cărora 

se păsește. Care cra deci situaţiunea de fupt financiară pe care o 

găsim atunci când anu venit la guverna în Januarie 19222 Această 

situațiune de faut nu poate să nu influenţeze politica noastră fi 

- nanciară. Oricât de eorețici am fi —- si mie îmi place să face 

teorii — ea partid. sexios de guvernământ trebuie însă mai întâiu 

să volnţionăm în mod practic nevoile ce se prezintă în ţara 

noastră. - - . 

De aceia să-mi permiteţi să vă arăt care era situaţiunea id» 

fapt găsită la Ianuarie 1922. ' - 

Poate unii din d-voastră să chiecteze că această lămurire ar 

trebui făcută cu prilejul budgetului. Se cade să o facem şi aci 

fiindeă arată putinţa noastră de a tace o politică mai largă în 

chestiunea financiară, — | 

Nu am nevoie: să “compar cotele din trecut cu cele te. pro- 

vanem pentru a arătă că au fost reduse dacă vă voiu convinge că 

înioemirea proiectului nu porneşte din eriia exclusiv fiscală, ci 

din consideraţiuni de un ordin mai peneral.  - 

D-lor, găseam ţara fără buget.- In 1920, guvernul de. atunci 

după ce prezentă un proiect lăsă Parlamentului yrija de a 

întocmi bugetul. Ă
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Ured că i este un caz uuie în viata Statului. Această extraordi- 

nară soluţie venea după aceea şi mai ciuda 3“a unui alt mi- | 
  

nistru de finanţe, care se arătă eu totul nepulineios de a în- 

cepe în mod temeinice cel puţin prezătirea bugetului “României 

Mari. — | i 

Am făcut şi eu parte 'din comisia bugetară a Parlamentului 

din 1919. Era atunci Ja guvern partidul d-lui Madgearu, mi- 

nistra de finanţe d. Vlad, iar d: Răducanu financiar şi cl al par- 

vidului tărănist, raportor penoral al bugetului. — 

VIRGIL MADGEARU : Voiţi să spuneţi că am aprobat 

pontice d-lui Vlad? - 

D. VINTILA BRATIANU, ministru. de finanţe : : D- lor, înainte . 

ca eu. să spun ceva d. Madgearu afirmă că nu este exact. 

Aceasta “arată cu câtă obiectivitate discută d-sa chestiunea. 

(Tlaritate, aplauze). T | 
D. Vlad, . ministru de finanţe, în prima şedinţă a comisunii. 

bugetare ne-a spus că va prezenta peste - două săptămâni . un 

vuzet echilihrat şi complect “pentru” Românii-Mare. Şi a mai 
adăugat că peste o lună vom avea leul egal cu francul, 

Atunci i-am răspuns: D-le ministru. dacă vei aiunge la aceste 

couă rezultate, nu într'o lună, dar întrun an, să ştiii că 'vei 
îi nu numai binecuvântat de toată ţara “românească, dar cel 
dintâi ministru de finunţe din toată lumea, pentrucă nici unul 

mn a putut crede că va coate ţara sa din haosul lăsat - de 
răsboi. întrun aşa scurt timp. | ' 

D-lor, ştiţi ce s'a întâmpalt în acea lună cu d. Vlad, şi apoi 
cu d. Bonteseu, Nu ini insist, dar reamintesc această casâ fac 

istoricul “buzetuluii  Guveinul, din toamna 1919, nu a făcut 

nimic ; bugetul din 1920 a fost dat iniţiativei * Parlamentare, 

adică iarăşi lăsat în necunoscut ; iar bugetul d-lui 'Tituleseu a 

fost de fapt prima încercare maj serioasă, 

Daţi-mi voie; să vă arăt îu treacăt, pentrucă d. Titulescu era 

un adversar politie al nostru, rolul pe care d-sa Pa avut. N'aş 
vrea Să se -creadă că d-sa nu a avut merite reale în încercările 

ce a făcut pentru consolidarea financiară. După părerea nica, d. 
Titulescu a avut intenţiuni foarte bune, d. Titulesen, în concep- 
iunea d-saie, şi aceste bune intenţii nu era nici cu ţărăniştii, dar 

-în fundul sufletului său nici eu guvernul din care lăcea parte. 
Eră un izolat, complect izolat. Izolat, mai întâi fiindeă lipsea 

din ţară şi din cauza nevoilor cari trebuiau regulate peste ho-
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tare, dar poate.si din cauza situaţiunii falşe în «care ne găseara 

netânvenindu-i să stea prea aproape de atmosfera guvernului 

din. care făcea parte. e | 

După cum ziceam, d, Titulescu a plecat dela intenţiuni foarte. 

bune. Când era ministru a cerct să mă vază şi după ce mi-a 

_axătat în trăsuri generale concepţia sa, i-am spus: foarte bine. . 

este să faci reforma impozitelor directe, dar înainte de a:o 

ataca, trebuie să te întrebi două ' Îmcruri: Guveanul din care 

faci parte are autoritatea necesară de a cere sacrifieii noui po 

Şi apol vei găsi în colegii 'd-tale aiutorul necesar pentru în- 

dreptarea situaţiei financiare şi pentru ca aruncând peste 

servicii publice, dezorganizate, cheltueli noui, risipirea banului 

centribnabilului să nu sporească mai mult? 

Dacă nu ai în această, politică, de înfrânarea şi ordonarea chel-. - 

tuelilor, solidaritatea enlegilor d-tale,. nu poţi să dobândeşti roa-- 

dele politieri e; vrei să faci, Cied că trebuie mai întâi să întoe-. 

meşti bugetul pentru a veaduce serviciile publice la calea normală 

şi pe urmă să apliei reforma impozitelos, pregătind şi iînstru-— 

mentul necesar. Răsbotul adusese atâta dezorganizare în aparatul 

fiscal, în cât era vecesan ca şi el să fie pus la punct, fiindeă o- 

lege importantă an-şi poate dă roadele decât când aplicarea ei te 

einică este asigurată. - 

D-sa, însă, a fost prizonier ' din două părţi şi de aceea nu a 

reuşit în intenţiunile bune cuvi le avea: Pe de o parte prizonierul 

guvernului din care făcea parte, pe de altă parte negăsind sprijin. 

în majoritate. al minorităţii şi mai_cu seamă al ţărăniştilor cari 

L-au angajat într'o -anunie direețiune: a impozitului pe avere şi a. 

reformei nu cum o propusese d-sa, dar cum i-a miodifieat-o această 

colaborare a opoziţiei, căci re fapt diu comisie ieşea proiectul opo- 

ziţiei. Si atrinei ce sa întâmplat? După ce în comisiunea fiscală au 

modifieat proiectul de reformă, în ultimul moment opoziţia a re-- 

fuzat de a dă votul ce făzăduise, 

Şi aci mă refer la un cuvânt pe cure i-a spus d. Iorga i2ri că au 

găsit pretextul de a nu votă. D. Iorga are dreptate: modificarea, - 

cotelor la impozitul pe venitul global. a fost numai un pretext. 

D-lor după ce au angajat pe-d. Pitulescu pe o cale greşită, au 

făcut întocmai ca şvarecii părăsind vasul ce duseseră la nau- 

fragiu. pe 

_Văvând că opinia publică era contra proiectului la, care cola- 

boraseră au luat un pretext pentru a lăsa întreaga răspundere. - 

ministrului de finanţe. . | 

D-lor, deşi bugetul din 1921 eră prima încercare de a regulă 

cheltuelile României Mari, el eră încă neuvrdonat. Ni zic, că rar:
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fi patut să-l facă mai bun în momentul acela, dar recuuose că nu 

se av să nici o dată exactă asupra cheltuelilor României-Mari. 

“Am venit la guvern la Ianuarie; ne au trebuit cel puţin patru. 

luni ca să putem să ne orientăm în ha6sul ce am găsit. Colegii” 

mei ştiu că şi astăzi încă nu a apărut la lumină ceneltuelile reale 

ale unor servicii din provineiile alipite. Aflau de pildă trecută în 

buget o şeoală cari nu esistă de loc pr ecum si şcoli cari existau 

şi care nu erau în buzet. | 

D. IL. MIHALACHE: Şi nouă ne cereaţi să facem toiul în trei 

ni cât am stat la suvern. 

VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor, preeura 

d, Saar care „are studii speciale, care este profesor de eco- 

nomie politică şi de finanţe, nu a putut, la o lege importantă: ca 

aceasta, să contribuie cu ceva pentru amelivrarea ei, fiindcă a 

pornit din singura preocupare de ură, toi astfel guvernul Vaida. 

nu a putut face nimic. Grija lui a fost să facă blocul urei, iar 

ru de înfrăiiie care trebuia să-l facă în primul Parlament al 

_României-Mari. i 

D. 1. MIHALACAL: D-voastră în 11 luni nu aţi făcut nimic. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Dacă d. Mad-. 

gearu cu toată ştiinţe care o are nu poate să critice în mod serios 

un astfei de proiect, vă. mărturisesc că nu cer d-lui Mihalache să 

facă aceasta. fAplause). | 

Este bine, u-lor, să răspundea acestor intreruperi, nu pentruca 

să înlătur una din multele calomnii care se fac, dar este bine 

pentru d-voastre, membri ai Parlameniului şi pentru ţară, să 

ştiţi ee s'a făcut în aceste 9—10 luni de când suntem la guvern, 

ce am găsit şi ce am făcut, ca să vedeţi dacă îndreptarea se face 

şi este cu putinţă. E 

Bugetul din 1922/9922 pe care l-âm găsit în fiinţă, cuprindeă un 

buget ordinar de peste 8 miliarde şi unul extraordinar de mai 

mult de două miliarde. Acest buset aveă pretenţiunea. să rezolve 

deodată toate nevoile care se puneau înaintea noastră. Cu cât 

greutăţile erau mai mari, cu atât trebuia să fie mai multă ptu- 

denţă în examinarea acestor chestiuni. Şi atunci pe lângă un: 

buget de şapte miliarde, care trebuia să facă faţă nevoilor ordi- 

nare, — buzei pe care opoziţia l-a aprobat, deşi s'a retras în mo- 

men'ul votării lui din Parlament dar prin discursuri ulterioare... 

D. V. MADGEARU: Am criticat acest buget. Fiţi drept d-le 
Brătianu, (întreruperi), Nu pot să las merelevate inexactitățile 

d-lui Brătianu, d-sa irebuie să fie în "primul rând obicetiv şi 

drept. (intreruperi). 

n „ G. OFLEANL, preşedinte: Cine are să judece aceasta? 
a9 

o 

“e



  

| 601 

  

D. V. MADGIEARU: [ste opininne publică -în sala aceasta. D- 

Brătianu spune că noi am aproliat acest buzei când nici n 'am fost 

în Parlament. ' 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Am spus-o eu 

. înainte de a o spune d. Madgearu, că n'a fost în Parlament. Na 

fost în parlament când s'a votat bugetul, dar Vau aprobat vo- . 

tând prima douăsprezecime. D. Răducanu a: luat cuvântul când a 

venit la aprobare a dona douăsprezetime, vecunoseând ceeace a- 

firm eu mai sus. 

D-lor deputaţi, supărarea d-lui Madgearu este foarte justificată. 

D-lor, în timp de doi ani au putut să spună orice au vrut fără ca 

noi să răspundem; acum când răspundem, când restabilim faptele, 

evident că poate fi oureeare supărare. 

Dar să reviu la buget. Bugetul eră de 7 miliarde cel ordinar; 

iar accl extraordinar care cuprindea două părţi lichidarea. şi re- 

facerea, eră un buget de două miliarde şi jumătate. Aici d. Titu 

lescu a fost, desigur, foarte iluzionist. Daţi-mi voie să vă arăt care 

erau mijloacele cu «ari se alimenta acest buget. extraordinar. La 

refacere se dădeă nădejdea plăţii despăgubirilor de răsboi. Şi de 

aceea „într'una din şedinţele ţinute ceream. Parlamentului, să nu 

cădem în greşeala predecesorilor noștri, să nu ne facem aceleaşi 

iluzii. In ziua când vom făgădui începerea plăţilor să se cu- 

„moască ordinea de urgenţă a, acestor despăgubiri şi să ştim de. 

unde vom plăti. | 

Tată ce ze înscrie la veniturile de un miliard. Intâi excedentul 

ordinar de va fi.. (ilaritate), acesta este textul. 

Al doilea venitul nouei ovyanizaţiuni al expostului care eră 

angajat însă în mare parte în plata cerealelor necesare conirae- 

tului elveţian şi celui cu statul francez. 

Al treilea, veniturile punexii în- valoare a diferitelor avuţii ale 

Siatului. 

Al patrulea împrumutul refacerii care ştiţi dacă în condițiuni. 

de discredit în care eră Statul atunci, se puteă face. 

Acest buget nu eră aplicabil nici astfel chiar cum: fusese îi- 

lvemit nu din vina d-lui Titulescu, ci din aceea a colegilor săi deia 

fiecare departament. Ne prevedeau cheltuieii mari la ministerul 

de răsboi, la şcoli şi al ministerul de lucrări pubice pentru cons- 

trucţiuni de căi ferate, la ministerul cultelor şi artelor; la ministe- 

vul comunicaţiilor. Când am luat conducerea la Ianuarie, am găsit 

o pat= din aceste sume angajate fără nici un venit. 

Aceasta era situațiunea pe care o zăseam. atunci şi care a îh 

greunat şi îngreuează şi astăzi situaţiunea noastră bugetară. Şi 

atunci bugetul de lapt era acela de 7 miliarde? D. Madgearu ziceă 

că mam tăcut economii destule, că am făcut numai de 29 milioane.



Noi a trebuit să înscriem în bugetul nostru sumele “prevăzute 

numai pe şase luni pentru lefurile învăţiitorilor, ale profesorilor, 

ale unor funcţionari publici, sumele neîndestulătoare pentru hrana 

armatei. De aceea A! tâiu am oprit toate cheltuelile din bugetul ex- 

traordinar. Dar din bugetul extraordinar erau dejă angajate pentru 

450 de milioane deşi nuvem necesarul pentru acoperirea lui. 

Trebuiă să facem faţă acestor cheltueli şi să vedeţi cum am 

“făcut-o. 

Prin urmare a tichuit mai întâiu să găsim, prin o mai bună 

gospodărie a veniturilor în noul buget, sumeie necesare p pentru 

sporirea eheltuelilor strict necesare pentru viața zilnică a Sta- 

tului; apoi a ircpuit să facem faţă unor cheltueli dejă angajate 

şi nepr evăzute sau nealimentate în bugei. Să vă dau o singură 

pildă: pentru studenţii „din străinătate cari, dat fiind schimbul, 

aveau nevuie de 40—50 milioune de lei cel puţin, fără ca să tie 

nici un credit bugetar, deşi angajamente erau “luate. Toţi miniş- 

trii eari au fost în sirăiătate, începând cu d. Titulescu, au putut 

vedeă împrejurul legatiunilor din cauza acestui angajament luat, 

scenele ruşinoase şi pentiu guvern şi pentru ţara noasiză cari 

"aw avut loc. 

Găse:m astfel serviciile publice dezorganizate şi în necunoş- 

tinţă de fapi a cleliuelilor reale pe care trebuiă .să le facă ţara. 

Ina] doilea rând găscam o„datorie flotuntă internă. şi externă. 

Nu mai insist asupra datoriei externe flotante,. fiindeă cunoaşteţi 

cu toţi chesiinnea bonurilor de tezaur. In ceeace priveşte datoria 

internă să vă dau un sinzur exemplu: unul din cele peste 90 de 

uomtracte de acelaş îcl, Pueuveştii, în perioada dela. 1920-—192], de- 

venise bursa locomotivelor si a contractelor de reparaţie peniru 

material vulaut. Nu a contractelor necesare pentu xefacerea căilor 

fevate, ci mai mult ale samsarilor cari căutau să facă contracte 

pentru ca să le plaseze în străinătate. (Aplause). Un caz tipie este 

al acelui contract încheiat cu un negustor de mode din Dresda, 

pentru reparaţiunea locomotivelor, dându-i-se avausuri asupra a- 

“celui contract. (Ilaritate). Sunt aproape 96 de contracte de acest 

fel cari dacă ar trebui îraplinite, am avea de plătit peste 16 mi- 

liarde. Şi cum sunt făcute aceste contracte? 

T de pildă unul pe care din. fericire am putut, să-l lămurese, 

făcut o mare casă din Cehoslovacia, Scoda, din care isvorau 

„«renaţe exigibile asupra Statului de 4 miliarde de lei. Şi nu eră 

numai 4 miliarde pentru trecut, dar Statul eră angajat să tri- 

meată sute de mii de locomotive şi vagoane în fiecare an întrun 

“termen nelimitat, pe un preţ neprecizat. 

D. V. MADGEARII: Aţi dai în judecată pe ministrul care a 

făcut contractul? 

D. V. BRĂTIANU, ministru de finanţe: o să viu şi la partea 
aceasta.
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D. Madgearu zice căsă dau în judecată pe ministrul acela. 

D. V. MADGEARU:Da, ca să daţi un exemplu. 

D. V. PRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, vă mărturisesc 

că eu cel puţin, ca ministru de finanţe, dacă ar trebui să fac a- - 

ceastă acţiune continuă de judecător de instrucţie, maşi mai puteă 

să mă ocup de- celelalte chestiuni ale departamentului, meu. (la 

ritate, senzaţie). - - 

- Dar care este interesul de căpetenie al Statului pentru moment? 

Este mai întâi de icate ca. să nu lăsăm să sporească aceste da- 

torii deschise. Direcţia căilor ferat& şi ministrul comunicaţiilor 

prin tratările re cari le-au avut au fixat valoarea contractului, şi 

au obţinut astfel consolidarea celor 4 miliarde din cari cea mai 

mare pate în condițiunile avantajoase ale bonurilor de tezaur. 

Suntem de £ aci înainte în fata unui contract pentru o sumă hotă- 

rită, alimeatâtă în condițiuni anumite. Aceasta eră mai de folos: 

şi mai urgent pentru interesele Statului. kvident -că pe urmă va 

veni și urmărirea. Cu ura ce vă animă sunt convins că d-voasire 

aţi fi procedat iuvers, lâsând ca puguba Statului să crească pâai 

ce vinovatul şi-ar Îi căpătat pedeapsa. 

D. ST. SENDREA: Aceasta e demagogie. | 

D. VINTILĂ IL. C. BRATIANU, ministru de finanţe. Aceasta 

ar fi fost demagogie eum spune d. Şendrea, iar grija intereselor 

Statului erau să treacă la rândul al doilea.. 

Această notă apare în toate acţiunile conducătorilor ţărănişti 

atât în „DY opunerile de legiferare cât şi în toate discuţiile pe cart 

le fac. | 

Deşi am avut două sesiuni extraordinare ale Parlamentului, n'am: 

făcut încă această revedere a trecutului, ar îi fost o apare: aţă de: 

reclamă a faptelor noastre. De ce Âm făcut azi această revizuire. 

Nu pentru dorinţa de a ue. răsboi cu .opuziţia, ci pentiu ea azi cu 

fapte să vedeţi de ce aveam încredere în dreptâte. Azi după nouă 

luni de zile ne găsim într'o situaţie mai bună şi- putem cu cifre 

şi roade să continuăra la restabilirea creditului stabilit al. Sta- 

tului. (Aplause). N 

Pee asupra celorlalte angajamente ce apasă greu asupra fi- 

nanțelor . Statului, aupra. contractului elveţiah asupra celui fran- 

cez. Din toată situăția venerală lăsată de răsbci, sau chiar şi din 

greşelile n“ astre am săsit Statul român tare discreditat. Nu vor- 

bese numai pu puneiul de vedere politic câre a ieşit restabilit 

| din conferinţa dela Geneva, (aplause), dar de- ereditul material 

al Statului. 

“Repet că ne găsim înti'o astfel de situaţie şi prin condiţiile ge- 

nerale nu nimai prin greșelile oamenilor: am sporit însă acest. 

diseredit prin faptud c -ă nu am avut destulă încredere în puterile 

“noastre, pentru ca mai întâi să ne ridicăm prin noi și pe urmă. 

să cerem dela ceilalţi ajutorul trebuineios,
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A spuna creditorilor din străiaătate că nu mai suntem în stare 

să ne refacem decât prin bunavoinţa lor, făceam o adevărată 

cerşelorie care nu puteă eonsolică sitnaţia financiară a țării. 

Ce să mai vorbese de Schuller şi de Kirsehen, şi alţii trimişi 

să ofere ţară pe la toate băncile străine său re d. Hussar, care 

mevgeu să: ofere terenuri petrolifere în numele Siatului român. 

Toate aceste demisuri ale intermediarilor nu puteau să ridice 

prestigiu! Statului român. i Da 

Aceusta cră situatiu ee găseam. Care sa lost atuniei politica A 

noastră? Nu am avu! nici odată pretenţie să. face politică transee: 

dentă. Cum am spus la londra şi la Paris, spun şi-aci că fac e 

politică de „bunne-femme“, adică de gospodărie simplă” și prae- 

tică de nevoile Statului. - - 

Care eră această politică? Pentru a şti ce trebuie “să cheltuese 
trebuie imuni întâi să pun ordine în niersul Statului. De aceea cred 

că d. Iorga presta deunăzi când cerea să satisfacem de o dată su- 

tcle şi miile de nevoi ale României-Mari. ' 

Dar peniru cu să facem faţă ucestor nevoi trebuie să avem şi 

de unde choliui. Voiu repetă în nare ceeace spuneam odată în 

mic ca vrimar al Bnenseştiului într'o audinţă la Regele Carol. 

Bxaminându i situaţia Capitalei, Regele îmi spunea că primăria 

DBucureşiilor iu o să poală să-și satisfacă multiplele sale nevoi 

dacă nu i va veni Statul în ajntor aşă cum s'a făcut la Pesta. 

l-am răspuns: deși revuuose aceste nevoi, cred că e de datoria 

anca să nu cer nici un bau Stutului până ce nai întâi su voiu aveă 

conştiinţa împăcată că am pus în ordine cheltuelile orașului. 

Tot aşă sc pune azi chestiunea şi “peniru cheltueliie Statului. 

“Trebuie să ştiţi că serviciile publice în funcţiune au făcut oare- 

cari progrese, dar. nu încă complecte. Piecare din colegi luptă 
pentru rcintravea în normal. — 

Intr'uneie uirecţiuni de. contabilitate “a piesdut cu totul no- 

iunea legii. Este şi o urmare a sistemului ce se introdusese de 

a cheltui din venituri liră a ordonanța şi a contabiliza. Sunt ad: 

ministraţiun: publice cari nu au înregistrat eheltuielile pe cari 

le fac decât-eu ințârzieri de 3, 4 luni, neayând unele înregis- 
trații pe un an întreg. Cred însă că pe zi ce trece situatiunea se 

îmbunăiătnşte. - „- - 
În aceste condițiuni credeţi că ar fi fost o poiitică cuminte ea 

să facem dendată faă tuturor nevoilor? Mai întâi cu: ce le plătim: 

Ca să se poată face aceste cheltueli în afară de bugetul ordinar, 

ar trebui putinţa unui împrumut interior, excedente bugetare care 

nu există încă, san credit în afară pentru împrumut înteriur. 

Neavând nici uaul din aceste mijloace, ar trebui să recurgem la 

emisiunea Băncii Nuţionule: Apoi eu aceasta credeţi, d-le lorsu, 

că vom ujunze la consolidarea financiară? | |



Gus. 

Cred că este unul din sensnele bune ale îndreptării noastre faptui 

că. de aproape un an nu Sau mai emis “bilete de Banca Naţională 

pentru Statul romăn. , 

De acee, «l-lor, prima măsură pe care sin luat a fost comprimarca 

eheltaielilor. Ce rezultat a dat? De ce era utilă această compri- 

mare? O veţi judecă din întrebuinţarea sumelor rezultate din ea. 

Comprimarea cheltuelilor n'a dat un excedent busetar. 

Sirog în treacăt Parlamentul să fie convins că până acun: 

nu puten alege excedente bugeiare. Sunt mniţumit că din primul 

an voiu putea echilihră bugetul. în mod veul. Exeedente vor îi, 

sunt convins, dar în viitor. Avem însă excedente de cussă prin. 

ordonarea eneituelilur. Aceste sume mau rămas în cassa Minis 

terului de finanţe care ca sgârecitul să s6 bucure singur de ele. 

Tată în adevăr folosirea gâtorva sume: Vă spuneam adineauri 

că am anulat 496 de milioane din bugetui extraordinar. Sa plătit 

cu resursele ordivare din anul acesta din bugetul pe 1915/916, ul» 

milioane ordonanţe în restanţă, cari erau poliţe asupra tezaurului 

ymblie. Am plătit lefuri, furnituri, de materiale în valoare de 800 

milioane. Al doilea, am făcut plăţi neprevăzute în buget pentru 

schimbul studenţilor, pentru cupoanele de plată din urmă, pentru 

diferite restanţe. Am găsit angajamente în Franţa, făză bonuri 

de tezaur, adică exigibile mai repede, în total aproape “220 de mi- 

li-rane. Vă va [i supusă în curând spre ratificare o listă a acestor 

credite. 

Ştiţi că se anunţa o recoltă mult mai bună. Putem să nu o trans- 

portăm? Atuuea am dat din acest excedent bugetar pentru repu- 

 vaţiunea vagoanelor, care trebuiă să se facă în vederea acestui 

transport, 150 de milioane în vara trecută pentru traversele, care 

vu se mai schimbase de mai mulţi ani, 10 de milioane pentru re- 

facerea de poduri, fiindcă ştiţi i în ce stare erau din cauza distiugerii 

din timpul răsboiului... 

Se punea chestiunea aj cărei interes îl cunoaşteţi cu toţii: u 

nommalizării linia în Pasarabia: am dat 60 milioane Pentru a- 

ceasta. Am dat pentru poştă si telegraf în Basarabia care acolu 

servesc şi pentru armata şi pentru serviciile publice, 10 milioane, 

Sau făcut unele plăţi făcute tot din acest buget, care erau nc- 

prevăzute, cea 26 niilioane pentru vapoare separate. Am dat sub- 

venţii cari jarăş nu erau trecute în buget, din care pentru judele, 

26 inilioane. Centru cousumul ofiţerilor, spor de hrană pentru ar- 

mată şi hrană de rezervă alte 260 milioane, pentru plata cupv- 

nulai din reiiia di expropriere 100 milioane odată-şi în Basarabia, 

ale 34 milioane. Ata dut pentru linia Salonta Cluşinău 13 mi- 

linane, pentru drumuri, pentru poduri şi şoscle eare sunt dărâ- 

mate ca să facem un început. ]n sfârşit am dat sui forma a- 

xeasta peste un miliard din acest execdeni de eassă pentru creanțu
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asupra Stat ului, care vor trebui regulate în mod definitiv şi a 

cărei plată n-o pulem refuza. 

Psin urmare politica de comprimare a , cheliuelilor a avut două. 

- voade; întâiu de a cunoaşte mai exact natura acestor cheltueli, 

şi al doilea ca să putem în acest timp, făxa putinţă de credite 

extraordinare, să facem îaţă la unele nevoi extraordinare. 

Reamintiţi-vă că Statul nostru are nevvie de credit şi prin urmare 

grija noastră de a axeă un bugel echilibrat şi ordine în finanţe 

de a pune serviciile publice în funeţiune, nu este s.umai o ne- 

voie internă, ci esie o nevoie şi penisu restabilirea creditului Sta- 

tului în afară. Cu cât acest credit va fi mai bine aşejat şi am. 

putut să c vedem din isbânda consolidării care aproape dacă nu 

3/4. dar 2:92 din ea este asigurată, eu atât vom aveă putinţa de a 

regula şi datoria tlotantă internă mai lesne. Şi cu-cât vom putea 

regulă această datorie - flotantă mui re epede, cu atât o vom puteă. 

să- o şi plătim mai lesne. Negreşit că această din urmă înlesnire 

e datorită unei situaţiuni auormale, a schimbului, dur plata a- 

cestor datorii interne va aveă mâine influeiţa asupra schimbului. 

Dacă prin restabilirea creditului vom puteă avea zoridiţiuni fa- 

vorabile pentru unu împrumut extern, cu Î0U de milioane de iranci 

aur pe prețul actual al aurului, am puteă afinge trei nuiliarde din 

leii actual. 

D-lor, îu acest cadru de politică porneşte reforma impozitului 

“direct, politică pe care o putem face fiindcă, rezultatele celor din 

urmă, nonă luni de zile, avătă putinţa restabilirii situatiei finan- 

ciare în primul rând prin nuci înşine. 

Acei este densebirea mare între conszepția guvernului dela 191 

şi concepția noastră şi de aceea fiecare reformă este influenţată 

de fiecare din ele. . . . 

Opoziția ne întrebă deunăzi în discuţiunile cari au fost, de ce 

am întârziat un an. Cred că hu am pierdut un an prin neaplicarea 

legii Tiiulescu. Mai întâi numai acest an ne-a permis să cu- 

noaştem în realitate situaţiunea de fapt în iiecare provincie si 

priu urmare pe toată suprafaţa României Mari -pentruca legca să 

poală să ţic cât mai mult seamă de condiţiunile fiecăruia. AL 

- doilez, daca aplicăm reformu din 1921 astfel cum fusese” concepută 

legati de impozitul pe. avere şi.nu ani arătat în detaliu cum fu: 

sese. concepută, en cred să compromiteum putinţa de -a mai tuce 

impozitul pe venitul global. Cu acelaş prilej am fost. întrebaţi 

dece nu.u:n aplicat iuipozitul pe avere. Să-mi daţi. voie să vă ci- 

tesc un articol pentru ca să judecaţi. dacă se puteă apiie ă. 

„lb. ceeace priveşte impozitul pe: uvere după cum 0 spusese U. 

Daca atuni în Parliuucnt noi declarăm că na aplicăm acest îiu- 

puzit, fiindcă. credem că. trebuie mpi” intâi să aducem lu, normal 

celelalte, niijleace: ordinare de care dispare Statul. Am adăuzat



că numai în cazul cândsar îi constatat că am istovit altimul mijloe 

fără a puieă face consolidarea, atunei cum “ceri viaţa omului la 

răsboi când este voba de salvarea ţărei, poţi să-i ceri o parte din 

averea lui. Dar peritru această măsură extremă. tiebue ca opi- 

ninnea Bublieă să fie cunviasă că guvenrul a făcut îet ce a putnt 

pe celelalte căi. (Aplausn). . 

Adversarii noștri preă preocupaţi de grija unor situaţii spe- 

ciale au lcgur stobiljirea asupra impozithlui pe avere — cum au 

făcui şi ei reforma iu.pozitelor dirâete—cu o măsură penală. Nu 

este nimiu mai primejdios jpeatru o reformă fiscală decât de a 

o face, vin purnire din. ură,-sau ca un mijloc de a pedepsi. Le- 

_gile penale chiâr dacă sunt fiscale, trebuiesc să fie cu totul des- 

părţite de cele ce stabilesc imipunerile obişnuite. - 

Imp:zitul pe îmbogăţiţii de răsboi trebuiă, dar cu totul se- 
parat de acul pe avere. 'Vrebuie să fie prin urinare aşezată pe 

baza unei icpi speciale. - - a. 

“Să vă cituse numai 6 parte ce mi-ar-îi revenit mie ca ministru 

de finanţe să fac ca să aplic această lege, 

Tată ce spune art. 9: 

„Toţi funcţionarii publici, civilii şi nilitari, în funcţie sau de-, 

misionaţi. după 1 August 1914, precum şi toţii deţinătorii unui 

mandat electoral în vigoare sau exprimat după 1 August 1914, în- . 

'clusiv miniştrii, sunt datori ea, pe- lângă declaraţiunea dată con- 

f.rm art. 23, să facă o deelaraţe Ja Administraţia financiară a ju- 

deţului respceliv, pe care să justifice origina cererilor. Aceste dec- 

laraţiuni vor fi-verificate de consiliile prevăzute 'de art. 24 ale 

căror încherei vor fi trimise de administraţia finauciară. percepţiei 

locului nnâe are a se stabili impunerea. i - 

Sunt supuşi otbligaţiunii prevăzute în alineatul precedent și 

funcţionarii civili particulari şi liberi profesionişti, cari au luar 

parte în campania 1916—1918 şi 1914—2W cu orice grad de rezervă. 

Bonurile aflate în stăpânirea acesior persoane a tăror prove- 

gienţă nu poate îi justificată în chip serios, vor fi trecute în ac- 

tivul patrimonial pentru împătritui valoarei lor stabilite conform. 

dispoziţiunilor de mai sus, fără ca impozitul să poată depăşi 9% 

din averea lur. 

Sumele subscrise de ccntribuabiii vizate de prezenta lege le îm- 

prumutul Unirii emis în 1919 se vor scădeă din totalul bonurilor 

vizate de alin. 4-a prezentului articol“. . 

Pentru a prinde pe câţiva care au abuzat de situaţiunea ce o a- 

veau eu ocaziunea răsboiului pentru întregirea neamului, era o re- 

vizuire a averii (uturor cetăţenilor acestei ţări. Dacă guvernul 

aciual ar fi cercat să pună în practică cu toată imparţialitatea 

această lege, când ar fi cerut unele jusfilicări a averilor ce s'au 

creat în uliimele limpuri a tuturor celor ce au avut mandate elec- 

tive, a-celor curi ja ua moruent dat au dat dovadă de o sărăcie 
e



    

manifestă, dar care pe urmă, făceau -nişte cheltueli ce nu nai 

cadrat cu sărăca de dinainte, ce ară grea de mânuit ar fi fost 

în mâna lui! Chiar dacă dreptul acesta de investigaţie se dă în 

mâna magistraţilor despre care noi aveni altă părere decât d-voas- 

tră, fiindeă îi acuzaţii în volul lor mai puţin de amestec ca 

în biurourile electorale, când. am: fi pus în aplicare o asemenea 

lege, credeţi că sar îi putut crea de odată instrumentele nece- 

sare ca să garanteze impartialitatea, şi că mar fi adus o pertur- 

bare grozavă în viaţa de toate zilele a Statului? Recunosc că erau 

măsuri de luat. Nei nu ne facem însă iluzia, cum o faceţi 

d-voastră, că aceste măsuri ar ecoperi toate nevoile Statului. Dacă 

nu s'a putut pune inmpozitul pe beneficiile de răsboi, este că nu 

avem nici loale elementele! necesare. In orice caz, asemenea mă- 

sari în contra îmbogăţitilo» de răsboi nu puteau să fie cuprinse 

într'o lege fiscală ci într'o lege cu totul specială. 

D.N. CHIRCULESCU: La cât evaluă d. Titulescu această im- 

punere? 

-D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Cred că nu se 

sue la mui mult de 500 de milioane. 

Se crede că cu aceste 500 de milioane se puteă îmbunătăţi si- 

toaţiunea funcţionarilor, să. facem faţă Ja toate: nevoile acestei 

ţări şi sperau că tot ce va produce acest impozit de răsboi esti 

suficient ca să se suprime şi celelalte impozite! - 

D lor, ziceam că deosebirea între concepţia guvernului din 1921, 

și a noastră, este că noi am plecat dela buget ca să ajungem le 

impozit, pe când e! a plecat dela impozite ca să ajunsă apoi ia 

buget. 

D, V. MADGBARU: Pentrucă d-voastră: aţi avut impozitul pe 

cifra de afaceri, aţi avut impozitul pe cedula F, pe cari le aţi a- 

plicat şi d. Titulescu trebuia să-şi creeze bugetul. D-voastre vaţi 

bucurat de roadele ivapozitelor lui Titulescu. 

_D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Cu. putinţă san 

„cu neputinţă, d. Tiiulescu a plecat dela impozite ca să ajunsă la - 

buget, iar noi am plecat dela buget ca să ajungem la impozite. O 

îi cu vina sau fără vina dumnealui, dar» aceasta uste o concep- 

tinne diferită. 

Al doilea, noi ara plecat dela o altă preocupare. Indâiă ce ne-a. 

convins, prim siinaţiunea veală care am găsit-o în toate provin- 

ciile, că legea noastră nu are numai un scop fiscal, și de a asi- 

gură venituri Statului. dar că principiul trebuie să fie acel de: 

unificare a impozitelor în ţară. 

Aceasta, este a doua concepţiune care este la baza proicețului 

nosiru grija ca pentru consolidarea noastră naţională, contri- 

buabilii să ştie, că suni toţi egali faţă de impunere. De aceia zi- 

ceam' adincanrea, că oricât sar discuta cotele şi oricât le-ar în- 
»
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xârii adversarii notat, eu ştiind de unde ami pleeat, şi unde tre- 

buie să ajung, sunt convins şi ssigurat — fiindcă am. plecat dela 

această eoncepliuue, —. că.-nu se poate ca cotele lui Titaleseu 

să fie mai joase dâcât ale noastre. - - 

- Grija noastră ea, pariid de guvernământ serios şi ca yeprezen- . 

tanţi ai acestui partid în acest guvuorn, este să asigurăm ijloacele 

necesare vieţei zilnice Statului. . Majoritatea parlamentară “tre- 

buie să știe, că această lege foxmează * un tot. Dacă putem să nu 

ajungem la cotele proiectului din 1921 şi prin urmiare la o agra- 

vare a siluaţiunei actuale, (în afară -de noua impunere pe venitul 

gl: bal): trebuie să vă declar,.ca ministru de finanţe răspunzător, 

că nu pot în situaţia actuală să fac o reducere a impozitelor ac- 

vaale în niijlocie. Aceasta nu o cere nici opinia publică. Am fost 

prin sate şi am îitrebat pe ţărani cum stai en impunerile, şi toţi 
mi-au răspuns că ştiu că vor trebui să plătească “după răsboi inai 

muit, dar să se plătească pe dreptate. De aceia, d-lor deputaţi, vă 

rog să uveţi grija ca modifteările- ce cereţi să, le chibzuiţi în aşă 

tel, în cât să nu desechilihraţi bugetul şi aceasta chiar pentru ere- 

ditul Statului român. Dacă astăzi un Stat ar degreva sarcinile 

contribuabililor săi cu toate rămăşiţele -mari lăsate de răsboi a- - 

_ecastă politică n'ar fi înţeleasă, şi orice grup financiar cu care 

am trata vreun împrinnut, ax zice: este un guvern care merge la 

prăpastie, penivu că, nici un Stat nu poate face uşurări în situa- 

țiunea, contribuabililor. 

Fiecare dintre noi poate recunoaşie mai bine ramura activităţii 

- sale speciale şi deci: să ceară pentru breasla lui condițiuni mai 

uşoare. Să nu pierdeţi însă din vedere interesul general necesar 

restabilirci creditului Statului român şi renşitei politicei de înere= 

dere îri noi înşine. 

Legea din 1921 eră complicată; eră greu de aplicat, fiindcă eră 

înspirată dela legiuri străine. D. lorga, să-mi permită a-i spune 

că ru am. comparat destul fiecare din impozitele elementare pe 

care le înfiinţăm,: cu impozitele cu care sunt obişnuiţi românii; 

căci de fapt aci este o deosebire între coneepţiunea d-lui Titulescu 

si a noastră. Nâi nu am pornit dela eedula Titulescu, ca să facem 

“un impozit elementar, ci am pornit dela imposiitele existente pe 

care am căutat să le îmburătăţim. 'Şi aceste impozite existente, 

care sunt ele, toneiera cate e aceia care este cunoscută peste tot; 

dare a intrat în sufletul ţăranului. Acestei foncieri i-am adus Do: 

dificările care le cere timpul. Avem apoi impozitul pe clădiri : la. 

4 

foneieră d. Titulescu, nu numai că păstrase şi dânsul un impozit: - 

analog dar a adăugat cedula C; Am vespins această cedulă fiindcă: 

am aplicat o într'o iară cum foarte bine a spus: d. orga şi ora- 

torii cari mu precedat, în care . agricultura este la un moment 
-de transfor mare completă. Această trunsformare are loe nu numai 

Brăt., - i 23
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prin faplul că proprietatea, agricolă, pentru marea majoritate treea 

în mâna ţăranilor, dar chiar. cultura marilor proprietari, este în 

trânsformare complectă. Văd, ca cultivator, pe pământu! eare mi-a 

xvămas ce schimbări adânci se fac pe zi ce trece în modul de eul- 

tură. - 

Ne îndrumăm către o cultură mult mai intensivă şi cu mijloace 

proprii, cu personal propriu, cu clădiri de lucrători, care nu exis- 

tau înainte, cu vite şi maşini mai multe. Şi pe mine d-lor, daeă 

tar întreba cineva, deşi am un contabil la moşie, nu aş puteau 

să arăt în siluaţia de schimbare de azi care este venitul real dela 

fiecare fel de cultură, dela vite, dela luncile de zarzavat. Dacă un 

imare proprietay» cara puate să ţină un contabil nu poate de fapt 

satisface cererile cedulei C, precum țăranul va putea întelege să 

“plătească mai întâi pentru venitol pământului şi apoi pentra ve- 

nitul pe care-i irage sau câtorva răzoare de zarzavat semănate 

pe acelaş pământ, - 

Această concepţie n'a găsii rezistenţa în Franţa şi în Anglia 

ande cultura intensivă eră de mult introdusă, şi va putcă îi de 

sigur admisă într'o zi la noi, dar nu azi întrun regim de agricul- 

tură; extensivă. 

Si astfel, fostul ministru de finanţe pentru a pnteă aplică o mă- 

sură, necorespunzătoare situaţiei de fapt a trebuit să recurgă la 

coeficienţi care de fapi îndoiau cel puţin impozitul. Am avut 

astfel cedula C. Noi am exezut că, în starea actuală a agriculturii, 

cedula trebuie desfiinţată şi am: desfiinţat-o cu totul. (Aplause): 

Dar de ce ani desfiinţat:o cu totul şi nu am făcut ceeace eră nor- 

mal, adică să adăocgăm cotele eedulei C, la cele ale cedulei A? 

Am desfiinţal-o căci am plecat dela concepţiunea de care vor- 

beam mai sus de a păstră în linii mari impunerea. de astăzi a îru- 

pozilului fonciar. Negreşit, că vom aveă sporiri de venituri prin 

evaluări, din cauza întârzierii ce sau pus în cercetările pe baza 

cărora se fac azi incasările. 

“ot astlel pentru case, am păstrat tot impozitul fonciar. Par- 

lamentul din 1921 îl modificase și eombplicase, De ce? Fiindcă la 

case impuneă pământul aparte la cedula A, precum şi clădirile 

care erau deslinate industriei la cedula B. Eră însăşi o nouă com-. 

plicţie la care am renunţat, impunând locul casei la case şi: imo- 

bilele fabricei la impozitul elemntar corespunzător la cel asupra 

industriei. - 

Pentru comerţ am păstrat unele enorme din Ardeal; de pildă 

pentru cei care nu pot să ţie registre regulate, evaluarea se face 

prin comisiunile locale, după semnele aparente şi în comparaţie | 

cn ceeacc sau impus vecinii cari au acelaş vad. | 

_ Nu am creiat nici un alt impozit afară de cele existente, păs- 

trând cât am putut bază impozitelor de astăzi, tocmai” pentru că.
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să nu aducem o perturbare mai mare, Singura inovaţie este acecă 
a impozituiui pe venitul global contra căruia cred că măjoritatea 

actuală nu vu protestă, fiind de mult înscrisă în progranul parti-" 

dului liberal. Să nu uităm că pe baza acestui program ne-am ales. 

(A plause). 

Ultima consideraţie care ne-a făcut să nu putem aplică proieetut 

d-lui Titulescu, cu toată dorinţa că am îi avut să zorim unificarea, 

eră lăsarea cn totul nerezolvată a regimului “impunerilor directe 

la comune şi Judete, nicăeri nu S'a făcut o reformă a impozitelor 

directe fără să se arate normele după cari sc coordonă impunereu. 

directă a administraţiilor locale. Alifel administraţiile locale pot 

face dintru'un iwpozii fuarte drept, unul nedrept prin sporirea 

cotelor peste condiţiile norinale. Ă 
În rezumat, care este concepţia proiectului nostru? Fa este ţău- 

muită de fapt la următoarele puncte: la unificare care după mine. 

este scopul de căpetenie, lu păstrarea. drepturilor minimale actuale . 

ale Siuatului, punet iarăş prineipal peatru că în situaţia finan- 

ciară grea în care ne găsim şă nu scădem veniturile Statului, şi 

al tveilea, ca belșugul Statului să iasă din belșugul general. In ce 
fel înţelegem acest din urmă punct? : - 
Una din tainele partidului liberal şi nu de acum, ci: mai bine 

de 70 de 'ani de viaţă rodnică, a fost că având o cunoştinţă mai 

adâncă a pulinţei de lot felul a Statului român a pus la baza ac- 

țiunii saie încrederea. Suntem convinsi toi, astfel că într'o țară 

foarte sporită din toate punctele de vedere, creşterea veniturilor 

Statului va îsvori într'o administraţie readusă la normal nu, din 

cote ridicate, cât din: mersul înainte al producţiei şi din al propă- 

girei generale. | 

Adăogăm d lor, că “Taăn această pildă din trecutul nostru, D. 
Madgearu având onoare de acest trecut ne cerea să nu vorbim 
de el, E 

D-lor, eu vorhese de trecut pentru că ori de câte | ori man ! 

uitat în el nu numai al partidului nostru dar al ţării noastre, am. 

găsit foarte mulie fapte de încurajare. Chiar în perioadele ccle 

mai triste ale istovici noastre arm găsit chiar ascunse sub cenuşe 
mapifestaţii de -sănătaie, cari puteau dă încredere în viitor, (A- 
pause). Si fiindcă suntem pe tereuul financiar cu atât mai mult 
vorbesc de trecut, en cât „polilica financiară din vechiul regat 
adusese în ajunul răsboiului linanţele Statului român într'o asttel 
„de propăşire încât erau cele mai bune din toată regiunea în care 
trăim, Eram singurul Stat din Europa tare: anz avut 15 ani dea- 
*ândul exur-lente bugutare. 

D. Y. MADOEALU: Siăracă ţară! Ţavă de analfabeți! 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: D. Madgearu 
zice: săvacă tară! Câtă nedreptate şi necunoştinţă! Să dau o sin- 

——
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“ gură pildă de roadele încrederii pe cati conducătorii de atunci au 

avui, în eu, operatiunea financiară importantă pentru rescum- 

părarea căilor ferate, fără de care nam fi putut face răsboiul şi 

„mobilizarea. Acea mică Românie, cu mijloacele ei reduse şi abia 

2 ani după văsboiul de neatârnare a făcut prin această răscumpă- 

rare una din eele mai frumoase operațiuni financiare consolidând 

în renta de Stat, cu 5 la sută "7000.000.000 lei aur, înta“o epocă când 

totalul bugetului nu ajunze mici la a patra parte a acestei sume. 

Şi de câte ori mă uit ia ce a făcut micul Stat român, care 

prin execdentele bugetare, prin creditul creat în afară a putut. 

să-şi învestreze cea mai mare parte din toate nevoile lui prin pu- 

tinţa credilului Statului şi fără înstrăinarea bugetelor. şi încătu- 

şaxea libertăţii sale, de atâtea ori mi se ridică sufletul şi am în: 

«vedere în viitor. (Aplause). | IT 

Nu este vina noastră dacă alţii nu pot găsi in trecutul lor acest 

îndema. | . a 

Recunosc că în deoseni d. Madgcaru nu Are interes să cerceteze 

tmecutul. Ce va găsi d-sa în teecutul acesta în care România sa 

format asticl în câi a putut să participe la marele răshoi şi să 

facă întregirea neamului? Nu vorbese de partidul țărănesc, care 

nu există, dar de d-realui personal. Îmi aduc aminte că în această 

desrobire politică care nu sa. făcut numai pe câmpul de răsboi, 

ci prin toată acţinnea demveratică desfăşurată în modul continuu 

în cei 50, 6 aui din urnă, când noi înfiiriţăm cercul de studii la 

1911. Iar la 1313, şeful partidului întors din Bulgaria, prevăzând 

«veriimentele ce vor veri a publicat o serisoare prin care spuneă 

ca program imediat reforraa electorală şi exproprierea. Începustri 

la acel cere de studii o serie de conferinţe, cari au slujit foarte 

mult şi la laşi şi la Bueureşti,. pentru lămurirea opiniei publice. 

Chiar în sânul nostru erau unii cari nu cunoşteau destul ches- 

Aiunea. (iraţie acestor studii sa plămădit acea, cunoştinţă unitară 

care face icrța acestui partid. Am putut asilel ca întrun Parla- 

ment de proprietari mari să se poată votă exproprierea lor şi 

ântio Cameră censitară să obţinem votul obatese. - 

D. V..MADGEARU: Aceasta o datoriţi domnului Stere, (Sgomoi, 

Antrexnperi, protestări). - ! 

Noci: D-iui nu există, - e ! - | 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Ba există şi de 

aceea mă întrerupe fiindcă există. Ei bine, in acel timp Pe cin» 

păseam noi în contra xefonmelor? Cine era conferenţiarul d-lui 

Nicu Filipescu, care eră foarte bun român dar care nu înţelesese 

rostul reformelor. | | 

-D, V. MADGEARU: Nici n'am cunoseut personal în viaţa mea 

pe Nicu Filipesev, Sie Ie 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Cine eră con- 

< 
-



? - 7 did - 

“ferenţiarul care aduceă o acţiune paralelă cu aceia a societăţii 

agrare care reprezentă rezistenţa contra exproprierii? Cine făcea 

ton fevinte Ju şeoala Clomenta contra băncilor şi 'obştilor populare? 

“ați ţinut d-voastră, o eonferinţă de. acest - fel? (Apluuse pre- 

Du şi: înrlelung repetate). _ - 

D. V. MADGEARU: D-le Brătianu, vam eunoseut niciodată pe 

Nicu Filipesen. Nam ținni nici o asemene conferinţă. „Este ab- 

sălut înexaet. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru -de finanţe: A fost un eon- 

pes la școala Clementa, în momentul când adversarii noştri fă- 

ceau 0 actiune enntra reforndeluor ce se vesieau. Dace îmi aduc 

aminte de aceste fapte? i 
D. TI. MIHALACHE: Untrerupe). 
D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanțe: E bine, d-le Mi 

Dalache să euneşti colaboratorii d-voastră de astăzi. Veţi aveă 

pertru anmlii încă aturi surpriideri, 

s D. IL. MIHALACHE: 'Focmai de aceea sint surprins de ceeace 

atirmaţi. (Aplause pe băneile partidului țărănesc). ” 

D. Y. MADGEARU: Dovediţi d-voastrii că am ţinut eu vreodată 

conferinţă contra obştiilor săteşti şi cu îmi dau dimisia imediat 

din Parlameni. D-le Brătianu n'am ţinut nici odată conferinţă îa. 

contra obştiilor săteşti, ci am seris totdeauna pentru obştiile să- 

teşti şi am vorbit tetudeaunu în favoarea lor, acesta este adevărul. 

D. VINTIILA BRATIANU, ministru de finanţe: D. Mihalaene —- 

“să nu aplaude înainte de a se convinge, căci mai sut mulţi de 

felul acesta în partidul d- sale, nu numai d. Madgearu. (aritate; 

'aplause). 

"D. Y. MADGEARU: Aceasta este  risbunare meschiră, d-le 

Brătianu! , i 
D. I. MINALACHI: Eu ceunose pe Madgearu delă primele lui 

manifestii pe terenuri] cooperaţiunii, dacă toate îinformaţinniie. ă 

d voastră su t tot aşi de serioase ca acvasta, d-nealor au de ce să. 

vă aplăude. (Aplavse pe băneile partidului țărănesc). 

D. V. MADGPAERU: Incă din- 1912 când am: pubiicat broşuirmw 

vea în privința băneilur populare, am arătat tendinţa antidemo: ” 

crată şi enpitulistă pe cui d-voastre aţi intro das-o in băncile pe- 

pulare ca-să burgheziţi țărănimea şi să o înhămaţi la carul pa- 

liticei partidului d-voasteă, aceasta este adevărul. . 

p. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-l6r eu îu- 
țeleg foarie bine supăravrea d-lui. Madgearu şi pe aceea a d- lui Mi 

halache. Ă 

Imi aduc uminte: de această acţiune fiindeă în acea epocă se 

“alucea în Parlament şi în afară de el o campanie dârză în contra” * 

băncilor. populare şi sprijinul ce le dam, se ducea chiar la unii 

anembrii ai guvernului conservator. Reamintiţi-vă un discurs al : 

rr



  

pi: Maioresen, în. contra băncilor populare. şi, în contra noastră. 

si: în speciul în contra acţiunii Jui Haret. 

-D. N. SĂAVEANU: Chestiunea activităţii extraşcolare.” | 

D. VINTILĂ L..C. BRĂTIANU, ministru de finanţe: Atuuct. 

sând noi duceam o contra campanie de a salvă frumoasele iniţiative 

ce se arkiase între săteni pentru desrobirea lor economică în care 

vede«m viitoarea ridicare a Statului nostru, când iuptăin. contia. 

acuzaţiunilor nedrepte cs se aduceau atunci, acţiunea noastră eră 

stânjenili ue diferite brosuri întve cari eră şi acela a d-lui Mad- 

gearu. Şi îmi ziceam: .cum 'se poate ca acest tâniir care acum vin» 

depe băncile şcoalei, să fie poțrivnic acelei mişcări? Inţelegeanu 

să-l văd în rânduri mai înaintate. Dacă un tânăr face o astfel de: 
politică, ce are să devină când va fi mai în vârstă? Ce renoţionar”.. 

xvuginii? (liaritate). SI: 

Nu mă aşteptam, desigur să-l văd pe băncile acestea. De aceea. 

spuneam d-lvr Lalescu şi-Dumiirescu, că eu nu am atăla încredere 

în convingerea de azi a d-lui Madgearu, cum naveani încredare- 

în eca*de eri, (Aplause). 

D. N. JONGA: Eu îl cunosc pe d- nealui decând eră i copil mie şE 

tot democrat eră, “(Maritate). 

D. V. MALGEARU: D. Iovga ştie probabil de când ans “cola- 

burat la „Neamul Românesc”, vând eram de 17 ani. | 

D. VINTILA 1. C. BRĂTIANU, ministru de finanţe: În limitele 

acastor principii de cari vorteam adiieauri, şi acestei preocupări - 

pe'care am pus-o la baza pruieciului nostru, am căutat să fixăm. 

cotele. Nu mai insist asupra lor, dar repet că ele au fost fixate: 

nu prin grija de a le spori, dar de a păstră cel puţin pe cele. 

actuale. 

D-lor, chia: dacă o lcee e bună, rezultatele depinde de apiicărea 

ei. De aceea eu cred —.şi aceasta o spuneam şi predecesorului 

meu d-lui 'Titulescu— că rezultatele legii vor depinde nu numai. 

de modul cum se vor tace constatările şi impunerile la prima 

purere în aplicare, dar şi pe urmă la cele mereu îmbunătăţite în; 

eursul anilor, De aceea, înainte chiar ca să supun votului d-voas- 

tre 'acest proiect, am chemat în Bucureşti pe toţi iuspectorii 

generali financiari, ca să pregătim cât mai bine -aparatul fiscal, 

pentru a putea îndeplini în aceste vederi aplicarea legii. Le au 

spus, ceeace nu prea at fi dispus să facă un ministru de finante 

în situaţiunea grea actulă ceeace vam spus şi d-voastre, că nu. 

le cer să facă evaiuări ridicate, cum de olicei li se dedean instruc- 

iiuni ci să facă evaluări drepte. Am adăogât să deă instrueţii iu-- 

spectorilor şi adimninistratorilor financiari pentru ca evaluările si 

să fie mai bine sub real decât deasupra, De ce? Nu ca să facem - 
guvernului o atmosferă mai plăcută, dar fiindcă cred că nu este 

-bine ca noi să sporim veniturile Statului într'un moment de. in-
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; flaţiune, fiindcă . “mâine nu'o să le putem menţine atât de ureate 
2: “cână ăbilutiunea Ya: dispare. %(Aplause). “ 

Având încredere că putem face faţa cu eotele actuale la nevoile 
Statuloi, am putut să dan aceste instrucțiuni de prudenţă în eva 
mare. Avem destulă margine de câştigat asnpra evaluărilor a6- 
taale. Prefer să rămânem chiar sub veniturile normale de azi 
Ipentru: & nu puue veniturile Statului pe un picior care ni 
“ar puteă menţine, 

In acest spirit o să dăm: instrucţianile noastre şi vom face etr- 
culările cari se vor publică, pentru ca şi marele public să aibă 
-cunostință de această politică de cumpătare. 

D-lor, în mod incidental, — de şi d. Dimitrescu a explicat atăt 
“de bine chestiunea irupozitulai complimentar, — vreau să. -vă atrag 
atențiunea asupra unui punct care preocupă Camera, asupra câ- 
ractexnlui impozitului complimentar. 
Neureşit că sar îi putut stabili un singur împozit pentru eg- 

merţ și industrie, impozitul de 10 şi 8 la sută şi să se adaoge la el 
-uumai impozitul pe venitul global. 

D-lor, la veniturile de această natură, am crezut că e bine să 
punem şi nn impozit complimentar, bazat pe o rentabilitate mai 
mare. Aceasta nu ca să satisfac acea opinie publică care de câte 
ori se vorbeşte de beneficii mari pare că a» vreă să se reeadă 
„asupra lor. . 

De câte ori în Parlament n'au.. fost aplause, când întrun dis- 
curs s'a vorbit de îmbogăţiţii. de răsboi, de speenlanţi, de acei cari 

realizează beneficii mari. Se crede că din impunerea, acelora o să 
se facă fericirea şi belşugul Statului din toate punctele de ve- 
-dere.' Am crezut că este o concepţiune economică dreaptă şi Nor-, 

mală ca îndustria şi comerţul să plătească mai mult când ajunge 

ja beneticii prea ridicate, şi prezentând un caracter special. Când 

o industrie ajunge să dea beneficii de 200 şi! -300 la sută, industrii 

-care adesea ori își sporesc capitalul fară” vărsământ al acţiona: 

rilor, şi numai din beneficiile anuale, origina acestor câştiguri 

mari indică adesea trusturi, carteluri mari--sau monopoluri. De 

:acrea am pus acest impozit. Am rugat, însă, pe acei cari voiau să 

ceară suprimarea lui să n'c facă. Le-am declarat că primesc orice 

îndreptare pentru ea acest impozit complimentar să nu fie aşa de 
greu, însă, în principiu, ca Parlament democratie, vă rog să nu-l 
siprimaţi, căci aţi greșit. Printe'o interpretare greșilă, după cum 

a arătat d. Jimitrescu, sa zis că menţinem patenta complimen- 

tară. Nu este exact. Când an venit comercianții la mine, le-am de- 

clarat că patenta complementară pe cifra de afaceri se va suprimă 

dela 1 Aprilie viitor. 
Mi sa atras atenţia, că la. comereianţii şi industriaşii izolați, 

poate si fie, prin munca şi priceperea lo:, un spor de activitate,
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şi deci, ve ueficin datorit. mai mult ăcestei colaborări de muncă. 

-si că prin urmare ar îi bine să se ţie seamă du ele.-De. aceea au 

primit ca să ţie searaă de cifra de afaceri. Prin urmare, brice îmbu- 

nătăţire sunt dispus să o primesc fiindcă este un impozit) pus pentru: 

prima oară. Să: se pună; de pildă; o cotă din beneficiu cum cereau - 

cei dela Sfawui negustorese de 10%, care să se scadă, ca un ajutor 

pentru salariu al comerciantului. V'aş vugă ca, în principiu, ea 

un Pavameni democratic, să nu xenunţaţi la" acest impozit, care 

are un rol şi de ordin sociul şi de ordin economie general. 

D-lor, utrag atenţiunea Parlamentului şi în deosebi a majori-- . 

taţii pentru discuţia pe articole asupra r:oului xegim ce impunen: 

industrici. Am fost întuebat. de ce schimbaţi situaţia acimală „A 

industriei? Ea beneticiază astăzi de legi speciale, care scutese, în. 

parle, de acasle impozite. Nu ored că, în situaţiunea noniă în căt: 

a intrat cconoraia naţională română; unde industria joacă un rul 

atât de important, sitiaţie creată acuni -20 şi 30 de ani, în vechiul 

“regat agricol să se poaiă continuă. Azi în România, Mare, -eredi . 

că acuma nu am fi putut păstră, într'd0 organizaţie democratică, 

scutirea pe vare. o-făeta Carp, conservator, lo funciarul. pământu- 

rilor. mici; tot aşi nu cred că într”o țară eu o activitate inâus- 

trială spori'ă, Statul să nu g!s-ască nici un venit din această in- 
dustrie şi.ea Să fie sepasă din: regula generalii a impozitelor di- 

vecte. Când în urmă d. ministru: de industrie -şi comerţ se va ocu Dă 

de leguă, de. încurajare & industriei, se vor. stabili atunei măs: a 

zile speciale, pentru regimul industrial, day pentru - o lege de îim- 

puncre, prineipiul trebuie să fie general și nu poale să scape nicio; 

ramură de producţie dela impunerea corespunzătoare. 

- Trec la impozitul progresiv. p6 venitul global. 

Ce rol îi dim şi din rolul pe care i-l dăm, iese şi concepţia care 

a servit ca să ajungem la fonia pe care o găsiţi în proiect: 

Trec asupra „teoriilor ce se fac asupra volului lui general din. 

punet de vedere ştiinţi lie. Menirea este să facă isă apase sareiui 

„mai mari asupra acelor cari au belşug mai mare, adică, din. dis- 

penibilal. eoitribuabhilului să iasă şi” o pazie mai mare pentr 

Stat, pentru comunitate. La noi însă acest inipozit este an impozit. 

nou. care prin natura lui chiar este complicat şi se. suprapune 

-eelorlalte impozite. De -acera trebuie ca în cotele carii le vom 

pune să ținem -seama totdeauva şi de in pozătele elementare cari 

sunt la baza lui. Am greşi dacă în situaţia noastră actuală am: 

consideră impozitul global ca un impozit izolat în care trebuie 

să dăinviaseă într'o. proporţie importantă, indiferent de 'impozir- 

tele elementare. Prin urmare, în concepţiunea pe -care o avent 

despre proprietale nu trebue să mergem la confiscare. De aceea 

cota impoziiclor pe: venitul global ţinând seamă şi de cotele ele- 

mentare nu trebuie să depăşească maximum. de 35—40%. Care ar
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Și idealu] Idealul “după mine ar Si fost acela ; „despre care vor: : 

_hea a, Lalescu în primi comisiune fiscală: dacă nu an: fi-avut. si- 

1naţiunea excepional de grea de azi, impozitele “elementaze să fie 

foarte mici şi impozitul pe venit global să fie mai mare. Nara 

putut dela început să Imăm această cale: fiindeă ne. am îi aruncat, 

În cunoscut; dar tendinţa noastră trebuie să fie ca treptat, impo- 

zitele elementare uşumate, . să treacă la comună şi la judeţ, iar . 

State! să rămâie cu impozite directe de cât cu cele cu caracter 5 
genera] şi în seoșelii cu cel p2 venitul global. Poate nu .vom a- 

iunie: enivând “la un în pozit unic, dâr tindeni către: el cum tinde 

şi Anzglia, unde impozitul pe acest venit este mai miare fiindcă 

<ontribuabilul este uşurut în îinpozitele elementare. Dar putem Si 

situaţia actuală de neconsolidare a averii în care-ne. găsim să 

faeean această politică? Jin cred că am fi ereşit, şi de. aceia an 

pornit Ja. început în conirazieere cu proiectul d-lui Titulescu, dela 

adevărate taxe statistice. pentru impozitul- progresiv pe venitul 

globa) pentru ca “pe urmă, prin sporirea averilor el să intre în | 

vexulă generală. După cum spuneam adineauri d. Lalescu a atras. 

aienţiunea asupra una: anomălii în curba de impunere propusi: 

a vom regiifica în acea pârte pentru a face o continuă progresiune. Ă 

Dar în scopul nostre este ca impozitul pe venit global mai eu... 

'seumă-la început să fie un impozit cât se poale de redus până când 

vom învăţă pe coutribuabili eu dânsul. Am crezut în acelaş tin:p 

că din cauza condiţinnilo» anormale aduse de rășboi, că - sunt 

- poate xeviluri mai mari care astăzi trobneasă le isbim. mai mult 

decât. ele ar fi impuse îuur'o situaţie normală. Nu-mi fac însă 

iluziunea vă formula pe care o dă astăzi Pârlamentul unui proiect 

de lege făcut în condiţinni atât de grele şi de anurmale este for- 

mula imuabilă şi că chiar Palamentul acesta nu aveă în cursul 

timpului că-i aducă înbunătăţirile necesure. Ceeace ered este ca. 

prân această reformă să stabilesc directivele mari ale ; impunerii 

alefinitive pentru îimypuzitul pe venit. 

D-lor, pam să vă mai vorbese despre declaraţiune, fiindcă nred 

că ea va fi foarte simplă: Cu sistemul admis, declarațiunea ira- 

pozitului pe xenitul slohal trebuie să iasă în mod fivese din acelra 

ale impozitelor clementare. | 

Cam. aceste ar fi consideraţiunile generale care ne-au. slujit 

ia întoerizea pruviectului nastru, De ce putem: face această :po- 

ltică . pe care unii ar puteă să o creadă. ca o politică de 

aventură” patru ministru de finanţe, eu o sarcină asă de .erea 

ca: aceea. pe care o are a7i? Fiindcă avem 'eonvingerea întâi că 

„erdinea în cheltueli se pune pe zi ce trece, al doilea fiinăcă avem, 
înezederea în putinţa de belşug a Statului nostru, prin urmare 

în propăşirea generală şi că,.eu cât condiţiile” Statului sa îmbu- 

nătăţesc,. cu atât acest belşug şi aceaslă propăşire vor veni -mai
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curând, şi în al treilea rând, că isvorăşte din-hotărârea pe naste a 
avem şi d-voastră ca majoritate şi noi ca guvern, că frebuie să 

facem toutâtsforțătile ca' să ieşim din situaţiunca grea. în cate- 
te- aflăm;: (A plause). : | 
Cum am spus în diterite rânduri şi în expunerea de motive 

putem face. a politică, unu fiscală, ci: o politică financiară, o: Buteni 
face din. „coiisiderațiunile ce le spuneam mai sus, dar şi in acelaş: 
timp fiindcă avea: o putere specială. Partidul nostra mai mul: 
ca. orice partid, poate face o atare politică în aceste momente. 
grele. Este, că el are conviugerea că propăşirea financiară va: 
trebui să iasă din propăşirea economică. Partidul naţional-libera! 
găseşte această forţă specială în faptul că el in tot trecutul lui 
până astăzi a dus o politică economică holărită pentru îndeu - 
marea economiei naţionale, 
Sunt două feluri de State azi în Europa: unele ca Austria de 

pildă, trebuie să trăiască din ceeace au: aglomerat în trecut și 
atunci trebuie să facă o politică fiscală de istorie; pe când alte: 
State, ca România, ale cărei condițiuni dela răsboiu încoace s'au 
schimbat în totul, şi poţi face o politică de viitor, bazată pe pu: 
iinţa de propăşire. Si astfel politica fiscală a noastră, aşezată pe 
o politică financiară, isvorăşte din politica noastră economică, 
Atunei, deci, când cineva mă întreabă: care este polifica fiscală 
democratică a d-voastră? Ii răspund: dacă avem o politică econo-- 
nică democratică; avem şi o politică fiscală şi financiară demo- 
cratică. Luaţi -toată activitatea noustră din trecut. Ea este p che-- 
zăşie pentru viitor. Ce veţi găsi la activul partidului nostru? Noi 
nam lucrat nici cu țăranii în contra proprietarilor, nici cu cet 
săraci în contra bogaţilor, nici cu cei bogaţi în contra săraoilos,- 
noi am fost totdeauna călăuziţi de nevoia armoniei sociale, care: 
este şi bază solidarităţii naţionale. (Aplause prelungite), 
Veţi găsi în toate programele noastre din trecuț, trei idei strâns: 

legate, le veţi găsi foarte precizate chiar în programul de obârşie- 
al partidului naţional liberal din revoluțiunea dela 1848. Dobân- 
direa revendicărilor naţionale nu se poate face: desât prin” derao-- 
cruţie şi dosrobirea internă, De aceea în programul acesta s'a 
vorbit de desrobirea politică naţională deodată cu aceea a clăca-: 
silor. Dar pe urmă făceam noi, cum a spus d, Madgearu, politică 
de phiteeraţic? Nu d-lor. Când predecezorii noştri înfiinţau Banca: 
Naţională pentru interesul Statului, al întregei economii naţio- 
nale, al comerţului, ei-se ocupau şi de Creditul: arical pentru si- 
teni, pe care lau destinţat adversarii noştri după 189. FA fusese- 
organizat la un noment când nu se manifestare încă dorinţa ţăru- 
nilor: de a-şi creiă hănci populare. Dar când a început această 
din utmă frumoasă mișcare, cine a sprijiuit-o? Haret. Costinaseri,. 
care au prezentat legen, şi Duca, care a luat primul director at: 
acestei instituţiuni. (Aplause prelungite pe băncile majorităţii), 

 



  

“Nu eră usor să duci lupta în atmosfera de--neîneredire care eră 

-atunei în mijlocul păturei politice delu noi. Jini aduc aminte că 
-odită, vorlind cu unul din frunțâşii conservatoii, care după ce. 

<invaem co cuvântare în chestiunea băncilor» populare, cu ocazia 

-adpeciii levei d-lui Costinescu în Parlament, îmi spunea: dar" 

d-voastră sunteţi niste visători. redeţi oare că ţăranul nostru va. 

“putea. să îa moşii în. arendă — căci” vorbeam şi de ' partea 

economică --- şi să le exploateze — aceasta eră pe la 1903 — să 

“facă bânci popalare? O să fie adevărate tâlhării şi va. fi vai de ei; 

o.să le pierdeţi banii. Si-nii făcea teoria: ţăranul e rău şi nărăvit 

“din firea Di; nu puteţi să-l schimbaţi. 

“Si atunci eu, uimit să auz pe un fruntaș politie — căci aceasta 

eră: mentalitatea intre adversarii noștri — îi ziceam: cum poți 

să spui aceasta: dar d-ta nu eşti român? Cum separi acest suflet 

al românulvi? cu să fie bun în d-ta şi rău în masele poporalui. 

Credinţa noastră e alta. Că a putut veni în anume cazuri strică- 

iune din afară asupwa, sufletului poporntui nostru da, dar în: 

nzuntru în massa mare el a păstrat calităţile lui sufletești atât de 

frumoase. (Aplause pe băncile majorităţii). . 

Dar ru făcut-am noi legea în contra trusturilor arendăşeştit 

Stiv moldovenii de aci, care eră puterea lui Mochi Fischer în 

"Moldova și câte lupte ara dus ca să obţinem acea lege. Dar lupta 

pentru îzlazmi, pentru Casa Rurală. Toate acestea au fost do- 

bânăite prin manea, sârgninţa şi prin inima paxtidiului liberal, 

(Aplanse prelungite). 

„Noei: Dar la 19%. 
D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: V orbiţi de 1907? 

i a fost izvorât din rezistenţa pe care o găseam în miilocul ad. 

-eygarilor noştri penteu orice reformă. Noi pusesem această ches- 

tiune înainte de aova niscure şi nu am găsit atunci pe ţărănişti -- 

ca să ne dea ajutor, eu să putem dobândi cu lupta reformele 

<ari trebuiau făcute. 

Dapă acea, cum spuneă d: Duca, a-ţi venit la masă deagata; 

sur pu a-ți venit lângă noi, spre a ne ajută la lupta ce duceam 

pentru. binole ţărănimei. 

Voci: Ne închideaţi ea instigatori. _ 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Haret nu eră 

îustigator şi cu ajutorul ]ni partidul naţional liberal îşi făcea 
icată aeţiunea ni. : 

Im 1907 noi am potolit răscoala. Dar care eră situaţiunea, şi 

crice cni de bană credinţă o ştie foarte bine. Reamintiţi-vă că eruu 

oameni politiei cari îndemnau armatele austriace să vină să po- 

ioleaseă revolta şi că pregătiri se făcean la hotarele noastre. 
Da, dacă am lămurit atunci sitmaţia din nenorocire au fost şi 
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xielime, dar av, În numărul acela pe care în mod calomnios le-aţi 

spus. 

"Totalitatea sătenilor nor i au fost sub 400, dar noi nan mers 

uamai cu puşea, ci am mers cu manifestul Regelui Carol şi am. 

mers şi eu. “an program de reforme. Altiei, vietime ar îi fost mai. 

multe. - + 
O voa: Am trimes şi pe doctorul Lupu. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Roz majoritatea 

să ne înlesncască să ajunvem cât rasi curând la discuţiunea pe 

articole şi să votăm mai repede această leze. Să nu urmeze pe d. 

Mihalache, şi prietenii săi cari simt că din aplicarea acestei iezi 

va izvori linişte şi înfrâţire în ţară, şi paztidul d-lor nu poate 

trăi înfrățire, îi trebuie turburâre şi de aceea sunt în contra. legi!. 

(Aplause). | | 
Profit de diseuţiunea acestei legi ca să lămurese un punct 

care c bine să- 1 limpeziia, mai cu seamă. în timpurile tuburi „Prit 

cari am trăit în cei 3, 4 ani din urmă. 

Și în fiscalitate se poate face demagogie; trebuie ca. cei cari 

în realitate vor să servească, democraţia, şi nu demagogia să știe 

să facă această deoselire între ceeace este o politică fiscală de- 

mocralică si una demagusică, 

D-lor deputaji. demagogului îi irebue pasiune, îi trebuie ură ex 

să poată aduua împrejurul lui pe cei nemulţumiţi. Demoeratul? 

adevărat cum ziceam. odinioară înţeleze iubire şi frăţire de sus 

si până jos: de uceca deraoeratul poate să soluţioneze cu optimisu 
cu încredere, cu capul îiniştit şi fără altă preocupare de ordir: per- 

sonal. Solnţiunile pot fi cum am zis, soluţiuni mult mai înttesi, 

mult mai oliective şi deci mai în linişte studiate, & | 

Asta este rsaren deosebire între politica noastră şi politiea duui- 

nealor, care a influenţat Parlamentul d-lui Aver escu în reforiua 

fiscală. Ministrul de finanţe de atunci. mezăsind destul. spriiir 

în majoritatea din cure făcea parte, a lăsat pe țărănist să facă o 

politică iiscală demagogică. . — 
De ea zic eii irebuie să fim fvarte băgători do seamă. in 100- 

mentele ictuale asupra acestei deosebiri? Fiindcă suntem în mo- 

mentul unor mari prefaceri demceratice. Demagogul ure pevoie să 

-amăgească pentru a-şi atrage simpatia maselor. Fi spune: Axel 

toate drepturile şi Mici o plată, toate daturiile sunt tari, in vânda- 
vile pariidului ţărănese. | - 

Vă consideraţi ca demagogii? Jiu am vorlit de deniagogi. 

D. 1. MIHAT.ACHI:: De acei cari cred cii diurna de 160. de lei 
esle destul de mare. , 

D. VIATILĂ BRATIANU, ministin de fivanţe: "D-lor, ziccant 
că demagc ozonul să-şi utragă simpatia n: asselor, le spune să nu plă- 
tească nimic. lar democratul care are încredere în democraţie şi care
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stie că toi poporul forntează teruelia Sintului. că pria ridicarea eni- 

tinua a inazelor din puiictul de vedere cultural şi material, energia 

generală sporeşte, dumoeratul adevărat îi spune: nu ai riumai drep- 

tari, ai si datorii. Iau cazul de acum cu împroprietărirea, în care 

30 la sută din pământul ayvricol trece în mâna sătenilor. Demu- 

zopie fiica partidul ecunservator când a suprimat fonciera pentru 

săteni, nu era denoeraţie. Și demagogie fac toţi cui cari cer în Do- 

mentul acesta scăderea tuturor dărilor. Noi din contră ca deme- 

craţi convinşi, susţinem că cine are drepturi are şi datorii. Priu- 

cipiul cel adevărat ste ca nimeni să nu scape de impozite, toţi = 

plătească după migloacele ior, dat toţi să fie cetăţeni, conştienţi de 

drepturile şi de datoriile lor. - 

Să mă ievtaţi că v'aru ţinut mai mult decât credeam. Aveţi 

două căi de urmat. Cca dintâi este a politicei democratice şi să: 

nătoase de care vorbeam, în eare nu poi si fie mai mari interese 

ule maselor, desât acelea, cari sunt legate de interesele Statului 

în cave trăese. Aceasta este adevărat în tuate timpurile. Dar mai 

cu seamă în timpurile uoastre, fiindcă să nu uitaţi că nu sunt 

nici patru ani dela înfăptuirea României Mari. E nevoc de a aveu 

grija acestei consolidări naţionale în interior după ce cea din a- 

fară a fost dobândită. Ea nu se peate fucă decât, dacă vom şti în 

mod continuu să facem să cadreze interesele democratice ale 

“ moastre cu inieresele Statului româii, pe cure trebue să-l avem 

mereu în vudere. Aceasta este conştiinţa care trebue să fie mereu 

trează a unui Parlameut al votului universal. 

Să nu uitaţi că aveţi, şi de reabilitat în această țară creditul 

Paylamentului votului obştesc, fiindeă din nenorocire a fost. dis- 

creditat, EL a fost discreditat în donă feluri, prin scăderea des- 

baterilur diu trecutul Parlament. i - ÎN 

Din fericire, Parlamentul acesta în diseuţiunile scurte cari au 

fosi acum în urmă, a arătat că dacă raven pretenţiunea să fine 

Aa nivelul celor: mai vechi parlamente străine, cum cerea d. Mad- 

gearu, suntem. la nivelul acela pe care îl merită ţara noastră în 

stare de evoluţie a Rorcâniei în aceste timpuri. (Aglause). 

Al doilea discredit a venit din încercările stexile de legiferare 

în cei-cin urmă 3 ani. - 

Printr'o uperă serioasă trebuie ca pari ia democratie să “arătăne 

că un Puslament al votului obstese care poate aduce pe lângă cu- 

noştinţa mai adâncă a nevoilor massclor mari ale ţării știința şi 

cultura, adică toţi factorii necesari pentru o- bună legifevare, poate 

face legiuiri tot aşă de bune dacă nu e şi mai bine decât parlamer- 

tele din trecut. (Aplause). _ 

Şi atunci, daâţi-mi voie să isprăvese arătându-vă că în faţa 

noastră din punct de vedere financiar avem dovă politici de nrmal: 

avem politica pe case van descris-o adineauri şi care a fust susţ:- 

. . x



  

mută de partilul ţârănist: e politica care poate să fie justificaţă, 

dacă politica cealaltă, ce sinătoasă, nu ar fi asigurată. Una ne 

duce la vetarea reformei care se prezintă astăzi, care este o operă 

de consolidare naţională, pentru că âșă trebuie considerâtă în 

forma csre se face, şi alta, care vă aduce la politica de desordine - 

financiară şi demagogie fiscală care în lue de a lăsă țara să sa ri- 

dice prin ea însăşi poate aduce prăbuşirea ei. (Aplanse prelun- 

gate pe băncile majorităţii). o | 

— Se pune la vot închiderea discuţiei şi se admtie. 

— Se pune la vot luarea î în consideraţie a proiectului prin ri- 

dicarea de mâiui.. | 

D. V. MADGEARII: D-le preşedinte, cer cuvântul asupra xotului, 

D. M. G. OQARLEANU, preşedinte: D-le Madgearu, aveţi cuvântul. 

_D. V. MADUBARU: Onorată Cameiă, am de facat o declaraţie 

în numele partidului țărănesc, asupra votului. 

Partidul țărănesc a luat cuvântul în discuţia generală a acestui 

proiect de lege şi a dovedit că nici din purictul de vedere al descri- 

minării veniturilor, nici din punctul de vedere al minimului de 

existenţă, al abaterilor de bază şi al-sarcinelor de familie şi mai 

cu seamă nici dir punctul de vedere al proaresivităţii, acest proiect 

de lege nu răspunde unui minim de cerinţe ale den: ocraţiei de ax- 

tăzi. Partidul țărănesc potrivit cu declaraţia făcută în ziua de 1 

„ Decembrie, când a reintrat în Cameră, considerând acest Parlu- 

ment. ca ncavând auturitatea de a legifera (protestăyi pe bănrile 

majorităţii şi aplanse pe băncile minorităţii), fiind izvorit din 

fraudă şi din presiuce, nu paate să ia parte la discuţia pe anti. 

cole lăsându-vă d-voactră întreuga respundere asupra modului în 

<are veţi legilforă. 

Voci din majoritate: O purtăm. 
— Se pune la vot luarea în consideraţie a proiectului şi se . 

mite. 

D. M. G. ORLE ANU, președinte: Suspenă şedinţa pentru 5 mi- 

pute, 

-— La. redeschidere: 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Continuăm eu votarea. pe at- 

ticole a proiectului de lege al impozitelor directe.  : 

D. L. PSISPELINSCHI: D-le ministru, aţi făcut declaraţie că 
impozitul vechiu de patenţă complimentară se desfiinţează. War îi 

bine să declaraţi aci şi să se pue în articol? - 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: E pus la. sfârşit. 
D. M. G. ORLIEANU, preşedinte: D. "Traian Lalescu. 

_D. TRAIAN LALEȘCU: Dle ministru, în privința cuvântului 
ide impunori adiţionale, cred că ar fi bine să se zică cote adițio- 

nale, căci de fapt nu sunt impozite noui ci sunt impozite elemen- 
„iare şi în acest mod nu s'ar strică nici economia legii. cn d
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D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, eu pentru 

scopul final nl legii v-asi rugă să lăsaţi impune: i adiţionale fiinisă 

în intenţiunea noastră este ca din aceste impuneri o parte să.le 

trecem asupra comunelor şi Judeţelor. 

D. M. G.: ORLEANU, preşedinte: D. Iustin Stănescu. 

D. IUSTIN STĂNESCU: Iată ce vreau să spun, Aş rugă pe £. 

ministru de finanţe ca să admită amânarea votării pe articole 

căci nu ne-u fost posibil să preparăm amendamentele. Mai întâi 

trebuie să le discutăm: între noi. Este o lege nouă. | 

D. VINTILA BRATIANU, ministru d elinanţe: D-lor, eu van 

vugat să facem începutul pe articole astă seară fiindcă primele 

articole man nici o importanţă din punet de vedere al legii în ea. 

"Şi am Imat inţelezere ca pentru acei cari-au amendamnte . de 

tăcut şi de aceea rog chiar Parlamentul ca în mod continuu amen- | 

damentele care le vun aveă să nu le votăm imediat ci să le dis- 

cutăm în mod serios în comisiune, fiindcă într'o lege se poate 

foarte bine ca, chiar eu ministru de finanţe. şi comisiunea care 

am lucrat în timp de 5, 6-luni la acest pruiect, să credem la un 

vaoment dat că soluţiunea este bună şi să primim amendamentul 

şt a dona zi tocmai să ne dăm seama că propunerea era nepotri- 

vită. Şi de aceea ca să iasă legea: complectă, am: rugat pe toți. . 

aceia cari zu amendamente să vie mâine la ora 10 la Senat, unde 

este şi comisiunea fiscală, să discutăm aceste amendamente, iar 

astăseară să trecem numai cele două urticole dela început, până 

ande vin amendameniele, - 

Voci: Fvarie bine _ 

Amt, 1 și axt. 2 se cetese şi punându-se succesiv la vot se ad- 

mit fără ta - 

D. M.G. ORLEANU; presedia. te: Ridie şedir:ţa. 

— D. Gr. Dumitrescu, raporior, dă citire art. 3. 

D. VINTILA L. 0. BRĂTIANU, ministru de finanţe: La acest 

articol propun, pentru mai multă claritate şi ca să-se vadă că nu 

- este în realitate chestiune de menţinerea fostei cedule C, aşa cun 

se zicea de unii oratori, să se treacă acest aliniat ultim la articolul 

4, punctul 2 2, unde va fi introdus sub fomua lui cea rouă. 

D. ŞT. BOGDAN: La aliniatul 3, cred că este o greşeală, unde se 

spune: „cel mult 6 ani pentru studii universitare sau asimilate lor 

şi 2 ani pentru studii speciale, cred că este o greşeală că se zica 

şi, fiindcă sar înţelege atunci să fie 8 ani. Cer dar ca cuvântul „Şi“ 

să fie înlocuit cu cuvântul „sau“, 

-— Se pune la vot art. 3 cu suprimarea aliniatului ultim şi în- 

locuirea cuvântului „şi“ prin „sau“ dela aliniatul 3 şi se adoptă, 

— Se dă citire art, 4. 

—r
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D. GRIG i DUMIPEESCU, “ravortor: "Acei se introduce: d mo-, Si 

ditficare Miel de d. ministru de finanţe: _ _ , 

"„La aliniatul 2 de sub punctul 2 se înlocuese cuvintele din rân- “ 

dul 5 și de cu sau şi în loc de 6% din ultimul rând prin 5%, 

Adică, se va ţine s6coteala atunci când este vorba de a se sta- 
bili valoarea. iocâtivă de unui din elementele arătate în dcest 

articol, Sa a Ă 
Se mai adaugă încă: | - 

„Fără ca pe baza; acestui din uxmă eriteriu valoarea Iocativă “să 

depăşească preţul mediu de arendare din regiune“. — | 

„Aceasta pentru a împiedică — în capul unei proprietăţi plătâtă 

cu un preţ exagerat — să i se atribue o valoare locativ mai mare 

decât cea normală. | 

Apoi. se adaugă la finele. acestui alineat, textul car6 a fost- 

suprimat la art, 3 şi anume alineatul! ultim eare a fost. mutat ai 

si căruia i se dă următoarea redacţiune: , 

„In valoarea locativă astfel stabilită se consideră cuprinse ve- 
niturile proprietăţii realizate din orice ramură de producţiune &- 

aricolă sau din transformarea produselor proprii, afară de veni- 

turile din stabilimente industriale de sine stătătoare aflate pe pro- 

_prietăţi, cum: mort fabrici de spirt şi alte asemenea“, 

SD. M. G. ORLEANU, preşedinte: La. acest articol sunt înscrişi 

N mai întâi d, Bârsan. 

D. C. BÂRSAN: Tntrucât | am căzut de acord cu a ministru, am 

renunţat la cuvânt. 

. M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Stănescu are cuvântul. 

2 TRAIAN STĂNESCU: D-le preşedinte, o. singură întrebare 

am de făcut: dacă în cheltuelile care se socotesc pentru ca să se : 

afle valoarea locativă a terenului intră şi munca, pentru că «aci se 

spune: cheltuelile obişnuite. _ 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Intră toate chel- 

“tuelile reu! făcute priu urmare şi munca, 

O VOCE: Se înţelese prin acest , impozit numai arendă put a. 

pământalui? 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Da valoarea 

loeativă. _ 

D.. M. G- “ORLEAN U, preşedinte: D. Leonte! Moldovanu are cu- 

vântul. 

D. LBONTE MOLDOVANU: In proiect astfel cum a „ tost pre 
ventat de d. ministru, comisiunile aveau dreptul să fixeze valoarea 

locativă după contracte şi numai în lipsă de contracte să stabi- 
Jească această valoare după alte norme de apreciere. - , 
Acum d-voastră aţi schimbat, adică coniisiunea a schimbat şi 

zice: . 

„Să stabilească ținând seamă de mijlocia- contractelor de arendă
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din comună în xltini. 4 ani, de valoarea prodazțiunii la hectar Dă 7 

de preţul mediu de vânzare'al.- proprietăților“. 

Va să zică are să stabilească va aloarea loeati vă - cumalându- le 

pe toate aceste elemente. - . 

D. VINTILĂ: BRĂTIANU, ministru de tinanţe: Asa a desis co- 

misiunea fiscală. - _ 
D. LEONTE MOLDOV ANU: Ar trebui să menţineţi textul | 

din proiectul a- voastră, trebuie să rămână vorba: „În lipsă“, i 

D. M. G. ORLEANU, președinte: D. raportor are cuvântul. IE 

D. GR. DUMITRESCU, raportor: D-lor deputaţi, ce a avul în 

-xedere comisiunca, când a adus modificarea acestui toxt?. Ne-am 

gândit că, dacă puriem .ca primă normă de evaluare media con- 

“traetelor „de arenda în curs“, expunem pe proprietarul căre are un. 

contract de arendă eu mult sub această medie, sau pe cel ce-şi 

cultivă singur moşia, să-şi vadă venituri aproape tot înghiţit. de- 

împozite, fiindcă toată lumea ştie că sunt contraete de arendă «cu . 

- preţuri foarte mari. Şi atunci n'am voit să punem aceasta ca un 

element obligatoriu, dar am lăsat o latitudine. de apreciere care - 

"tinând sesună de pretul mediu d» arendă, de media producţiunii la 

hectar, ete., să ne apropiem cât mai mult de realitate şi să putem 

stabil; o valoare cât mai normală. „în 2 

Recunoâe că. se puate întâmplă însă „că 'cineva să' aibă un con- 

ivaet de arendă cu un preț de arendă 'foarte mic şi că deci ar fi 

- posibil ea el să plătească un impozit mai mare: decât e arendată 

proprietatea sa. = SA 

De accoa am rugat. pe d. minister. de finanţe şi comisiunea a. 

admis ca pentru această primă perioadă de recensământ în ceeace 

- priveşte „contractele de avendare, se va pune la dispoziţiuni tran- . 

- zitorii un articol că valoarea locativă nu va puteă fi mai mare 

decât arenda prevăzută în contractul de arendare.- ” 

„JL. MOLDOVAN: Eu întreb dacă atunci. când comisiunea 

- axe să stabilească valoarea locativă, are să cumuleze toate aceste 

elemente prevăzute în! acest articol, sau are să se conducă numai 

- de către unul din aceste elemente. War fi mai bine să ziceţi: „de 

: mijlocia contractelor de arendare san de & 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru “de finanţe: Nu putem să 

facem aceasta, trebuie să lăsăm comisiunii facultatea să ceree- 

- teze. cu ajutorul câtor trei aceste elemente. 

D. L. MOLDOVAN: D- voastră aţi zis că legea nu va îi aplicată 

“întrun spirit de prea miare fiscalitate. Dacă comjsiunile ar lueră 

aşa crim aţi zis A-voastră, ar fi bine; mie însă mi-e frică comi- 

siunile nu vor procedă în. acest tel gi din exces de zel; vor ca- 

niite abuzuri. 

D. &R. DUMITRESCU: Incă două cuvinte am de zis în această 

“privinţă; dacă am fi pus. anuine norme precise după care să se, 

x 

Br, - - - o



stabilească, valoarea, locativă de către comisiunile de recensământ, 

veţi. recunoaşte că misunea. comisiunii centrale depe lângă minis- 

„texul de finanţe ar fi fost mai greu de îndeplinit, Da 

Dar, lăsând comisiunilor de recensământ o latitudine mai mare 
de apreciere este posibil şi. comisiunii de pe lângă, ministerul de 

finanțe ca, să aprecieze şi să stabilească o valoare cât mai apro- 
piată de cea normală, căci. astiel nu va fi legată comisiunea de o 

Qispoziţiune precisă şi are posibilitatea să ajungă şi să stabilească 

valoarea cât mai aproape de realitate. ” 

-D. PERIEŢEANU BRĂILA: D-lor deputaţi, eu nu sunt de ioe- 

scolţumit cn explicaţiunile cari sau dat şi iată de ce. 'Textul 

dintâia cum eră redactat de d. ministru, -ayeă oarecari defecte, eră 

însă mult mai limpede decât redactarea comisiunii. (Protestări 

zgomotoase). . 

Acolo unde este” contract de arendare pe ultimii 4 ani, valoarea 

Jocativă nu poate să fie mai mare decât contrattul de arendă. Iar 

acolo unde nu e contract de locaţiune, acolo să se iă media, căci 
altfel nu se ingreuiază proprietarul; Pe. câtă vreme dacă nu se 

pune media şi la centraetele de arenda'e, se îngreuiează situaţiunea: 

proprietarului. | 

Iată xedacţia primă a proiectului: : 

„Această valoare locativă se Stabileşte ținându-se seama. (Ci-- 

teşie). 

Consider, că redacţiunea primă, în părtea primă a acestui a-— 

liniat eră bună că unde este contract de locaţiune, să se slujească 

dă acest contract de locaţiune, iar unde nu este, se va ţine seamă 

de aceste două alternative: media de producţiune şi preţul de vân- 

- vânzare, Mi se pare că ceeace cer este şi just şi echitabil. 

D. CONSTANT GEORGESCU, în locul d-lui raporter: vă rog” 

să-mi dai voie să răspund eu d-lui Perieţeanu. - 

D. Perieţeanu pierde din vedere, că sistemul legii celei noui este, 

că valoarea locativă se stabileşte pentru comuna întreagă. Atunci 

aceasta înseamnă cii se face un avantaj contribuabililur, stabilind” 

că nu întotdeauna se va lnă valoarea. locativă din contract, astiel 

de exemplu într'o comună cu 5.000 de pegoane, se poate foart 
bine ca 3.000 de pogoane să fie arendate cu 600 lei pogonul, după 
sistemul d-lui Perieţeanu ar trebui ca toată comuna să fie impusă 
după această sumă. Şi aceasta nu se poate. 

De aceea, d-lor, în această privinţă am lăsat elasticitate, ca să. 

nu fie obligaţiunea pentru agenţii fiscului ca să evalueze. după 
contracț, - 

In sisterhul cel vechi se făceă impunerea după proprietate. Aci. 
se face evaluarea pentru comuna întreagă şi după aceasta se punsă 
sarcini pe comuna întreagă şi nu numai după contract care să fi 
luat de bază pentru întreg pământul. De aci rezultă două nkb- 

i
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dreptăţii pentru țăranul care lucră singur pământul. Cu sistemul 

cel nou se creiază ceva în avantajul contribuabilului pe când în. 

_ sistemul celalt micii cultivatori ar fi fost nedreptăţiţi. : 

D. AL. G. ORLEANU, preşedinte: Daţi-mi voie să citesc cele donă 

amendamente cari sunt depuse pe biurou. 

Primul amendament: | i 

ia art. 3,.alin. ultim se modifică precum urmează şi se trece 

ea ultim aliniat la ast. 4 punctul 2. : SE 
„In valoarea locativă “astiel stabilită se considera. enprinse.: ve- 

miturile prăprietăţii realizate din orice ramură de producţiune a- 

aricolă, sau din transformarea produselor -proprii, afară de veni- - 

turil€ din stabilimentele industriale de sine stătătoare aflate pa 

proprietăţi, cun. mori, fabrici de spirt şi alte asemenea“; 

A] doilea amendarnent. 
1, La alin. II de sub punctul 2 al art. 4 se Snlocuese cuvintele 

poa rândul al V-lea „şi de“ prin sau” şi „6% din ultimul rând 

i. 995: 

Pi La acelaşi alineat se adaugă la fine: „fără ea-pe baza: acestui 

din urmă criteriu valoare ea locativă să depăşească preţul: mediu de 

-arendare din regiune“ . Ț 
3. Se adaugă la finele punctului două (9) ca aliniat ultim, ali- 

niatul din urină dela art. 3 modificat în a redacţie dela amendamen- 

“tul No. 1. - 

Ambele aceste amendamente au fost primite de guvern şi de 

-comigiune. . ” 

- — Se pune la vot succesiv amendamentele şi se primesc, 

— Se pune la vot art. 4 astfel amendat şi £ se primeşte. “- 

— Se de cetire art. 3. 

D. IOAN 1. FLORESCU: D- lor deputaţi, între sarcinele cari se 

“împun contractelor sunt de obicei şi impozitele. Atunci urmează 

că se plăteşte impozit la împozit, mai bine să măriţi impozitele, 

decât. să se plătească impozit la impozit. 
D. GR. DIMITRESCU; raportor: Când arendaşul a luat asu- 

ra sa plata impozitului, asta înseamnă în realitate că el plăteşte: 

«0 arendă mai mare, dar chestiunea nu are importanţă dat, fiindcă 

xaloarea locativă e o valoare medie. . _ 

D. M. G.ORLEANU, presedinte: La biurou n'am nici un amen- 

dament, prin urmare pun la vot art. 5 cum s'a cetit. S'a admis. 

„— Se citeşte art, 6 şi se admite nemodificat. 

„= Se ciieste art. 7. - 

D, JUS'PIN SPANESCT: Am o siugură întrebare de făcut, dacă. 

rin aceste dispoziţiuni se abrogă legea peniru aşezarea impozitu- 

Aui asupra păcurei din 19873 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Se abrogă, 

iindeă este o lege privitoare la un impozit direct.
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D. M. G. ORLEANU, președinte: Ne mai cerând nimeni cuvântul! 

şi la biurou neavând nici un amendament, pun la vot art. 1 ast-- 

fel cum va cetit. S'a primii. ” - i 

=- Se coteste art. 8. 

D.M.G. ORLEANU, preşedinte: Ia! biurou nu e nimenii înseris, 

cere cineva cuvântul? 
D. A. ITEANU: Vă rog Bă-mi daţi mie cuvântul. 

D. M. G. ORLBANU, presedinte: Aveţi cuvântul, 

D. A. ITEANU: La acest articol la alin. b se spune: sunt 

scutite pentru 5 ani dela plantare, pământurile plantate din nou cn, 

vii, afară de cele plantate cu producători direcţi” ceeace în-- 

semnează că acestea nu sunt scutite. ” 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Acestea nu a sunt | 

scutiie fiindcă credem că e în interesul viticulturii în genere, ca: 

în momentul când avem o supraprodueţiune să fiii: mai încurajem. 

producătorii direcţi, fiindcă atunci ar fi o mare abondenţă, şi ar- 

dă o calitate cu totul inferioară, ceeace ar.scădeă calitatea şi deci: 

valoarea vinului românese. 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Florescu are cuvântul. 

D. |. FLORESCU: Aşi rugă pe d. ministru să-mi răspundă. In: 

partea aceasta” se zice : sunt scutite de ecest impozit în mod per-- 

manent. . - - 

a) Prcprietăţile publice afectate unui serviciu public Şi: nepro-— 

ducătoare de venit“. - 

Aşi vrea să stin dacă intră picţele şi obearele din oraş, căci ar 

cestea sunt afectate serviciului public, 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Da, neztesit 

D VOCE: Produc venit, 
_D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Produc venit” 

pentru comută. 

D. ÎI. FLORESCU: D-voastră pe diferite căi - veniţi în aju-: 

torul comunei. Nu ar fi mai bine să le scutiţi de acest impozit și 

pieţele şi oboarele, să nu le daţi alte avantajii, 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Nici nu intră 

chestiunea oboarelor şi a pieţelor. Aici este vorba de venitul din. 

exploatările ăgricole. Prin urmare pieţele şi oboarele nu intră în 
acest capitol. Dacă aveţi vreo observaţie de făcut-cu privire la: 

pieţe şi oboare, o veţi face Ja, locurile virane şi imobilele orăşeneşti. - 
D. G. SERBAN: D le președinte, se spuue aşă la at. 8: „sunt 

scutite de acest impozit în mod vremelnic“: la alin. e: „Pentru 5- 

ani dela repunerea lor în stare de a fi cultivate pe cheltuiala pro- 

Irietarului“,,, (eeteşte); 
Vreau să ştiu ce se înţelege prin această expresiune: terenu- 

rile devastate în timpul răsboiului“, 

In adevăr, ce se poate întâmplă? E vorba de o Jivede. distrusă -
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sumplect în timpul războiului” sau de o vie de acemenea distrusă. 

în timpul răsboiului, 

“Aceasta se înţelege prin terenuri devastate? Sau sa putut îu- 

tâmplă să fie averea unui cetăţean întreagă distrusă în tim- 

pul răsboului, căci. sa făcut acolo trânşeie sau bordeie, adăpos- 

turi de tunuri, incât în adevăr e ayuroape imposibil ca- in asu- 

menea teren să devi:ă culnvabii, _ 
"Ce se înţelege, terenul sul sau fostii livadă? E 

D. VINTILA LI. C. BRĂTIANU, ministru de finanţă: Ori ce a 
fost teren cultivabil şi care a fost pus în neputinţă de a îi cultivat: 

în timpul xăsboiului. 

D. DR. 1. COSTINESCU: V'aş rugă. d-le ministru, să precizaţi. 

Sunt unele terenuri cari ru sunt în oraş, ci afară din oraş, de: 
exemplu terenurile dela şosea afectate diferitelor sporturi şi cari 

ar trebui, prin vrnare, să fie considerate ca terenuri rurale. 
V'aş rugă ca si ele să fie scutite de impozit de oarece nu sunt 

producătcare de venit, ci din contră sunt necesare pentru edu-. 

"aţiunea, fizică. Şi, în genere, în toate părţile cu timpul o să se încă 

asemenea terenuri şi chiar la ţară. Asemenea terenuri destinate: 

sporturiloz rog să fie scutite. - 

D. - VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Cred că cu. 

interpretarea pe care trebuie să o dăm la impunerea instituţiuni-- 

lor afectate unui serviciu public, trebuie să se întindă la a- 

ceastă categorie şi, prin uvmare, la discuţia ce se va face acolo se 

va: da interpretarea în acest sens. 

D. $L. MOLDOVANU: D-le ministru, malul Siretului. dinspre 

partea noastră si de partea cealaltă este brăzdată deaîntregul de- 

transee, îi afară de a'lăposturile de tunuri de guopile de luptă, 

cari fac agricultura imposibilă pentru multă vreme. Aceasta nu a 

împiedicat ca aceste terenuri să devină bune pentru păşune. | 

In art. se zice: cu totul neproduelive sau ireapubile de pru- 

ducţiune. Cuvântul „totul“ exclude şi cultura ierbei, şi păşunea 

şi izlazul şi oamenii aceştia cari erau agricultori pe malul: Siretu-— 

lui şi produceau grâul nu au mai putut produce grâu, ci au 

crescut pe acele terenuri oi sau alţe vite. 

Aş vrei să ştiu dacă aceste moşii improprii agr icultarii, dar ră- 

mase bune pentru păşuni, islazuri, ete., sunt seutite pentru ter-- 

menul de 10 ani. 

D. VINTILA I. C. BRĂTIANU, ministru de finanţe: Cred că 

“trebuie interpretată în primul sens în care a vorbit d. gerbau,. 

adică acelea în vealitaie asupra cărora sau făcut luciări de rău- 

boi şi au rămas neproductire, 

Sunt foarte multe moşii cari au rămas neluerate pe linia troa- 

tului pentru agricultură, nu numai din cauza lucrărilor făcute, daz- 

si din cauza lipsei de braţe; ele ridică o chestiune de alt ordin 
=
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de. despăgubiri de răsboi; aci intră acelea cari sunt în realitate 

devastate, prin lucrările cari sau făcut la suprătaţa lur. 

Prin “urmare, în cazul de care vorbeşte d. Leonte Moldovanu, 

adică cn tranşue făcute pe dânsele, chiar dacă suntpăşuni, evident; 

<ă intră în prevederile legii, dacă ia cea mai mare parte din su- 

prafaţa pe care o foloseă înainte. | 
VOCI: Foarte bine. | 

_D. IL P. SERBĂNESCU: La alin. b se arată că trebuie cinei 

ani dela plantarea pomilor roditori. Cred că ştiţi şi d-voastze că 

pomii roditori cari dau mai curând rod sunt prunii; cu toate a- 

cestea îi trebuie mai mult de cinci ani până să aducă rodul şi să fie 

impus, Merii şi perii nu mai vorbese, ie trebuie 11 ani până să se - 

pună pe rod, aşa încât vă rog să binevoiţi a admite cel.puţin 10 

ani dela plantare pentrw pomii roditori; Ta vii nu zic, aveţi 

Axeptate. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Eu, d-lor, care 

sunt într'o regiune de pomicultură, ştiu că producţiunea este 

foarte variată: sunt unii pruni cari încep. şi înainte de cinci ani să 

vodească sunt alţi pomi ca persicii, cari încep să rodească şi mai 

«e vreme, sunt chiar unii pomi cari sunt puşi pe spalier şi cei cari 

sunt altoiţi pe gutui, cari produe mult mai repede, chiar fiind peri 

și meri. Aceasta e o încurajare care se dă şi care nu trebuie să se 

<onsidere ca absolută, însă se dă ajutor care să îndemne pe oameni 

la. această plantație. Este o primă care se dă de Stat pentru plan- 

area pomilor. Prin urmare, vă rog să. menţineţi cinci ani cari se 

prevăd în lege. 

D, 1. FLORESCU: La art. 8 lit. a, se prevede că se dă soutire 

de impozit vremelnic: „Pentru zece ani, dela schimbarea lor în 

pământ de cultură cu cheltuiala proprietarului, mlaștinile şi băl- 

ţile... (citeşte). , 

Pe marginea Dunării sunt o sumă de terenuri inundabile, în 

fiecare comună suni cereri din partea locuitorilor, ca să li se dea 

ax, locuitorilor cari. nu au fost împropriețăriţi, şi eari de sigur 

dovese să aibă aceste pământuri, şi chiar dacă nu vor fi cerut 
dela ministerul de agricultură, să li se lase lor” acel pământ; so- 
catese că ar fi depus aci o saricţiune pentru proprietarii cari au 
cerni ca să transforme terenurile înundabile în terenuri bune de 

cultură, şi cari după ce au scăpat de exproprierea actuală, nu şi-au 
sinat anzunjamentul ca să deă culturei acele terânuri, ci au rămas tot 

în starea de înainte. Socotese că-ar fi să se deă sancţiune în felul 
următor, să Îi se aplice impozite acelor proprietari cari nu sau 

(nui de angajament, impozite cari trebnie. să fie plătite, plus o 
amendă oarecare pentrucă au căutat să înşele buna credinţă a 

Statului. 

D. „VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: D. Florescu a 

 



ridicat o chestiune care priveşte mai mult aplicarea veformei  a- 

rare ; „d-sa, să. nu vite-că aa e.vorba. de o “lege de impozite, 

prin urmate, dacă propune o măsură 'le luat în privinţa proprie- 

tarilor cai nu şi-au dat pământurile, cred că nu o putera îuserir 

în acest proiect de lege sare este permaneni şi pentru rezolv areă. 

impozitelar- directe. - : 

De aceea, dacă e o măsură de luat, atunci trebuie să cereţi fie &. 

măsură administrativă prin ministerul de agricultură, fie chiar 

un proiect da lege special, pentru ca să se aducă proprietarii re- 

ivactari la datoria lor. Cine îşi face îmbunătăţiri, va aveă scutire 

prevăzută în genere prin această lege. De aceea, cred că. propuna- 

xea făcută nu poate să intre în cazul legii noastre, 

— Se pune la vot art, 8 nemodificat, şi se primeşte. 
— Se dă cetire art. 9 şi se primeşte fără discuţie, 

— Se dă citire art 10. N 

D. Q. SERBAN: D-le preşedinte, la alin. ultim, se spune aşa: 

„Apelul se declară la administraţia financiară respectivă sau la 
percepțiile oraşelor nereşedinţă în cari vor funcţionă comisiile de 

apel“. Vorbesc în eceace priveşte pe locuitorii dela ţară nu cei di 

oraşe, cari au la îndemână o percepţie, unde pot să se ducă să: 

facă apel. 

O VOCE: Nu e cazul, fiindcă e vorba de proprietatea agricolă. 

D. 6, SFRBAN: Sunt comune cum e de exemplu în judeţul 

Tuleea, cătunul Gorgova, care este la o depărtare foarte mare de 

Jocul unde comisia de reşedinţă are să lucreze, pe câtă vreme este 

la doi kilometri percepţia unde ru e reşedinţă, de eomisiuue; aşu - 

în, eât pentru îulesnirea ţăranilor, ca să poată face apelul în ter. 

men,—căci ca să ajungă locuitorii dela Gorgova la Sulina, în 

vremea aceasta, când nu e circulaţia de vapoare, trebuie să treacă. 

mai multe zile, — în cât locuitorii sunt expuşi să piardă termenul 

de apel, pentrucă termenul de apel curge “in momentul când, se 

afişează: procesul-verbal; de aceea socotesc că ar fi în interesul lo- 

cuitorilor dela ţară, să li se permită ea acest apel să-l adreseze 

tuturor percepţiilor, nu numai percepţiilor din comunele de re- 

şedinţă, dar şi percepţiilor din comunele nereședinţă. In judeţul 

Tulcea avem patru oraşe de reşedinţă, aşa încât să binevoiţi a 

admite ca apelurile să le adreseze tuturor pexcepţiilor pentru în- 

lesnirea ţăranilor.. i 

D. VINTILA BRĂTIANU,, ministru de finanţe: Această: -6hes- 

tiune a. fost discutată şi azi dimineaţă în comisia financiară, A 

fest propus un amendament în acest sens; însă după discuţia care 

a avut loc, a fost înlăturat, fiindcă apelul la percepţie poate îi 

perdut şi oamenii să rămână fără dreptul de apel. Pe urmă a doua 

consideraţie a fost, că în fiecare judeţ vraşul «de. reședință. este 

vadul cîitre care merg locuitorii judeţului. În genere apelurile se



  

“fae. pentru comuna, întreagă şi printr un amendament ce vom - = 

opune; pot fi şi apeluri colective, asă. că si citațiile Xor: îi. i 

făcute în acest mod.. _ - 

Nu cred că este bine. ca apelurile să fie lăsate perceptorilor, 

fiindcă nu se poate contă . pe personalul percepţiilor, că. el va 

pmteă din cauza lucrărilor cu care a încercat să aibă grijă ca să 

nn se piardă apelurile. , ST 

Oraşul de reşedinţă în judeţ în general nu este prea depărtat : 

“si în totdeauna locuitorii judeţului au legături cu _tribunalhi - 
“judeţean. i . | _ 

De aceea vă rog să. lăsaţi articolul-aşă cum este. | 
De ce am. pus peveepţiile oraşelor nereşedinţă? Fiindcă dacă 

întrun “imdeţ ca Tulcea, se găseşte o regiune izolată de oraşul: de 

“reşedinţă, nu-i dăm să facă apelul la percepţie; dar se înfiinţează 

2 a doua 'comisiune de apel, care să trânşeze în acea regiune -a-:- 
“pehurile ee sn fae, adică căutăm să apropiem instanţă de judecată . - 

de contribuabil. Acesta este scopul şi cu această explicaţiune vă 

rog să lăsaţi această formală, fiindcă sunt judeţe unde vom face 

"două şi trei comisiuni de apel, tocmai ca să le punem mai la în- 

"demâna ţăranilor. - , | . 

G. ŞERBAN: D-le ministru, sunt: două chestiuni distinete 

a este comisiunea. de apel care judecă apelurile şi darea unui 

ape]. Eu vortese de darea unui apel şi nn cer să schimbaţi eorui- 

_-siunile de apel, dini contră, cer să fie lăsate aşa cum au fost întoc- 

mite de d-voastră, căci cu cât vor fi mai multe va fi mai bine. 

Dar d-voastre spuneţi, că oraşul de reşedinţă este la îndemâna 

“ăvaniloy._ fa noi în judetul Pulcea, sunt ecinune cari se află la- 

“a distanţă de zeri de kilometri de un oraş nereşedinţă. Şi atunci 

vă întreb, cât timp îi trebuie unui om să se ducă la acea comună, 

mai cu seamă futr'un timp când cireulaţiunea îi poate fi: în- 

“t-eruptă? e: 

De aceia vă rog să daţi pereeptorilor dreptul de a primi şi în- 

vegistră apelutile, fiindcă sunt sate unde sunt percepții şi cari 

“sunt niai apropiate decât dacă s'ar duce la o comună nereședinţă. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, în si- 
"tuaţiunea încă destul de plăpândă a aparatului fiscal pe care îl" 

:avem astăzi, este run să facem aceasta, dâr dacă vont ajunge să-l 
jormăm, o vom face. Si . - 

Cred că prin propunerea d-lui deputat -Şerban, se “poate în- 
“tăamplă ca multe apeluri să rămâie pe drum şi atunci să îim ne-: 

-voiţi să tacem 2—3 rânduri de judecăţi. "Cred. că; aţi aveă dreptate . 

“dacă am aveă un aparat fiscal format; şi acest aparat nu-l putem 

aveă decât treptat, Eu aşi voi mai mult... aşi voi ca apelurile 
-=ă nu se deă perceptorului când poşta va ti organizată, ci serisoare! 

recomandată, Dar acesta este idealul.
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D. G. SERBAN: Soeot, d-lor, că este mult mai bine ca să ră-- 
wână apelurile netrimise „către comisiunea de judecată, decât să. 

ua fie primite de loc, căci, dacă nu ajunge, ţăranul la vremb şi 

nu-şi dă apelul, îşi pierde. dreptul, pe când dacă: apelul nu a Bosit. 

la comisinae, el nu-şi pierde drepţul, 

D. VINTILĂ 1. C. BRĂTIANU, ministru de finanţe: 3 Eu nu 

not să primese e proptinere la o lege care să mă ducă. un: au: 

în aplicarea ei, pentru tot recensământul; | 

Impozitele aduc în populaţie o stare sufletească de enervâră. 

Na pot să las o ţară întreagă 'cu- aparatul - fiscal ocupat numai cu 

facerea recensământului cu tot aparatul judecătorese prins. în co- 

misiunile de apel şi să ocup numai cu recensământul tot persona: 

Jul ministerului de finanţe, în afară chiar de contribuabilii cari, 

fac parte din comisiunile judeţene. Am stă un an de zile, adică - 

dela o constatare la alta, cu aceste impuneri. De aceea. trebuie să: 
re îugrijim şi de termenul în care trebnesc făcute aceste cou-: 

statări, fiindcă, dacă punera în lege ca apelurile să se deă pereep- 

toriler, trebnie să pui şi "putinţa, că dacă „pereeptorul nu a înaintat 

apelul, contribuabilul să-şi păstreze dreptul neştirbit. Perceptorut 

vinovat va fi pedepsit, dar Statul o să plătească trebuind să se: 

refacă în două şi trei. rânduri apelul şi judecata. lui. Prin urmare: 

prelungirea tuturor acestor» constatări, este o dificultate în api: - 

earea legii și cel puţin în starea actuală a aparatului finaneiar,. 

am creiă o greutate foarte mare... 

2: M, G. ORLEANU, preşedinte: D. Perieţeanu are cuvântul. 

D. ŞT, PERIEŢȚEANU: :D-lor deputaţi, eu apreciez la ade= 

vărata valoare principiul d-lui ministru, acela de a înlesni co- 

misiunilor de apel în reşedinţa, oraşelor judecata apelurilor. Dar 

să vedeţi ce se întâmplă. Sunt o mulţime de judeţe şi în. acest . 

caz este şi județul “Brăila, care nu are-nici o altă comună de- 

reşediniţă. (Intreruperi). D-lor, nu fae. nici o obstruceţiune, suntem. 

şi noi doritori să isprăvim curând, dar conform dorinţii d-lui mi- 

nistru,. dorim să contiibuiti şi noi cât de putin la alcătuirea, unei: 

" Jegi cât mai bună. V'am 'citaţ cazul special al judeţului Brăila. Iu. 

judeţul Brăila nu se va puteă aplică acea bună dispoziţiune pe. 

care aţi pus-o în lege. - 

"D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Este uuul din 

. judetele cele mai mici din țară; 

D. ȘI. PERIŢEANU: Este unul du judeţele care are foarte: 

- multe comune. 
D, VINTILĂ BRATIANU, ministru 46 „finante: Vorbese. ca: 

distanţă. - 

DE BRĂTIANU: Are drumuri pe apă. 

D. ST, PERIEŢIEANU:. Acei cari merg pe apă sunt aşa de pai 

tâni. Suit vol muli aecia cari merg la vânătoare, az ceilalţi, nu.
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D- le ministru de finanţe, ca. să se îndeplinească: această dorinţă, 

2 d-voastră cu adevărat, aşi propune un mie “amendament la a- 

cest text. 

Şi anume în loc să se zică: „Că apelurile se declară la admai- 

nistraţia financiară respectivă“ să se. spună: „la percepţia, comu- 

mei, unde va înucţionă ccmisiunea de apel“ pentru că veţi face şi 

Ja Brăila şi la Ianca şi la Viziru eomisiuni de apel și nu văd în- 

tvacât ar vătămă textul d-voastră dacă aţi primi acest amenda- 

ment. Prin urmare vă rog să binevoiţi a primi amendamentul ce-l 

propun, 

D. LEON PSIPELLINSRI: “Cred că dificultatea care ar porni 

din interpretarea. alin. 11 al ari. 10 sar puteă înlătură prin inatrue- 

jioni, în care să se spună: (ceteşte). - | 

Eu cred că este în interesul contribuabilului ca să poată să fie. 

îmaintat şi la percepţie. | 
D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Aşi vrea să mă 

pun de acord cu d. Perieţeanu. Eu ca o soluţiune permanentă pot 

=ă primese propunerea d-lui Perieţeanu, însă vă mărturisesc în 

mod cinstit şi o declar d-lui Perieţeanu — că c să. dăm ipe cale 

de instrucţiuni măsurile de luat ca să uşurăm în aplicarea legii, 

<lepunerea acestui apel. Insă nu îmi fac iluziuni că la prima apli- . 

carea a legii vom puteă face multe comisiuni de apel, fiindeă nici - 

<a personal fiscal, nici ca număr de judecători, nu avem -un număr 

suficient; de pildă, în unele cazuri unde e vorba-de judeţe mari ca 

Audeţul 'Puicea, se vor face un număr mai mare de comisiuni de 

apel; nu cred însă că vom putea ajunge să facem în „judeţe cu dis- 

tanţe mai mici cum este Brăila, să facem două sau trei comi- 

siuni de apel. Prin urmare ca soluţiune pentru o lege permanentă 

primesc, căci cu cât organizaţiunea aparatului fiscal şi a judecă- 

torilor noştri se va îmbunătăţi, vom puteă să mergem mai departe 

- si să ne apropiem de contribuabil. . 

Dar la început trebue să ne_ lăsaţi oare care latitudine. Şi aicea, 

daţi-mi voe fiindcă d, Racoviţă a fost adineaori contra instrue- 

tiunilos, să-i spun că face rău. Sunt două sisteme pentru a face o 

lege: unul este acela care cred că este cel mai primejdios, acela 

de a pune în lege toate detaliile şi toate cazurile şi în cele mai 
multe cazuri legea va deveni inaplicabilă. Si alta, e de a stabili 

„adrul cel mara şi apoi pe cale de instrueţiuni a aplică legea la toate 

<azurile. Ai i 

Aceasta; este necesar mai cu seamă în condiţiunile, anormale de 
astăzi unde cazurile se schimbă nu numai dela zi Ja zi, dar şi dela 

tocalitate la localitate, să nu uitaţi că avem patru regimuri sub cari 

trăim astăzi, Dacă mar fi elasticitate în lege ea nu sar puteă a- 

plică. Cred mai mult încă, cum am spas-o şi la diseuţiunea sene- 
»ală vor fi modificări de făcut, poate chiar peste un an la legea



aceasta, fiindcă practica ne va arătă multe lucruri, pe cari nică. 
d-voastre nici eu nu le putem vedeă în acest moment şi pe cari ni 

le va arătă numai rezultatul aplicării acestei legi. De aceea, cs 

să lăsăm şi pentru instrucţiuni ceva, Apoi mai aveţi o garanţie în 

emisiunea dela ministerul de finanţe în care fiscul este unul, iaz: 

ceilalţi sunt doi sau trei, o comisiune care deci are să lucreze: 

cu toată imparţialitatea, pentru a coordonă activitatea comisiuni- 

Jor celorlalte şi a da instrucţiuni necesare. : 

Prin urmare declar” că admit modificarea, propusă de d. Pe- 

rieţeanu. 

D. ED. RACOVIȚĂ: Nu sunt d-le ministru, contră instrucţiu-_ 

nilor cari aveţi să le daţi d-voastră şi eredem chiar că. vor fi foarta” 

judicicase. Dar ştim ce va să zică instrueţiunile, am avut de 

luptat cu instrucţiunile d-lui Titulescu, cari au modificat com: 

plect legea d-sale. De aceia noi cari am făcut un fel de expe- 
rienţă cu legea d-lui Titulescu, ne îngrijim de instrucţiunile ce ar- 

puteă să se dea, - ! - 

Dacă însă este vorba ca d-voastră să daţi lămuriri prin instrue- 

ţiuni pentru aplicarea legii, noi nu suntem contra, - 

D. M. G- ORLEANU, preşedinte: D-le Racoviţă, d, ministru 

admis propunerea, nu mai aveţi deci motive să insistaţi. 

D. ED. RACOVIŢĂ: Daţi-mi voe, d-le preşedinte, cu toată de- 

fexenţa- cuvenită, răspund d-lui ministru de finanţe, fiindcă m'a 

înterpelat şi de aceea mi-am permis să dau aceste explicaţiuni. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Am dorit să 

Jămurese această chestiune, fiindcă de sigur ea va veni în di- 

ferite rânduri cu ocaziunea, discuţiunii legi. Vă rog deci să lăsaţi : 

jmerurile de detalii să fie. rezolvate pe cale da instrucţie. = 

D. ED. RACOVIȚA: Mai cu seamă în urma declaraţiunilor fă-. 

cute de d-voastră eri, îmi închipui că instrucţiunile d-voastră vor 

fi nu de soiul de eare au fost instrucţiile d-lui Titulescu. 
„Dar nu e mai puţin adevărat că sunt lucruri principiale cart" 

nu pot suferi nici un fel de discuţiune în instrucţiunile pe cari 

le veţi da. i | 
D-voastră puteţi reglementă o lege şi aceste chestiuni nu sunt 

de resortul instrucțiunilor, ci al legii. 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: La art. 10, ultărul aliniat, s'a 

prezentat un amerdament în următorul cuprins: „Apelul se de- 

clară la aduinistraţia financiară respectivă sac la. pereepţia: 

comunelor unde vor funcţionă comisiuni de apel“ 

„— Se pune la vot amendamentul şi şe primuşie. 

— Se pune la vot art. 10 astfel amendat și se primeşte. 

— Be dă cetire art, 11, - 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Sa propus următorul amen= 

dament la acest articol. . ma e Ze AI et ct ii



N ae 636 2 pm a 

  

Be va-ndăugă la acest art. 11 ca aliniat ultim: oa 

„Contribuabilii vor fi- citați coleciiv, în ce priveşte judecarea, 

acestor apeluri, făcându-se publicaţii cu cel puţin opt zile îna- 

:3nte de ziua fixată pentru judecată la primărie, şcoală, biserică 

si casele delegaților. sătești. Apelanţii pat fi “reprezentaţi prin lo- 

„«uitori ai comunei“. | N 

D. JUSTIN STANESCU: Aş rugă să punem 10 zile înainte de 

4exmenul de judecată şi să se facă afişarea la primărie. 

D. G. SERBAN: D-le preşedinte, la acest articol am să-mi per- 

mit să fac unele observaţiuni, cari vor tinde numai la nişte ex- 

-plicatiuni cari le socotese necesare pentru ca dispoziţiunile legii să - 

fie mai bine înţelese. In amendamentul propus văd că sa pus dis- 

poziţiunea ca locnitorii dintrun sat cari au făcut apel deosebit, să 

-se citeze totuş în mod colectiv. | 

Mai întâi citarea în mod colectiv socot că nu e suficientă, şi 

Jocuitorii fiind toţi din aceeaş comnnă se pot cită nominal fie- 

ate, căci se poate întâmplă ca an om să fie dus la muncă, 

să nu fie în comună şi să nu afle de citare. Deci trebuie citarea 

să se'facă nominal, căci sunt oameni cari să facă acest wficiu. 

Dacă nu se admite observaţiunea mea, şi dacă va rămâne totuş 

principiul ca, citarea să se facă în mod colectiv, atunci. cel puţin 

vă. rog să recunoaşteţi că nu e suficient să se publice numai la 

primărie, căci din nenorocire nu toţi ţăranii ştiu carte şi de aceea 

propun ca citarea să se facă cunoscută fie prin bătaia de tobă, 

strigare cu goarnă şi să se afişeze în zi de Duminică, pentrucă în 

:zima entare este o citaţiune de judecată pentru. locuitori, 

Dacă rămâne la principiu, că citarea e colectivă şi personală, să 

se spună categorie, că nu este suficientă numai simpla afişare, ci | 

«ste nevoie şi de o înştiinţare făcută întrun mod mai sgomotos; 

mai public, bunăoară cu goarna sau cu toba Ja primărie, sau preo- 

tu) să citească în biserică această citaţie şi să anunţe când este 

“ziua judecății apelului. Am spus acestea în ceeace priveşte proce- 

«lura citaţiunii. Să venim acum la fond. 

„Toate apelurile dintr'o comună... (Citeşte). 

Va să zică toate se judecă deodată? Ă | 

Mai întâi, eum se înţelege termenul deodată? Se judecă toate 

“într'o singură zi, sau se vor conexă toate apelurile. - | 

D. C. MOLDOVEANU: Se vor conexă toate apelurile... 

D. G. ŞERBAN: Desigur, se vor conexă şi noi ca oameni de 

legi ştim ce va să xică acest lucru. Dar noi trebuie să explicăm 

„eelorlaiti ce va să zică să se vor eonexa toate. apelurile şi se va 

da o singură hotărâre. | NE | 

Venim: acum la modul de a se apăra, cred că aci irebue să dăm 

-o explieaţiune clară de ceeace trebuie de făcut, ca nu cumva 

“instanţele de apel, când sunt 20 de loeuitori să se judece şi cari
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an făcut-apel, să asculte numai pe unul. şi-să deă hotărire pentru : 

toţi, adică să deă o singură hotărire, întrucât apelurile erau co- 

nexate, dar atunci să se înțeleagă dacă apelurile sunț. conexate, 

că toți apelanţii trebuesc să fie ascultați. 

Venim acum la puterea hotăriîrei în ceeace priveşte pr ecilalți. 

Se spune. că această hotărire va aveă puterea de lucru jude- 

„decat faţă de toţi. 

"Noi, d-lor, ca juristi, ştim ce va să zică lucru judecat, dar pen- 

ivu aceasta trebuesc să fie părţile chemate, citate, procesul să fie 

desbătut şi judecat. Mie mi-se pare, că d-voastră voiţi să daţi o. 

dărie prea mare unei hotărîri faţă de nişte oameni, eari poat e nici 

n'au făcut apel; că se poate întâmplă că locuitorii cari nu an făcut 

apel şi cari nu se judecă, toemai aceştia să fie acei cari să aibă mo- 

tive deosebite, ca să aibă valoare mai mare. De aceea. eu cred că 

hotărîrea să nu se deă ca lucru judecat faţă de toţi oamenii, dar 

să aihă numai îz.drumarea de judecată la ecmisiune; va să zică îu-. 

drumare, iar nu putere de lucru judecat. 

Se poate întâmplă, că au făcut 5 oameni apel deodată, iar după 

aceştia, alţii, cari sunt încă în termen, vor face în ultimul termen 

şi dânş'i apel. Hotărirea care se va dă cu privire la cei dintâi 

după. legea d-voastre, va forma ce Incrn judecat: pentru restul 

locuitorilor din sat. 

Bu cred, că hotărîrea trebue să nu aibă tărie de lucru judecat, 

<i numai un simplu caraeter de îndrumare pentru comisiunea 

«are judecă. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor deputaţi, 

eu ered că d. Şerban a'pierdiit din vedere, care este scopul acestui 

„awvticol. . Acest articol prevede toate averile dintro comună, în 

veeace priveşte gruparea terenurilor pe categorii. | 

Aceasta e ceva general pentru aceşti contribuabili, atunci ho- 

1ăysrea ivehue dață pentru toţi acesti oameni. Principiul legii HU 

poate fi alifel. (Intreruperi). - N 

D. Serban propune alteeva, zice: să nu fie lucru judecat ca să 

poată pe urmă să servească numai ca îndrumare la comisiune, i 

căci dacă vine altul în urmă, care wa făcut încă apel, atunci co- 

misiunea de apel ar trebui să facă 70 de preţuri şi 70 de categorii 

întro comună, prin urmare e în contrazicere cu spiritul general 

al legii, Tiindeă comisiunile de apel judecă în ultima, instanţă, 

„afară, de abuz, de putere şi: altele cari snerg în recuxs. 

In eeeace priveşte prima observaţiune, noi am discutat în _eo- 

misiune şi s'a făcut obiseţiunea că sunt unele comune cari p'au 

tobă şi atunei am spus: în instrucţiuni vom dă aceste explicaţiuni, 

si -am) pus formula generală de publicaţiuni, care va. fi desvoltată 

în imstrueţiuni, arătându-se” ce se înţelege prin publicaţiuni.
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:DG, IONAT: Este o chestiune de procedură şi prin: insteuace - 

ţidii nu se poate face lucrul de care vorbiţi d-voastră. . . . 

D, VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Instrucţiunile 

vor face ramai atât că vor explică ce însemnează publicaţiuai: 

D. LEONTE MOLDOVANU: Aş vreă să vă rog să prbniţi, fiindcă” 

„mi-se pare mai lămurită şi mai simplă, armătoarea formula: 

„Toate apelurile dintr'o comună in ceeace priveşte gruparea te-. 

renurilor pe categorii şi clase cum şi valoarea locafivă medie pe 

hecțar se vor conexă şi se vor judecă prin aceeaş hotărire“.. . 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Findeă sunt 

unele apeluri în care sunt şi chestiuni personale, pe acelea au 

le putem. coneză și trebuie să se judece separat. 

D. LEONTE MOLDOVANU: Am prevăzut şi lucrul acesta. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Punem formula, 

„se pot conesă“, Ă - 

Sunt ainii dintre d-voastre cari au cerut să se pislungeaseă ter- 

menul. Dacă voiţi să punem 7, 8 zile. , | 

VOCI: 8.zile. - | ; 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: D-lor s'a admis 8 zile, 

_— Se pune la vot amendamentul cetit de d. raportor şi se 

admite. _ 

D. G. SERBAN: Tot ca o chestiune de procedură, judecata să 

se facă fără opoziţie ca să nu dea loc la interpretări. - 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Aţi votat amendamentul ca: 

termenul să se prelungească la 8 zile, pentru ca să fie şi o Dumi- 

nică în care să se facă poblieaţiile la biserică. 

Mai este acum un alt amendament. Până se va redacţă, vă rog 

să binevoiţi a trece 'mai departe cu discuţia. 

—— Se citeşte art. 2. | 

D. IUSTIN STANESCU: Cer cuvântul. | 

D. M. GH. ORLEANU, preşedinte: D Justin Stăneseu are cu- 

vântul. | ie | 

D. JUSTIN STĂNESCU: D-lor deputaţi şi d-le ministru, cu în-- 

țeleg procedura care se urmează înaintea comisiilor de recensă-- 

mânt, că eră în atribuţia acestor comisii să stabilească întâi cla-- 

gificarea terenurilor — aşi vrea să văd dacă suntem, dumeriţi 'a-- 

supra acestei chestii — valoarea locativăj a terenurilor pe pro-- 

prităţi şi în acelaş timp să stabilească, această comisie şi căt: 

trebuie să plătească fiecare cantribuabil din comună. Va să 

zică, în primul rând se va face clasificarea terenurilor, în al doilea. 

rând evaluarea pe hectar şi în al treilea rând se va stabili ce are 

sii plătească fiecare contribuabil. N 

Impotriva acestei hotărîri care conţine atât evaluarea cât şi: 

stabilirea contribuţiei, se poate face apel fie în privinţa eva 

loării fie în privinţa întinderii, Comisiile de apel pot să dea tot e.
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singroră hotărîre care în partea primă să stabilească clasificarea 
terenurilor, în al doilea râna să stabilească evaluările pe hectar - 
san pe unitate şi în treilea rând să modifice tabloul de: impu- 
nere pe contribuabil. 
“In ee priveşte clasificarea şi evaluarea, hotărîrea comisiei de 

-«pel e definitivă. In ce priveşte însă impunerea pe contribuabil, 
iiecare “contribuabil are căile de atac indicate de lege. Cred că 
aceasta e înţelesul, Si atunci se va dă o singură hotărîre şi înain- 
tea comisiei de apel se vor conexă toate. apelurile şi hotărîrea va 
rămâne definitivă cu privire la clasificarea şi evaluare, iar în ce: 
priveşte modificuroa tablourilor nominaţive pe contribuabil, se ju- 
decă separat. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Cu un mic a- 
daus: că dacă comuna nu e mulţumită de clasificarea făcută de 
comisia de apel are dieptul să facă un nou apel Ja comisia centrală 
asupra modului cum a fost clasată acea regiune faţă de altele. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Dacă îmi daţi voe, hotărîrea 
comisiei de.apel e definitivă atât în ce priveşte clasificaţia, stabi- 
lirea valorii medii pe hectar şi impunerea specială a fiecărui con. 
“tribuabil, Această hotărîre poate fi atacată în ce priveşte clasifi- 
carea și stabilirea mediei Ja hectar la comisia fiscală din minis- 
terul de fnanţe . Iar de contribuabil poate fi atacată pe calea re- 
cursului atunci când comisiunea nu eră competentă sau a comis o 
violare de lege sau un exces de putere. Ca să precizez dispoziţiile 

-ari, 12 voi spune că în principiu comisia de apel dă 6 singură ho- 
tărîre însă numai relativ la clasificarea şi stabilirea valorei 

“medii la hectar. In ce priveşte situaţia personală a fiecărui con- 

tribuabil adică impunerea ce se face, fiecare caz va fi judecat 
în parte de comisia de apel şi nu se poate judecă la un lo cu. 

alte apeluri, aşa ca hotărîreă unuia să profite altuia, prin urmare . 

„hotărîrea comisiei de apel va fi definitivă şi va produce efecte 
faţă de contribuabil în ce priveşte clasficarea şi media valorei pe 
“hectar, În ce priveşte impunerea apelul trebuie să se facă de fie- 

care contribuabil în parte, 

— Se pune la vot art. 12 şi se admite nemodificat, 

D. AM. G. ORLEANU, preşedinte: Mă întore domnilor, la art. 11. 
Prima parte a amendamentului este: la rândul al patrulea se va 
zice: „Se vor conexă şi judecă prin aceeaş hotărîre“ 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Se vor puteâ. - 
„conexă, pentrucă sunt cazuri unde nu se poate face conexarea 

pentrucă este un apel pe un caz special al individului, 

Sunt cazuri unde nu trebuie să se facă conexare. Se vor putea 
“conexa acelea care sunt un caracter comun. 

D.M.G. ORLEANU, preşedinte: Şi a doua parte a amendamen- . 
to]ui este: „Apelul unuia profită tuturor contribuabililor din co-
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ună“ căci altminteri, nu e de "discutat, pentru că e un principiu. 

de drept, că întro singură hotărire” 6. inidivizibilitate i apelul 

profită tuturor. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, „ministru de finanţe: Să tin înţeleă,. 

parte din urmă a amendamentului este: „Apelul unuia „Brofită 

tatulor contribuabililor din comună“. 

D. M. G ORLEANU, preşedinte Apelul uriuia, profită: tutuioru. . 

aelorlaţi. De altfel eră. tot astfel în legea d-lui Titulescu, când au 

judecat comisiunile; tot aşa au judecat că e vorba de o indivizi-. 

pilitate. De altfel, d-voastră aţi admis aceleaşi principii, € că apelul 

unhuiă profită tuturor apelarnţilor. . 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Tuturor, păr- 

ţilor nu apelanţilor. 

— Se pune la vot amendanientul Şi se , primeste, 

primeşte. e , 

— Se dă citire art, 15, - 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ininistru de finanţe: La stârgitul. 

alin. 1 vreau să dâu o.explicaţie mai clară; căci în lege, în loc de: 

„sau celor asimilate“ să se zică: „sau celoi asimiiate „oz, și cari 

nu sunt prevăzute la cap. IL”. 

VOCI: Fcaste bine. 

D. CONSTANT GEORGESCU, în locul d-lui vaportor: Modi- 

ficarea e următoarea: la art. 13 primul aliniat, la sfârşitul lui - 

este „sau celor asimilate lor“, se complectează, printr'o formulă 

mai explicită: „sau. celor. asimilate lo» şi care nu “sunt prevăzute A 

la cap. L* adică la terenurile ăgricole. După „sau“ se. precizează că. 

e borba deproprietăţile imobiliare şi se mai adaugă: „sau din: pro- 

prietăţile imobiliare asimilate lor“ „şi cari nu sunt. prevăzute la.: 

„eap. Î, adică la terenurile agricole. a - 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Iată amendamentul propus: 

La art, 13. Se înlocuesc ultimele cuvinte ale aliniatul! (art. 13)£ 

„celor asimilate ler“ cu: peelor asimilate lor Şi cari nu sunt pre 

văzute la cap. I*. o 

— S6 pune la vot acest amendament şi se primeşte. 

— Se pune la vot art, 13 cu amendamentul primit şi. se adoptă. 

— Art. 14 se primeşte fără discuţie. 

— Se dă citire art, 15, sa 

D. LEONTE MOLDOVANU: La agricola aţi adniis cinei, admi- 

teți şi la cele urbane cinci, | 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Azi în comisiune: 

când s'a propus amendamentul cu 5-a sută la impozitul elementar: 

agricol, toţi care au propus “acest amendament, au spus că trebue- 

o excepţie pentru situaţia excepţională a agriculturei. 

Am întrebat, admiteţi ca pentru toată celelalte impuneri să ve- 

duceţi această cotă? Aţi zis nu. Eu am adăuga că „odată proce- 

ă



dentul creat o să se ceară şi pentru celelalte şi văd acum că acei . 
cari o cereau pentru impozitul agricol o cer_ şi pentru clădirile 
urbane. "Trebuie să ne ţinem de angajamentul luat. Atunci eu vă 
ceream să nu admiteţi nici dincolo, dacă eră vorba să-l ge- 
neralizăm. 

D. G. SERBAN: D-le ministru, art. 15 spune aşa... (citeşte). 
Aceasta este pentru construcţie, când e vorba însă de locurile 

virane, valoarea loeativă se stabileşte numai întrun singur fel, şi 
anume pentru terenurile virane, venitul se stabileşte după preţul 
mijlociu de vânzare ale acelui teren. De ce aceasta? Terenurile : 

. goale nu se închiriază? 

O. VOCE: Mai rar. 

pe G. ŞERBAN: Se închiriază foarte des, pentru depozite Şi.» 
aitele. 

D. ALEXANDRU DONESCU: Sunt terenuri virane care au v 
rentabilitate mai mare decât construcţiile, . 

D. G. ŞERBAN: Eu cer o explicaţie, ca să se ştie de cei ce vor 
aplică legea. De ce această deosebire, când şi terenurile se pot 
arenda foarte bine. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: E vorba de 
locurile virane dintr'un oraş, de acestea e vorba de fapt de locuri 
în aşteptare pentru censteueţii și deci utilizarea lui nu e utilizare 
decât -vremelnică, 

Sânt persoane care-şi închiriază locurile virane, pe preţ de 

nimic, ca să ia ceva preţ care nu corespunde absolut cu valoarea 

terenului şi. de aceia am propus această formulă. 

- Atunci când aceste terenuri vor fi folosite pentru întreprinderi 

comerciale permanente, atunci întră în întreprinderile comerciale. 

DE: exemplu în planul pentru sistemațizarea Bucureştiului, când 

lucram, ea consilier comunal, am prevăzut că locurile pentru a- 

provizionări mari de materiale grele dela gara Filaret, sau Obor, 

locuri care pot să fie cedate chirii mari. Pentru impunere aceste 

locuri se vor trece cu venitul întreprinderilor respective. 

D. G. SERBAN: D-le ministru, mă declar mulţumit. | - 

D. 1. FLORESCU: D-lor deputaţi, chestiunea care o ridicasem | 
la art. 4, cred că şi-ar avea locul aci. _ 

D-voastră ştiţi, că după legea maximului dela 1894, comunele . 

nu. mai au dreptul să perceapă taxe decât pentru serviciile ce le 

aduce cetăţenilor. În virtutea acestei legi se percep anumite taxe 

care sunt un fel de chirii pentru pieţe şi pentru oboarelă de vite 

şi târgurile din comunele urbane; ori taxele dare le percepe co- | 

munele au sunt veniturile acestor locuri, care se pot consideră ea 

locuri virane, dar comunnele percep în virtutea. dreptului rega- 

lian al comunei, în loc. să perceapă chirii, şi acest venit se ridică 

Ja sume foarie mari şi atunci dacă le consideraţi ca veniturile 

- Brăt, Lai 
N.



  

  

acestor locuri, ar urma ca impozitele: care ar trebui să le plătească 

comuna să fie enorm de mari, pe când dacă aceste. locuri le con- 

sideraţi ca terenuri virane intră în art. 15, adică se consideră fără 

dreptul comunei de a percepe taxele şi diferența ar fi colosală. 

- Sax putea ca fără a introduce un amendament, răspunsul d-lui 

inistwu să fie în așa tel, ca să lămurească că pereeptorii, adnti- 

nistraţiile financiare şi comisiunile de constatare şi pereepere, nu 

vox impune decât pentru venitul ca loe viran în afară dreptul de 

percepere,-sau dreptul regalian al comunei. Am cere d-lui ministru 

că dacă acceptă acest lucru, atunci se simplifică chestiunea, iăr 

dacă e vorba decât percepe comuna, atunci taxele sunt enorm de 

mari şi acum când este vorba de descentralizarea administrativă, 

în loc să venim în ajutorul comunelor, centralizăm prea mult 

luând din veniturile la eave ele au ureptul. ă 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru. de finanțe: D-lor deputaţi, 

d, Florescu ridică chestiunea oboarelor şi a pieţelor comunale. 

D-sa se teme dt legea de descentralizare. Toramnai fiindcă facem » 

lege de descentralizare şi nu de autonomie, comuna rămâne nn 

pe seama ei izolată, ci este considerată ca o celulă, ca o institu- 

iune legată de funcţionarea generală a Statului, deci având în 

sarcina ei atribuţiuni de administraţie publică. Tot ce va face ca - 

atare comuna, şi aceasta cred că trebuie să fie principiul care 

trebuie să conducă politica financiară a Statului, adică o atri- 

bâţiune de administraţie publică trebuie socotită ea şi a Statului. 

Când însă comuna ar face o întreprindere asemănătoare cu cele 

private cum fac unele comune în Ardeal, de exemplu o moară, un 

comerţ obişnuit un fierăstrău, atunci intră şi ea la impozitul o- 

bişnuit. Prin urmare, atunci când face un serviciu public, cum 

este de pildă acela al unui obor, sau altele de felul acesta, este 

evident, ca şi pentru Camera de comert, ca şi penteu ate insti- 

tuţiuni cari au sâreini de caracter public, atunci nu sunt stipuse 

la impozit. | 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Ungureanu are cuvântul. 

D. V. UNGUREANU: Nu înţeleg de ce se stabileşte la agri- 

«ultură un procent fix de 5%; de ce se stabileşte la locurile virane 

un -procenţ fix de 5% şi de ce la clădirile din oraşe se zice: 

„Comisiunile au dreptul să stabilească până la 6%. Aceasta în- 

semnează că comisiunile au latitudinele să stabilească un proceni, 

şi de 4%, numai să nu treacă de 6%. Cred că este mai bine să se 

stabilească aci un procent fix, căci nu e bine 'să laşi latitudinea 

_<omisiunii casă scoboare până la 3%. _ - 

-D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finante: Terenul viran 

este un teren în aşteptare, prin urmare produce un venit mai mie 

de acnea sa fixat 5%, adică mai puţin decât la agricultură. | 

D. V. UNGUREANU: Eu nu înţeleg ca comisiunea să fie lăsată 

la voia intervenţiunilor, . | | - LL ai „i e. ia în
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D. GH, DELEANU: D-lor, în- timpuri normale imobilele nau 

produs mai mult de 4:/2—5%, Această lege având un caracter defi- 

riliv, eu ercd că 6% aţi pus prea muit, De : aceea vă rag să lăsaţi 

5% si pentru imobile, 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Eu am spus. că 

nu-mi fac iluzie, că în viitor nu vor fi schimbări, Nimeni nu 

peate prev edeă 20 vu fi asupra, rcinimului fixat aspra . dobân- 

zilor, asupra, seutirilor, ete., „ele vor depinde de situaţiunea gene- 

rală a ţăsii, : 

Prin urmare, noi facem legea pentu condiţiunile actuale: De 

aceea vă rog să lăsaţi articolul aşa cum este, eu modificarea cerută - 

de d. Ungureanu, că dobânda va fi fix 6%. 

D. M. GH. ORLEANU, preşedinte: D-lor, până la xedactarea | 

amendamentului propus de d. Ungureanu, să trecem la ast. 16, 

— Se dă cetire ast. 16. 

D. &R. DIMITRESCU, raportor: La acest avticol este un amen- 

 dament al d-lui Lalescu cu cuprinderea următoare: „propunem ea. 

la art. 16 cota scăderilor de 20% să fie ridicată la 25%. | 

D. T. LALESCU: Până âstăzi cota scăzământ eră de 25%. Cerem , 

să se menţină 25% cu atât mai mult, cu cât diferenţa de urcare la... 

20% nu este decât o foarte mică diferenţă, fiindcă dacă luim 12% 

la 50, aceasta reprezintă o cotă, veală de 9 6, iar dacă punem. 25 cota 

va fi 9, va fi deci o foarte mică: "diferenţă de 06. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Iu leziuirea 

actuală din vechiul regat este în realitate de 25%, în regiunile din 

" celelalte provincii nu este nimic, nu se face nici o scădere. şi: noi 

am pus ea, permanent 20%. Insă dacă vreţi să punem lâ” “dispozi- 

ţiunile trazitorii că aceşti 20 la sută se vor sui la 25 la sută pentru. | 

o perioadă de 5 ani, pentru a se ţirie seama, că în „aceste timpu»i 

normale cheltuielile de întreţinere pot fi mai mari. | 
D. 7. LALESCU: Imi permit d-le ministru, să vă atrag atenţiu- 

nea, diferenţa între cei 25 şi 20 la sută, nu este de cât 06. 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Atunci întreb 

_şi eu pe d. Lalescu dacă este. aşă de mică, dece o cere? S'a luat 
» cotă în făvoarea proprietarilor între ceeace este în Ardeal, unde - 
nu este nimie şi între cea care este la noi. Vă, rog deci dacă voiţi 
să o puneţi la dispoziţiuni tranzitori, - a 
Dacă după ciuci ani .va găsi legiuitorul că. trebuie să prelun- 

gească această excepţiune, o va face. 

Fă Se pune la vot art. 16 astfel cum este redactat şi se dămite, 
— Se dă cetire art. 17. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU. ministru „de finanţe: D-lor, vreau să 
» propui câteva mici modificări la acest articol: Intâi, pentru ches- 
tiunea. ridicată de d. "deputat Cosliuescu, cu privire la locurile 
Pentru sport să poată îi coprinse în acest articol, propun ta la 
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'puncul A, în loc să se zică „clădiri publice“, să se zică „imobila 

publice“. - o : i 

In al doilea rândia puretul Esă punem: „Zece ani de când 4 

devenit locuibil“. - Da 

D. M. G. ORLEANU, președinte: D. Sturza are cuvântul. 

D. C. STURZA: D-le, ministru, îmi permit să vă cer o lămurire 

în privinţa modului cum credeţi d-voastre că o să fie evaluate în 

comunele rurale imobilele depe proprietăţile expropriate? 

D-voastre ştiţi câ pe aceste proprietăţi, în afară. de imobilele 

cari serveau pentru agricultori zum şi de grajduri ete., au existat 

i imobile mari de locuit pentru personalul numeros care servea 

la, raoşiile marilor proprietari. Atunci v'aş întreba de exemplu, 

cum credeţi că sar puteă evalua ecaretele rămase pe moşiile depe 

cari sau expropriat 3.000 de hectare şi cari posedă clădiri având 

bunăoară 60 de camere cari în parte au fost ruinate în timpul răs 

boiului şi în parte au -devenit nelocuite de când s'a pus în aplicare 

exproprierea? 7 

Cred că în instrucţiunile A-voastre ar trebui să faceţi să reiasă 

__eneace a făcut şi d. Titulescu în instrucţiunile date la aşezarea îm- 

_pozitului pe avere, anume că la evuluâre să se aibe în vedere în- 

tinderez. expropriată de pe o moşie. D-sa n'a pus aceste clădiri la 

impozitul pe venit şi în instrucţiunile date pentru aşezarea înpo- 

zitului pe avere, a specificat, pentru apărarea unei cauze care o 

cred destul de dreaptă, să nu se țină seamă de ecaretele depe moşiile 

în care proprietarii au plasat venitul lor îmbunătățind economia 

mwşiei lor, contribuind la prosperitatea țării. Să se aibă in vedere 

aceasta măcar la aşezarea venitului după cum sa făcut şi de d: 

“Titulescu la instrucţiunile ce le-a dat. (Aprobări). 

In ceeace priveşte imohilele Joeuite de săteni, repet. ceeace an 

spus azi dimineaţă în comisia fiscală; nu-mi explic corăsiede- 

xentul pentru care vaţi oprit la un număr de trei camere, de 02: 

xece am spus, tipul casei întrebuințat la sate e=te acela cu o sală 

la mijloc şi două odăi, una la dreapta Şi una la stânga. Sau al 

doilea tip al sătenilor mai înstăriți: o sală la mijloc cu donă ca- 

mere de o jarte şi alta. Prin urmare tipul de locuinţe cu trei odăi 

nu-l găsim. Afară de aceasta vă mai atrag atenţiunei.. că este ne- 

dreaptă fixarea numărului de camere, numai !a trei camete, când 

se îă în vedere numai numărul camerelor. 

Eu cred irsă că trebuie să se aibe în vedere şi numărul ment- 

brilor familei, căci altminteri zişti ca să laşi. neimpus pe un să- 

tean eu nevasta numai şi care au trei cumere şi să impui pe altul, 

care ave ncvastă şi 10. copii şi patru camere!- 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D. ministru de finanţe are cu- 

vântul. , o. . 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Aş vrea să răa-
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pură la olaliă tuturor celor cari ar vorhi cu privire la această, 
mhestiune. 

D.. M. G. ORLBANU, preşedinte: D. Uug gmrezan "are, cuvântul 
D. V. UNGUREANU: Aş voi ca d. ministru de finanţe să ne 

deă o deelaraţiune interpretativă in ceeace priveste litera 4, dela 
acest avticol anume clădirile purale.., etc, (citeşte). 

D-lor, la noi în Bucovina avem o mulţime de orăşele mici, eari 
“sunt declarate drept comune urbane. De fapt cle nu sunt decât 
vişte sate mini mari, fiind locuite complect de ţărani. 

Inchipuiţi. vă 0 comună mare urbană lângă această. comună 
“mare rurală care trebuie să se declare drept comună urbani fiind 
însă Joeniţă «dle țărani. 

In acest caz aceşti ţărani nu pot profita de această scutire de 

bir, pe eare o acordă legea. AN 

.Poaie d. mibistru de finanţe va face îu această privinţă o in- 

“erpretare mai largă că acele scutiri de bir se vor aplică chiar 

într'o comună urbană, dar ai cărei locuitori sunt numai agricul-“ 

tori. - 

De acea propun să se şteargă cuvântul de „rural“ şi să se zică: 

clădirile ee serveze de locuinţă... (citeşte). 

Art, 17, alin. d, va şterge cuvântul „rurale“ şi va suua: Cla- 
iile ce servesc de locuinţă. 

D. M. G. ORIEANU, preşedinte: D. Nicolaescu are cuvântul. 
[. DEM. NICUOLATSCU: Dle preşedinte, una din chestiunile 

care voiam să le discut, a fost ridicată şi discutată de către a. 

Sturdza si este referitoare la alin. d. - 

In această privinţă aș fure 6 propunere ivanzaeţională anume; 

-că prin elă:tiri rural» să se înteleagă cele ce servese de locuinţă. 

“agrienltorilor şi când se vorbeşte de trei camere eu n'aşi mul- 

vumi dacă prin aceste tr zi camere sar înţelege numai cele trei 

camere principale şi să nu se suprindă camerile secundare, cum 

:ar fi tinda, cămara, ete. Să se zică prin urmare trei caimese, . priu- 

cipale de locuit care ver fi scutite de bir. ă | 
Eu cred, că aceasta ar fi o explieaţiune dare „precizează sensul ar- 

-ticolului si nu ar mai da posibilitate comisiunii că să facă exa- 

gerări la evaluare, 
Aenm este altă chestiune privitoare la lit. a, din alin 1, refe- 

'rindu-se la oboarele şi pieţele craselor. | 

„ Această chestiune „despre dânsa d, ministru a spus că va vorbi, 

sămânând să se precizeze dacă oboarele şi pieţele oraşelor sunt 

impozabile. 

D. Dr. 1. COSTINESCU: la această privinţă s'au dat expiica- „ 
oa 

„M. U. ORLEANU, preşedinte: D. Traian Stoenescu are cu- 
vântul | _ n 

D. TR. STOENESCU: D-lor deputaţi, am onoare a propune un



  

  

auriâmdanient ici la art. 17, alin d, şi era că eu acest: aimenăzinient. 
voi- pune căpât la orice disciiţiune. Jată amendamentul... „N 

“In locul art. 17, alin. d, în cuprinsul: clădirile uvale ce: servese 
de. locuinţă agricultorilor şi caii nu au mai mult de “trei camere: 
Mocnibile ş Și toate cele necesare exploatării agricole” a terenurilo: - 
propunem: „vor fi seutite. orice clădiri rurale ce servesc de. io. 
cuiţă precum și toate „cele necesare exploatării agricole a terenu- 

rilor“ Sa | - 

Vedeţi d-lor, en sunt consecinte şi-cu ceeace am vorbit alaltăieri,. 
Motivele care le-am arătat cred că vă sunt cunoscule şi cred 

"că este bine ca să veden şi la noi în România mică de odinioarii. 
ceeace este azi în România, Mare în provinciile alipite, adică gos- 
pudării mari şi frumoase şi să .nu se pună impozite pe cei cări. 
"vor să clădească astfel de xospodării. 

. Este vorba de clădirile rurale care servă pentru locuinţe precuni. 
'si toate- celelalte - clădiri i „necesare exploatării agricole, Amenda- 
mentul e semnat de peste 40 de d-ni deputaţi. 

D. LEON PSE PELINSCHI: Vreau să pun %0 întrebare: la art. 
17, alin 2, litera g, se zice: „Emobilele publice sau aşezămintele de: 
„mtilitate publică, ete“, Inţelegeţi prin aceasta. şi uzinele comunale,. 
_eum sunt cele de laraină. electrică, cari încasează şi ele venituri 
dar cari nu acoperă ceneltnielile? 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministrul finanţelor: Dacă” este „o. 
concesiune unei întreprinderi particulare, wu sunt scutite. Dar: 
dacă comuna o face pe “socoteala ei, e un serviciu ptiblic şi atuuci 
sunt scutite. 

D. LEON PSEPELINSCHI: Tot la, acest articol aş îi de părere 
ca scuiirea care se face în comunele rurale pentru clădiri, să se: 
întindă şi la orăşenii mărginaşi, cari câştigă, uneori mai putin 
decât sătenii. 

D. ST. ŞE NDREA: Aş vreă să atrag atenţiunea d-lui ministe u 
de finanţe, fiindcă nu se specifică şi se lasă cu totul la o parte,. 
nai cui seamă în Moldova, clădivile curi an răinas după expro- 
priere, cari sunt clădiri enorme, cari nu produce nici un venit şi 
sunt o sarcină “pentru proprietarii lor. Ele aveau mărimea în ra- - 
port cu întinderea moşiei și acum ar fi nedrept ca să fie lovite: 
cu impozite mari, de aceea rog pe d. ministru da finante Să gă- 
suască formula cea mai. potrivită pentru uşurarea lor de impozite.. 
-D. Dr. 1. COSTINESŞCU: Aş vrea să cer o declaraţie din partea 

d-lui ministru de finauţe. Societatea comunală a locuinţelor ieftine - 
a: Tai rolul pe care trebuiă -să-] aibă comuna. Comuva București - 
ar fi trebuit să caute a face o rezervă cât mai-mare de terenuri. 
N'a tăcul-e din lipsă Je numerar și acest lucru La făcut societatea 
comunală de locuinţe ieftine, care este proprietară în Bucureşti a peste 1.900.090 mp, N Să - 

|
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_ Aceste terenuri sunt puse la dispoziţia cui vreă să consteuiaseă 

pe prețul de cost. | 

- Prin urmare, nu este o exploatare .care se face cu aceste tere- 

muri şi rog pe d. ministru de finanţe să declare dacii consideră 

-socictatea comunală ca o societate de utilitate publică şi întră prin 

urmase în alineatul 2 dala art. 17, după cum cred că este nedrept? 

In al doilea rând, în privinţa clădirilor rurale. 

- Cum cunosc craşele de provincie şi ştiu spre exemplu în orâşe 

ca Bacău, ca Piatra, că toţi locuitorii mărginaşi se ocupă cu agri- 

xultura, arlicoiul acesta să fie modificai, în sensul ca să se lasd 

la o parte cuvintele „rurale“ şi să se pună „clădirile agricultorilor 

cari manu mai mult de trei camere“. 

D. LEONTE MOLDOVANU: Nu se poate fiindcă dă loc la abu- 

zuri, - 

D. Dr. 1. COSTINESCU: Rămâne cuvântul „agricultori“. 

D. LEONTE MOLDOVANU: Nu puten împărţi pe. cine şade in 

clădivi, ci unde-şi pune clădirea. 

D. Dr. |. COSTINESCU: Aceasta este propunerea ce o fac, - 

Rog întâi pe d. ministru să-mi deă răspunsul în ce priveşte te- 

xenurile achiziţionate de societatea comunală de construcţii. iei- 

“tine întrun interes public şi pe urmă d-voastre veţi decide cun 

veţi vrede de cuviinţă. 

D. G. SERBAN: D-le preşediate, la alin. b de sub art. 17 se > spune 

aşă: „sunt seutite de acest impozit clădirile parohiale ale cultu- 

rilor religioase întreţinute de Stat, cari nu produc nici un venit 

“şi cari sau bucurat până în prezent de asemenea scutiri“ 

Lia acest alineat aş avea nevoie de o explicaţiune şi anume ce se 

înţelege rrin aceste elădiri parohiale neprodacătoare de venit? De 

cine tvebuie să fie ocupate? - - - 

Pentrucă, d-lor, la o geamie de exemplu nu e numai” “corpul gea- 

miei; lângă geaniie mai e locâlul în care e şevala “musulmană, 

mai e. loculul în care stă hogea, mai e localul de alături în care 

stă cadiul, în cât vă intreb: pe acestea le considerâţi neproducă- 

toave de venit? Tot aşă la noi: în curtea unei biserici sunt câsele 

" parohiale, în cle stau preoţii şi mai şi familia şi de multe ori fa- . 

milia se vai întinde. Ani vrea o explicaţie la acest aliniat. 

La alin. e. se pune aşa: „Sunt sentite, sub condiţia veciprocităţii, 

clădivile aparţinând legatiilor şi consulatelor străine şi ocupate 

-de ele“. Aici mai întâi vă vedem ce se petrece în ce priveşte re- 

-ciprocitatea. După ee am votati legea chiiiilor, în practică, eu anu 

avut un caz în care un chiriaş străin, care voiă să beneficieze de 

avantajele lesii Florescu, vencă -şi susținea înaintea instanţei ju- 

-decătoreşti că la el în ţară e reciprocitate. Dar, d-lor, s'a dovedit 

înaintea instanţei judecătoreşti că în țara aceea nu eră nici.un' 

român, şi atunei- străinul a adus o dovadă, în care se spunea că 

” în cazul când vor veni românii acvle va fi reciprceitate.
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Aceasta o înţelegeţi, d-le ministru, Şi aici să scutim şi casele 

ocupate de lexaţiuniie străine la noi, când noi nu avem, legaţii în. 

acea ţară. Aceasta în 'ce priveşte. reciprocitatea. (D. Ignat întie-- 

rupe). Dacă aveţi vreo explicaţie de dat, â-le Ignat, nu mi-o daţi 

“mie, ci să:vă înscrieţi şi so daţi în mod public, pe mine nu mă. 

“ Jaminaţi: dvoastră, - - E - 

„In ce priveşte importanța imobilului, suntem o ţară nu cu te- 

surse mari şi cred că aşa e spiritul ca să nu le cheltuim. Așa că: 

“acolo unde avem legaţii socotim că trebuie să luăm case modeste 

şi atât cât ne trebuie nouă. Şi atunci dacă la noi în ţară legaţiile: 

străine au imobile de o importanţă mare, pe când noi ocupănr 

în străinatate un imobil pentru legaţie cu un venit, de 50.000 lei, se: 

poate întâmplă că la nci în ţară legația străină să ocupe un imobil. 

care dă un venit de 200.099 lei; întreb: se scuteşte şi în “cazul 

acesta? n : aa 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Daţi-mi voe să 

vă întrerup, pentrueă pe chestia aceasta mergem leparte. In toate- 

Statele, conform dreptului internaţional public toate Jocalurile- 

legaţiunilor sunt scutite de impozitele locale. 

Prin urmare nu am facut aci decât să punem o formulă obiş-- 

nuită în toute legile diu toată lumea, în consacrată de multă. 

vreme. Dacă. am face vreo schimbare, fiţi sigur: că am rămâne izo- 

laţi şi că am fi considerați ca oameni cari nu se cunose că trăesa- 

în lume. | i 

D. G. SERBAN: D-le ministru, e o altă, chesitune, cunose întrun. 

oraş de port 2] nostru o casă unde un consulat străin ocupă un: 

imobil fvarte mare, dar întro parte din danobil numai, locueşte: 

legaţiunea, iar restul serveşte ca magazin de cereaie, etc. Sa face- 

negustorie în el, dar tuate aceste dependinţe sunt tot în acelaş. 

imobil. Aci doresc să mi se dea o explicaţie. N 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Numai aceid 

care serveşte în realitate pentru seviciul pe care îl face legaţiunea. 

D. G. ȘERBAN: Să fie impusă la impozit partea care nu. Set- 

veşte de locuinţă pentru misiunea diplomatică. (Intreruperi). 

Voci: Inchiderea discuţiei. A . 

D. G. ȘERBAN: Ia acest aliniat să adăugăm partea „pentru 

exercitarea atribuţiunilor lor“ să se specifice. Alin, d, clădirile cer 

gevvese de locuinţă pentru agricultori. 

O voce: Este amendament. a 

D.G. SERBAN: Şi amendamentul acesta e foarte puternic. Și 

ată dece. D-le ministru, nu e vorba de un oraș mare de reşedinţă.“ 

(Întreruperi). Poate la Râmnicu-Sărat nu se cunoaște cazul şi nici. 

chiar la Brăila, pentru că în tot cuprinsul acestor judeţe mu e o 

comună urbană; in județul Tulcea, sunt atâtea mici comune care 
sunt urbane, din cauza că aşă a fost pe vremea turcilor, dar aturu



  

-<unt sate nici cum-e comana Mâhmudia alături de cari e însă co- 

-muna Marichiolo, sat mare care e rurală pentru că în vremea tur- 

ilor, Mahmudia eră oraş şi acum nu mai e nimie acolo. 

O voce: O să plătească turcul. - E: 

D. G. SERBAN: Nu va plăti turcul, căci sa “aus, va plăti ro- 

snânul, — care locueşte acolo. Azi Mahmudia e un sătuc de pescari 

şi ppueai și totuşi e comună urbană. i 

D, N. D. CHIRCULESCU: Plătese de ani de zile, şi oamenii unu 

protestează. 

D. G. SERBAN: Nu ştiţi cazul, nu se plăteşte din cauză că se 

„asimilează, cu casele, cu imobilele neproducătoare de venit, întrucât 

xenitul vu trece suma de 50 lei anual. Şi din această cauză nu 

-plătese nimic. (Intrernperi). i i 

Eu vă rog să nu vă grăbiţi, când discutăm o lege, o lege mai 

-ales fiscală, este bine ca să fie cât mai scurtă, cât mai lămurită 

-Şi cât “se poate măi conchisă în acelaş timp, căci de. aceea ns 

anuncim, (intreruperi). . 

Să credeji că sunt apărătorul şi susținătorul acestei legi, însă 

tuemai din acest motiv, că să fie o dispoziţie clară, iau cuvântul . 

“mu ca să aduce piedici la votarea. legii, ci ca.să coitribui:la price- 

perea şi claritatea cei. IE - 

Eu, d-le ministru, nu cer pentru oraşul Tulcea acest lucru, oraşul 

“vesedinţă, dar peritru Mahmudia, pentru Isaccea ande este alături 

comuna Nicoliţel mai mare decât Isaccea -pe: când: „Isaccea e un 

simpla sat. Incât aşi rugă să birevoiţi a: face” cae aceste scutiri 

să se facă şi pentru comune urbane nereşedinţă, şi anume nu i 

pentru. toate. dar pentru acelea de o minimă importanţă, pe cari 

le citai, şi în. erice eaz, pentru locuiicrii muncitori de pământ, 

-pentrn agricultori, cum sunt la M ahnudia, Isanscea, Babadag, Chi-. 

lia-Veche, toate comune urbane în teovie, simple sute de plugaui. 

în realitate. | 

“In cât priveşte partea cealaltă, „care nu au mai muli decât 3 

«amere locuibile, (citeşte). 

In această privinţă, sau dat explicaţii de antivorbitorii mei 

“toarte temeinice, în special de d. Sturdza, în care s'a arătat ca 

criteriu să fie scutite casele ţăranilor după numărul oamenilor, 

-socotese« că nu ştim de unde s'a luat acest tip, căci nu acesta- e 

“tipul de ease la ţăranii noştrii, şi nu acustea sunt tipurile cunos- 

«cute. Incât, din această dispoziţie, se face uu lucru: ţăranul care ar 

fi putui să facă o casă confortabilă, să facă o casă sub irei camere, 

că să fie scutit şi atunci care ar fi: soluţiunea? 

Ax-fi una, ca să-nu mai fie deosebire, să se împună toate ea- 

'sele țăranilor, insă ni aceasta e cea bună, cea mai bună soco- 

"ese, în vremurile în care trăim, după răsboi, când gospodăriile 

4ărănaşti au fost distruse, socotese că cealaltă ar fi bună, nu, 
n



  

pentru vecinieie, dar ccl puţin pentru cinci ani de zile, să fie 

geutite de orice dare, locuinţele ţăranilor. (Intreruperi). 

Orice loguinţă a ţăranului, nu la construcţiile noi, toemai, ca 

să poată să ajunsă ca cele din Transilvania, să fie scutite, pentru: 

ca să poată să fie ţăranii încurajați să-şi facă gospodăriile, cunm- 

secade. (Intreruperi), 

O voce: Sunt scutite d-le Şerban. 

D. G. SERBAN: La alineatul“ acesta: „clădirile rurale ce servese- 

de lucninţă agricultorilui, cari nu au inai mult de 3 camere, lo- 

cuințele acestea mu suiit scutite sunt impuse“, şi eu cet, ca orice 

locuinţă ţărănească săi fie scutită. a 

Acum trec la-alin. If, partea a doua: „Clădirile chiar. separate: 

radical, d-le ministru pentru noi cei dela "Tulcea, socotesc că acelaş. 

lucru este şi pentru .toute regiunile dăunate de răsboi, dape front. 

Aceasta este: una din cele mai importante chestiuni, la noi cel 

puţin 3/4 de cladiri au fost distruse în vremea răsboiului. ” 

D. VINTILĂ. BRĂTIANU, ministru de finanţe: Şi Giurgiu tot 

aşă este. | 

D. G.ȘSE RBAN: Dar sunt şi clădiri cari au rămas bune, lao 

patic. şi cineva le reface complect, pyecum a fost cazul în oraş 

la ni. 

- D. VINTILĂ BRATIANU, mipistru de p finanţe: Sunt la. dispo- 

zițiile transitorii. 

D. N.:BALĂNESCU: Am cerut eu în. comisie şi toate locurile: 

xirane devenite vivane din cauza stării. de răsboi, ca şi imobilele 

cari nu pot fi locuite dinu cauza stării de răsboi, sunt scutite. 

D. G. SEPBAN: Unde? 

DN. BALANESCU: La dispoziţiunile transitorii. Este un -caz: 

anormal, 

. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Este un caz: 

ai pentru răsboiul acesta, 'dar nu discutăm acunu 

D. G. SERBAN: Lia dispoziţiunile tranzitorii, acolo vom discută 

” şi vedeă dacă intră în vederile d:voastre. 

Tree peste acest alineat şi vin aciim la alin. e), 

Iată, d-lor, ee zice alin. e: „pentru 106:ani venitul clădirilor con-— 

„strnite de sociatiiţi de locuinţe eftine, recunoscute ca. atare, prin. 
„legi specize, (citeşte). 

Voiam să ridie o chestiune privitoare la aceast alineat însă în urna. 
explicuţiunilor cc mi su dat, renunţ 'lă cuvânt. 

D. N. D. CHIRCULESCU: Cer cuvântul în chestiune de regu-- 

lament, - 

Bi M. GH. ORLEANG, preşedinte: Aeti cuvântul. 
N. CHIRCUI.ESCU: D-le preşedinte, d-lor deputaţi, după 

iii cum decurge discuţiunea - diferitelor articole, cred că alia 
după Creciun vom putea termină votarea acestui proiect de lege.



   
fu. aş face apel la d-v ioastră, d-le preşedinte, să fiţi mai. puțin 

îngăduitor şi să: observați mai mult litera regulamentulii,; acor- 
dând cuvântul niwunai acelor d-ri deputaţi cari. au amendament: 
formulat, semnat de nuraărul de deputaţi cerut de regulament, sau : 
când-.vreau să facă o întrebare pentru. lămurirea unni articol, 

În modul cum se $tee diseuţiunea, găsese că suntem în afară de 
tera regulamentului, căci se discută ajticuiele dela cap-până Ja: 
sfâvşit, citindu-se rând cu rând ceease «sie adevărat o: operă de 
interpretare. Or, acest lucru :nu se poate face, de accea fae apel:lu 
d-voastră, â-le preşedinte, cu să ăplicaţi regulamentul. . , 

D. M. GH: ORLEANU, preşedinte: D-lor deputaţi, după regu- 
lasment discuțiunea 'se urmează până cârid se cere închiderea, dis-,- 

- cuţiunii.. Or, de câte ori s'a cerut închidea diseuţiunii, chiar de 
ancmbrii din această Cameră, vam cerut. d-veastre să :vă ipro- 
sunţăţi şi s'a, refuzat de: toţi, adică să las diseuţiunea liberă: 

Al doilea, nu pot să suprim discuţia. pe articole, căci. în regu-: 
Jament se spune că la fiecare articol trebuie să dan cuvâutul ca să 
se voyxbească pentru şi: contra, Pentrură se poate cere- respingerea 
în total a articolului și. mai este o altă: dispoziţiune, care spune, 
că la ficeare articol se poate propune ameudaimente şi subamenda-. 
menie. Numai d-vaastre puteţi. să vă opuneţi. la toate acesta por- 

uiri ca să se discute un ccas un amendament. 

Pun la vot închiderea discuţiunii. : 

— Se puue la vot închiderea, diseuţiunii şi se admite. Sa 

D. M. G. ORLEANT, preşedinte: Iată primul, amendament pro- 
pus la acest articol, amendament admis de guverm şi comisiune: * - 

Ari. 27. 1. La punctul 1, aliniatul a) cuvântul clădirile“ se înto- . 

-cuiește ca: „imobile”. . 

La punctul £ alineatul e), după exviuţele: „Pentru 10 ani“ sc - 

-vor adăogă cuvintele: „de când au âevenit locuibile“. ” - 

— Se pune la vot amendamentul și se primeşte. . : 

D. ED. RACOVIȚA: D-le vreşedinte, ara de făcut o obsorvaţinne, 

D-vuastră aţi fost îngăduitor, mai îngăduitor decât Camera şi 

-d-voastră aţi consimţit, ne-aţi permis să facem. observaţiuni, dar d 

ninisiru are dreptul să răspundă la observaţiunile noastre, şi vad 

nevbdarea colegilor noştri "din (Cameră - 

D. îl. G. ORLEA NU, preşedinte: D. ministy-u poate - vorbi oricând. 
'şi puate oricând să obţie cuvântul. D-l ministru de finanţe are cu- 

“vântul. | | 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor deputaţi, 
“chestiunea redată de diferiţi oratori fiiud complexă, aşi-vrea să - 

eliriin mai întâi pe aceia ă locuinţelor proprietarilor expropriaţi. - 

“care a fost vidicată de către d-nii Şendrea şi Sturdza. In această 

privinţă am fost întrebat cum rămâne cu clădirile importante. la 

2 moşie unde expropierea a fost mai mare. Mai înainte de toate, 
+
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nu se impur,elădirile cari sunt iegate: de exploatarea agiiitolă 3 

la moşiile. ele mai mari și la. moşiile cele mici. In tot ceeace: pri-- 
veşte exploiitarea, fie clădiri de locuinţă pentru personălul ex-. 
ploatării, negreşit că nu vor fi impuse şi intră in regula generală.. 
Dar ce se întâmplă 'cunform şi legii d-lui “Titulescu şi legii aces- 
teia, este-că sunt în afară de clădirile propriu zise exploatării şi v 

„clădire izolată de aceste clădiri. Se găsese de acestea şi în Ardea 
“si la noi în multe părţi. Aceste clădiri vor fi impuse; însă aici, este: 
rolul instrucțiunilor şi a modului de impunere. Nu avem niciun. 
iateres vu aceste clădiri curi atrag prezenţa proprietarului la țară 
să fie stânjenite. In acelaş timp sunt clădiri, cari nu pot produce 
de fapt, venit, şi nu pot îi închiriate, nu au valvare locativă, nare 
nu corespunde nici chiar cu câpitalul băgat într'ânsele, prin ur- 
mare în evalnările care se vor face şi aci trehuie să fie evaluări 
foarte prudente. Nu se poate luă valoarea locativă“dela oraşe, căci. 
este vorba pentru o casă care nu serveşte decât numai nu timp al 
anului şi în anume condițiuni. Pentru partea cea de a doua pe 
care a ridicat-e mai raulţi dintre d-voastră, să-mi=daţi voie să dau 
explicaţiuni mâi luugi; aceea care priveşte clădirile pentru săteni, 
care se impun dela trei vamere în sus. Mai înaint; de toate să 
vedem cum sa introdus îr. lege această chestiune. Istoricul acestei 
introduceri vă va lămuri şi pe d-voastre cum mia lăniurit şi pe 
xine care la primul proiect întocmit nu voiam să impunem casele 
dela sate  Cunoşteum situaţia vechiului regat şi credeam să păs- 
trăm siiuatiunea actuală dela ţară. Dece am introdus această îrt- 

„punere? Fiindcă în comisiune erau reprezentanţii tuturor proviu- 
iilor cari au susținut impunerea existentă în nouile ţinuturi. [îi 
întrekau dece să se suprirae un impozit existent, fiindcă de favt. 
'se impun clădivile şi în Ardeal şi în Bucovina. Pvyin urmare n'0 să. 

priceapă vamenii acolo, după âe au plătit 10, 15, 20 ani pentru ce 

numai _plătese astăzi şi deci mâne vor plăti iarăş. Evident că a- 

ceasta este o consideraţiune şi de ordin material şi de ordin moral, 

de care trebuie să ținem seamă. Reamintese din nou unele greşeti 

făcute de predecesorii noştri, asupra cărora vă atragem atențiunea. 

şi pornite dint”un spirit demagogie, iar nu demoeratie. Ei voiau 
ca omul căruia i se dădeav toate,drepturile, să nu i se dea nici o 
datorie. Noi, în toată: această lege ne am. pus pe principiul care este 
adevărat democratie, că acela care are o avere oricât de mică, să 

plătească şi el în proporţiunea acestei averi. Şi atunci am ţinut. 
seamă de situațiunea care există în Ardeal şi în Bucovina. unile 

casele sunt iu:puse şi am ţinnt.scama şi de siluaţiunea din vechiul - 
regat unde nu sunt, căci îu adevăr n'au fost impuse în majoritate 
casele sătenilor, fiindcă ecran case mici şi prost construite. Prin 
urmare, chiar cu rizicul de a mai scădea o parte din impunerile: 
din Ardeal și Boacovina din acelea care există şi de care se var



  

bacură oamenii mai “săraci, din penorocire cei mai mulţi româui, 

am făcut nn regim mijlociu, impunând casele dela trei odâi în sus. 

Acam s'a spus şi s'a repetat de oratorii cari mau precedat, că 

aceasta va fi v piedică: pentru ţărani ca să-şi facă case mai bune. 

D-lor, nu cred, pentru uu impozit care va fi foarte slab la sate, 

că va fi cineva împiedceat să-şi facă o casă; nu cred că pentru un 

impozit ca acesta care va fi de 10—20 lei, săteanul va fi împiedecat 

să-şi facă o casă, caro îl va costă cel puţin 3-—4.000 lei, 

- Voci: Mai mult. ÎN * - 

D. V. BRATIANU, ministru de finanţe: Dar d-lor, prin instrueţii 

se va arătă cum trebuie interpretaţă această măsură în vechiul 

regat, unde se trece dela o situaţiune de scutire complectă la un 

început de impunere. o a 

Şi aicea, răspund și chestiunii pe care a. pus-o d; Nicolaescu, Piim 

„trei camere de locuit“, îuţelegem trei camere acelea care real- 

raente nu sunt nici tindă, nu sunt nici sală, nici bucătărie, ci ca- 

mere de locuit pline şi care să fie în corpul principal al casei. 

Prin urmare, o interpretare cât se poate de largă pentrucă numai 

casele cele mai înstărite din sat să suporte această impunere. In: 

sensul acesta am vorbit cu inspectorii cari au venit în Bucureşti 

şi în sensul acesta vom de detalii cât mai precise în instrucţiunile 

voastre, Urez săteanului nostru să plătească acest mic impozit şi 

să deă D-zeu să şi aibă fiecare casa lui cu mai mult de trei ca- 

mere construită de zid şi în cele mai-bune condițiuni. (Aplause). 

Prin urmare, ca principiu democratic eu ered că este bine să 

vămâe formula aceasta şi vă făgăduiese că vom porni cu toaii. 

prudenţa pe aceistă nouă cale, e . 

Mi se zicea: „cât timp eşti d-ta acolv o să meargă, dar după: 

aceia...“ - pc 

D-lor,-eu cred că foarte mult depinde de felul cum: să porneşte: 

o măsură, şi atunci câud'e bine pornită pe baze practice şi sănă- 

toase, e mult mai greu să se strâmbeze. : 

De azteca contez foarte mult pe buna pornire pe care o dăm şi pe 

care o voim face impreună cu comisiunea centrală care va. fi o 

garanţie. că spiritul care a animat şi Parlamentul şi pe mine de 

aplicaţiune largă a acestei legi va fi menţinut. - 

De aceea vă rog să păstrăm această formulă şi din nou vă fă 

găduiese că vom fi fuarte largi în aplicarea, legii, iar instrucţiu- 

nile. vor fi în acest fel îueât numai casa omului înstărit dela sate 

să fie impusă. IE | 

D. Ungureanu şi unii d-ni deputaţi saşi an ridicat, chestiunea 

locuitorilor dela marginea oraşelor cari au şi câmp de muncă 

pentru agricultură. | - 

Sunt două feluri de oraşe. De pildă să luăm Sibiul care e un 

oraş mare, important şi industrial ; or Bucureşti, oraş şi mai mare



  

  

inidustri: al, Veţi găsi în astfel do oraşe locuitori cari să aibe Tocuri. 
de muacă în afară de raza oraşulu. In general aceştia sunt într'o 
situaţiune mai bună cu sătenii, pentrucă pe lângă că au acest pă? 
mânt mai lucrează la. fabriei, la grădini, ete, şi câştigă binișer 
pentrucă au două arme în mâna lor. * 
Pentiu aceştia socotesc să se deă sculivi numai pentru şure, 

magazii, grajănri ete, pentru tot ce serveşte la agricultură. 
Sunt însă alte oraşe cum. este în regatul vechiu de pildă ou-: 

"muna Băileşti, eare până acum. câțiva ani eră comună. rurală şi 
ai căror locuitori şi astăzi sunt toţi plugari. 

În ec regim vor ți trecuţi aceştia? 
Ir. ' acestă privinţă cred: că ceeace trebuie. să “ deterzuine este 

caracterul comunei, Dacă Mahmudia de pildă -are locuitori numai. 
agricultori trebuie să-i socotim nu ca orăşeni; ci ca săteni, 
Pentru aceste motive în alin, d, noi nu am pus „clădirile din 

comunele rurale“, ci am întrebuințat formula, „clădiri rurale“ ca 
să se poată di o interpretare dreaptă în-sensul de. care am vorbit. 

Prin urmare vă rog să păstraţi această formulă. pusă aci rămâ- - 
mâna ca _csplicaţiunile ce le-âm dat: să: servească şi de: interpre- 
tarea articolului: „(Aplanse). - 

A rămas să răspund d:lui  Costineseu, la chestiunea ce a ridi- 
cat-o cu privire la locurile virane ale societăţii locuinţelor eftine. 

Bu cred că unei Sacietăţi ca aceasta, care are nevoie să pregă- 
tească: locurile pentru clădirile viitoare, va trebui să-i” facem un 
zegim special pentru aceste. locuri. i 

De fapt trebuie sii le dăm acest re ezim, pentrucă aceste societăţi 
nu sunt sveculatoare de lucuri. Pentru cazul însă când ar revinde 
Jocurile în loc să clădească pe ele, atunci natural că vor fi impiuse. 

D. Dr. COSTINESCU : Nu avem dreptul prin lege e ca să re 
vindem aceste locuri. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Aceste locuri 
destinate societăţilor de locuinţa eftine în aşteptare de clădiri, vor 
fi scutite pentru un termen fix 'de 1) ani de pildă dela cumpă- 
xarea, lor, pentruca să fie şi societăţile silite să construiască, 

Prin urmare vă rog să propuneţi un amendament în acest sens 
şi cred, că atât comitetul delegaților cât şi onorata Cameră îl va 
primi 

STOENIESCU: Faţă de motiv ule invocate de d: ministru 
şi & explicaţiile date de d-sa, ereă că amendumentul mei nu-şi mai 
are rostul de o fi şi declar că-l retras, 
D.M. 6. ORLEANU, Dreş edinte: Se iia act de retragerea amen- 

damentului. 
a 

Mai este un amendament, propus de d. Ungureanu şi alţii, care 
nu este primit de: guvern, care spune că la art. 16 se va ştergă cuvântul „rural“ şi să se înlocuiască tu cuvintele: „clădirile ce serveze de locuinţe agticultorilor,,. .



m 

— Se punc la vot acest amendament + şi se respinge. 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Acum loste amendamentul; 

propus de d. dr. Costinescu-al cărni cuprins este: 

La art, 17, alin. 3, se va adăugă un ncu paragraf litera G cu 
următorul text: E , | i 

„Terenwoile societăţilor | comunale a „Locuinţelor ieftine“, vor 
fi scutite pe timp de 10. ani dela- cumpărarea lor, iar “pentru cele 

dejă cumpărate, țeru. omul de 10 ani Începe dela promulgarea legii“. 
Acest uwendament a fost admis de guvern şi comisiune. 
— Se pune la vot amendamentul şi se primeşte, 

— Se pune la vot art. 17, astfel amendat şi se primeşte: 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D-lor, mai este un amendament 

propus de d. Deleanu şi alţii la art. 15, care art. a fost lăsat în | 

“suspensie, amendament admis de guvern şi de coniisie. 

Iată amendamentul: 

La axt. 15, alip. 2 rândul din 'urmă: îi loe de: „nu va depăşi 

6%, se va zice: „o dobândă de 5%“. " 

-- Se pune la vot amendamentul şi se prireşie. 

— Se pune la vot art, 15, astfel amendat şi se prirheşte. : 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D-lor, anunţ şedinţa de noapiă 

dela ora 21 la ora 24 

— Se dă citire articolului 18, : 
D. M. 6 ORIBANU, preşedinte: Aci, d lo. s'a propus următorni | 
amendameni: i 

Art, 18. alin. II, se moditică astfel: 

Comisiunile de rencensământ vor procedă atât la stabilirea ve- 

nitului clădirilor cari nu se bucură de scutiri permanente cât şi 

la impunerea celor impezabile pe loc, ete. 

Restul asticolului rămâne neschimbat, | 

—- Se pune la vot amendamentul şi se primeşte. 

-- Se pune la vot art. 18, împreună cu amendamentul şi se. 

admite. 
— Art. 19 se primeşte fâră discuţiuue. 

— Se dă citire articolului 20. 

D. C. IGNAT: La procedura care se face ar fi bine să se spună 

că delegatul fiscului va afişă procesul-verbal nu la imobil ei 

. la uşă, 

Voci: Dar, dacă are mai multe uşi sau e un loe viran? 

D. C. IGNAT: Dar, dacă îi lipește pe perete şi nu-l vede? 

D. G. SERBAN: Eu aş propune ca apelurile ţăranilor şi în pri- - 

vinţa construeţiunilor să se facă ca şi apelurile dela imobilele 

xurale, cu înlesnire de acolo. 

D; M. G. ORLEANU, preşedinte: Faceţi un amendament, fiindeă 

- discuţiuni asa fără rost nu se poate. 

D. G. SERBAN: Eu vreau să arăt numai o îndreptare care se 

“poate face că acest articol să nu se bată cap în cap cu: eolalt,
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D. EDUAUD RACOVIŢĂ: Nu e nevoe de amendament, când 
se arată o nepotrivire între două articole, Trebui6 îndreptată ne- 

potrivirea. 

D.M.G. OBLILANU, preşedinte: Şi atunci e nevve de amenda- 

ment fiindcă la vot se pune textul venit dela coniisiune şi ca să 

poată fi muditicat trebuie amendament. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Eu cred, că are 

dreplate d. preşedinte. O lege serioasă, nu se poate: face numai 

după discuţiuni verbale, firă să fie propuneri serise, şi textul 

lor trecut prin comitetul delegaților. Prin urmare cine. are modi- 

_ficări de propus îl rog să le facă în scris: In acelaş timp dacă 

sunt explieaţiuni de cerut sunt la dispoziţia d-voastre 'să le dana. 

D. M. G. ORLEANTU, preşedirite: La art. 20, sa propus un amen- 

dament de d. Justin Stănescu, în cuprindere: E | 

La art. 20, alin. ultim se înlocuieşte cuvântul: „oraşelor, cu cu-: 

vântul: „comunelor“. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor se pare 

că e o nedumerire asupra, art, 20, în ce priveşte modul în care 

contribuabilii pot aveă dreptul de apel. _ 

Eu declar că înţelegem, că precum s'a făcut la pământuri să 

se facă aceleaşi înlesniri şi aici. - 

D: EDUARD RACOVIȚA: Fără nevoe de amendament. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Fară nevoe de 

amendament. 

D. G. ŞERBAN: Aceasta am cerut şi eu. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: D- le pr esedinte, 

d-lor nu au cerut o modificare, ci o explicaţie, - 

D.M. G. ORLEANU, preşedinte: Dacă vă mulţumiţi cu accasta 

d-le Ministru! 

D. N. CHIRNCULESCU: Sunt convins că instanţa care are să 

judece nu se va mulţumi numai cu declaraţia A-lui ministru. Odată 

ce textul esie precis trebuie să te adresezi cu apelul la instanţa 

cuta”e, iar d. ministru nu poate să *puză că te poţi adresă şi la 

o altă instanţă. - 

De aceea, vă rog să. îngăduiţi ca sii formulăm amendamentul în 

scris, pent»u ca să-l punem în concordanţă cu textul legii, 
D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Am propus 52 

facem pentrucă nu văd: nici o contrazicere între textul pe care 
l-am pus aici şi procedura cealaltă. Se spune că se face apel la 
ecrmisia de apel prevăzută la cutare articol. 

Că aceasta se fuce prin percepția sau prin administraţia finan-. 

ciară, fiind cazul prevăzut ia art. 50, la articolele. precede mte ne 
vom; refrri la acelaş articol. 

N
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D. M. 6. ORI EANU „ preşedinte: Pun la vot amendamentul 

propus la art. 20, alin. ultimu, 

Se înlocueşte cuvântul „oraşelor“ cu cuv ântul „comunelor“, 

— Sa admis. 

-- Se pune la vot art. 20 astfel amendat şi se primeşte. 

— Se qi cetive art. 21. | | 
D. JUSTIN STĂNESCU: Ce envântul. - 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Aveţi cuvântul, 

D. IUSTIN STANESCU: De ce puneţi cuvântul „rămâne“ şi nu 

;cuvântul „definitiv“. - Di 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: V'am atras atenţia d-le de- 

-putat să depuneţi un amendament seris, penirucă e vorba de modi- 

ficarea unui text. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de “finanţe: E acelaş 1ueru. 

D. G. SERBAN: D-le preşedinte, am cere suspendarea sedinţei 

pentru 5 minute, 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Suspenăd sediaţa. 

—. Şedinţa se suspendă la ora 18 şi 15. 

„-— La redeschidere. . o 

— Se dă cetire art, %, 

DM. G. ORLEANU, preşedinte: D-lor deputaţi, la acest ar- 
“licol s'a propus un amendament care a fost primit de guvern. 

E] sună în modul următor: 
Avt. 22, primul alineat se modifică astfel: 

„Veniturile eapitalurilor:mobiliare şi cele asimilate lor, conform 

„disperiţiunilor din art. următor, sunt supuse anni impozit de 15% 

afară de cele. mai jos arătate pentru care impozitul va îi de: 

1224. pentru veniturile din. acţiuai nominative ale societăților en 

„capital în majoritate naţional ; 

10% pentru veniturile din depozitele în numerar la bănci | şi 

„de 8% pentru cele din serisurile de credit funciar formate prin 

:asociaţie de proprietari şi autorizate prin lege a emite asemenea 

obligaţiuni cum şi din renta 'exproprierii, ori. din titlurile societă- 

:+ilor de locninţe eftine ereiate în baza lexii din-13 Fevraurie 1910. 

Un al dvilea amendament al d-lui dr.. Costinescu, amendament 

“respins de guvern şi comisiune, întrucât el a cuprins cu idee în 

:primvl amendament,, 
i 

Iată acest amendament: 

Art, 22 se moditică astfel: 

Veniturile cepitalurilor mobiliare sunt supuse unui impozit de 

“13 la sută, afară de: 

a Veniturile din acţiuni nominative ale societăților cu capital 

“în majoritate naţional pentru care impozitul va îi de 12 la sută; 

8) Veniturile din depozite la bănei; impozitul va fi de 10 la sută; 

cj Din serisurile societăţilor de credit fuz:ciar formate prin a- . 

Beat. ă | 43
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sociaţie de proprietar si autorizate prin lege a emite . asemenese 

obligaţiuni; 

Din titlurile sociutăţilor de locuinţe eftină constituite în baza 

legii: din :3 Fevruarie. 1910, precum şi din. xenta de expropriere 

- pentsu care impozitul va fi de 8 la sută. 

Si un al treilea amendament de asemenea respins, al cărui con- 

ţinut este: - - “ : 

Art. 22 va avea redacţia următeare: 

Veniturile capitalurilor mobiliare şi din concesiuni miniere sunt 

supuse unui impozit de 15% afară de veniturile din acţiuni, nomi-- 

native, ale societăţilor cu capital în majoritate naţional, pentru 

care impozilui va îi de 12% şi afară de veniturile rentei expro- 

pr ierii pentru care imppzitul va fi de 10%. A a 

Sunt supuse cu 5% veniturile serisurilor funciare emise de socie- 

tăţile de crădit fonsiar formate prin asociaţiuni mutuale de pro- 

prietar şi autorizate prin lvge emite asemenea obligaţiuni; precun 

si titlurile societăţilur de locuinţe ieftine constituite în baza legii 

din 13 Fevraurie 1910. 

Al. WM. Ionescu, Ing. Deleanu şi alţii, 

— Se pune vot primul amendament şi se primeşte. 

— Se pune la vot suceesiv al doilea şi al treilea amendament şi 

se resping. 

— Se pune Ja vot art. 22 astfel amendat şi se aprobă. 

— Se dă cetire art. 25. 

D. ALEX. tă. DONESCU: D-le preşedinte, formulasem - la acest 

articol, şi anume la alin. 6 un amendament; în urma explica- 

ţiilor date de d, raportor, explicaţiuni cari mă mulţumese com- 

“plect, îl retrag, totuş a-şi dori să binevoiască şi d. ministru de 

finanţe să „explice şi d-sa, ca să axa și răspunsul d-sale la între-. 

barea pe card eu o voi pune. 

Iată în ce constă întrebarea. N 
Legea, pentru unificâvea contribuţiunilor declară principal că 

„nu admite dubla inpunere pe acelaş venit. 

Aceasta reese clar, atât din expunerea de motive a proiectului 

lege, cât şi din explicatiunile d-lui raportor. - 

Or, veniturile valorilor mobiliare; enumărate în art. 28, sunt 
impuse, conform art. 25 pe cale de reţinere, odată la, sursă de câtre 

debitor şi altădată, întrâud în compunerea beneficiului net al so- 

cietăţilor pe acţiuni, prin impunerea dividendului. ——— 
Dacă veniturile une: societăţi pe acţiuni vor fi compuse din 

redevenţe sau participaţiuni, făcând caJculul impunerilor, reese: 

în mod cert, că acelaş venit vezultat din redevenţă partieipațiuni 

sau dobânzi, este impus de două ori: odată prin reținerea de către 
debitor la sursă, altădată, intrând în compnnerea beneficiului net 
al ereditorului, prin impozitul asupra dividerdului, care dividend 
nu este alteeva decât însumarea veniturilor mohbiliare.



  

Din contră, un paxticular care :nu are bilanţ, înşă: care. are 
aceleaşi venituri mobiliare, -este” impus, -vumai odată. pe cale: du - 
reţinere la sursă, i : o . N 
Pentvă că această dublă impunere să fie evitată. şi. păstra prin : 

urmare principiul legii şi a- nu se: conite: o nedreptate, este ne- 
cesar a se ințroduce o modificare de natură a nu se mai produce: 
dulla impunere a aceluiaş venit. " 

D. VINTi LĂ BRATIANU, ministru de iiranțe: n: raportor va 
da explica aţiuni. ! 

D. V. MARCU, în locul d: lui raportor, Art. 33 prevede, că  rede- 
venţele din concesiuni, nu sunt impozabile, decât la: impozitul com- 
plimentar conform ârt. 42. “ 

D. AL. G. DONESCU: Cunosc acest ârtieol dar agentul - va zice: 
din momentul ce la axt. 23 sunt enumărate toate veniturile im: | 
pozabile, prin urmare şi redevenţa, te impun şi pe d-ta şi la re-. 

devenţa, întru cât zăsese aceasta în bilanţ. . o i 

D. G. ALIMĂNISTEANU: D-lor, să-uii daţi voie să ridie şi eu 

o chestiune: un negustor oarecare încasează dividente 50.000 de lei. 

şi mai încasează 50. 000 de lei dobândă la un compt creditor dela 

o bancă, adică în totaT 100.000 de lei. Şi atunci i se încasează 15%: 

impozit -motiliar şi-i mai rămâne deci 85.000 de lei. Aceşti 85.000 

ce lei, negustorul este obligat să-i treacă la zctivul societăţii, 

deci conform at. 3u din această lege, va îi obligat să mai plăteasci 

încă odată 10% impozit. Şi cura chestiunea ridicată de d. Donescu 

si de mine, poate' să ne satisfacă printi'un simplu răspuns al d-lui 

ministru de finante, găsesc că este. bine să fie clarificată, adică, 

că dia momertul ce s'a plătit un inipozit oarecare, fie mobiliar, fie 

comereial. să nu s6 mai plătească încă odată un alt impozit co- 
meieial. . 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: D-lur, am arătat cu ocaziunea 

discaţiunii generale ce sa făcut asupra acestei legi, că noi am 

evitat ceeace făcea d. Titulescu, în legea din 1921, adică am evitat, 

de câte ori sa prezentat ocaziunea, principiul dublei impuneri. Și 

bazat pe acest principiu, aut prevăzut iu lege. dispoziţiuni mentte 

să înlăture duble impuzeri şi anume pentru societăţi, am zis: că 

ovidecâteori o parte din veniturile cari intră în beneficii au su- 

portat 'dejă un impozit de altă natară, nu mai ivtră aceste venituri 

în veniturile impozabile. 
De nxemplu, e societate anonimă are jumătate din veniturile « ei 

realizate din întreprinderile ei proprii, şi o altă jwnătate realizată 

din participarea la alte înţrevrinderi. “Această jumătate, formate . 

din resdevenţa pe care o primeşte sau dcbânda ce i se serveşte la 

depozitele spre-fruetificare, înirucât a suportat deja un impozit. 

pe cale de xeţinere 1 nu se mai sucoteşte la venitul impozabil, *
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In eceace priveşte pe particular, eestiunea sidicată de d. Ai 

mănişteanu, este adevărat că în lege nu există nici o dispoziţiune- 

ca să-l exonereze, şi nici nu oră nevoie, fiindcă particularul pune: 

în bilanţ numai operaţiunile veajizate -de industria -și. „comerţul 

său. Beneficiile ce prinieşte dela acţiunile ce posedă sau din re-- 

devenţele proprittutea sa, constituese averea “sa particulară şi ru 

au ce cănta în bilanţul său comercial. 

D. VINTILĂ BRATIANU ministru de finanțe: .... Sant de- 

acord cu d-l raportor în explicaţiunile cari le-a dat. Si 

D. AL. DONESCU: Mă declar mulţumit. - - 

D. LEONTE MOLDOVAN: D-loy, un comerciant este obligat 

să țină registre şi să treacă în registre 'vrice încasări şi orice 

cheltueli ur face, eliar civile, chiar personale, nu numai ce vrea 

e]. legea îl obligă şi îl pedepseşte pentru accasta. 

Prin urmare registrele lui trebuie să fie icoana fidelă a tuturor- 

debursărilor sale şi a tuturor încasărilor sale. ” 

Şi atunci îl va ăsi agentul și va condamna ca contravenient, . 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, nuinistru de finanţe: Atunci se va. 

observa după cum a spus d. raporior la societăţi, ca să nu se 

facă dubla impoziţiune: _ 

D. LEONTE MOLDOVANU: Foarte bine. - 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: D-lor deputaţi, dacă comer- 

ciantul este obligat ca să ţie un registru pentru toate operaţiunile, 

_este pentru ca situaţiunea lui materială şi reală să fie vâzută în 

caz de faliment şi de bunerută. Din punet de vedere fiscal, există 

un bilanţ deosebit de bilanţul comercial şi bilanţul fiscal nu va 

cuprinde decât veniturile reolizate din întreprindere. 

D.M. GQ. ORLEANU, președinte: D. Firicel Dumitrescu are cu- 

vântul. 

D. FIRICEL DUMITRESCU: Ia art, 23, punctul întâi am cerut 

cuvântul. 

S'a instituit un regim de favoare pentu băncile populare. eo0- ş 

perutive săteşti şi toate ramurele de cooperaţii. D-le ministru, 

d-vbasiră a-ţi fost de acovd şi a-ţi admis aceasta în întregime. La 

comisiunea fiscală cred, că dintro eroare de redacţiune s'a lăsat -- 

Ja o paste capitalurile pe care le-au depuse băncile populare, 000- 

pevativele sătești şi federalele lor la centrala Băncilor populare: 

care este instituţiune de Stat, or, aci s'ar impune acel capital, și 
na gar bucură de acea dispoziţinni de favoare. Aşa că propun la - 
sfârşitul acestui aliniat, după cuvintele: „Dividendele şi produ-- 

sele.... enumerate. la art. 34%, să se mai adauge următoarele: 

„precum şi dividendele încasate de Băncile populare, cooperative- 
şi federale lu, sumele cu care ele se participă la capitalul centra- 
lelor lor, toate aceste dividende impunându-se conform art. 95. 

2 x. G. ORLEANU, preşedinte: D-l Leonte Moldovanu are cu-- 
xântul.
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D. LEONTE MOLDOVAN: Eu-mă opun la aceasta şi mă opur 
pentru-următoarele consideraţiuni. Noi înţelegeni ca să favorizâm 

în total cooperaţiunea fie a băncilor, fie a obştelor şi înţelegem 

ce importanţă au ele, când se federalizează pentru a-şi susține. în- 

ievesele, pentru a îatiuni capitalurile lor mici şi a. face faţă piu 

cvoperaţii mişcărei generale ecoriomice, Dar în ultimul timp la noi 

cooperaţiunea s'a ahătut dela adevărata ei menire. Ştiţi că la noi 

federalele fac un comerţ întins de cereale şi au mers până acole 

încât au început să facă export şi unele au mers aşa de departe, 

încât au suferit pierderi mari şi au înşelat terţele perscane cun 

care au contractat. Si după exemplul federalelor s'a făcut uniunea 

obşiilor, care la râudul său s'a das şi au cwnpărat dia Basarahiu: 

şi aiurea cereale şi le-au vândut prin portul Brăila, şi fiindcă uu 

erau. pricepute în negoţul de cereale ru au putut preda la tinip: 

şi au venit preţurile ridicate, au avut procese. 

Fiindcă nn mai an parale, se ascund, deşi au încasat avâns şi ia. 

diversele ctumpărâturi mau plătit nu au fost declarate în stare de 

faliment fiincă sunt societăţi civile; cârid se reclamă direcţiunei,.. 

pane pe alinl în loc, spune că n'a iost autorizat de direcţiune, şi. 

întrebuinţează tot felul de procedee cari nu sut morale, cari nu: 

sunt legale, cari uu sunt avuabile. Nu zie că au făcut matrapas- 

Jâcuri că vorba aceasta nu e parlamentară, da» ideia este exaciă. 

Acum înţeleg în ceiace priveşte ea pentru împrumuturile pe cari 

le fac, pentru dobânzile pe cari le percep, să fie scutite, dar în 

ceiace priveşte beneficiile cari le realizează din comerţul de cereale: 

pe care îl fac, să fie inpuşi, să fie trataţi ca toţi negustorii și nu 

cred că pentru aceasta trebuie să fie priviligiate,- fiindcă atunei 

ele ea din menirea lor de cooperaţiune, care este să produeă şi 

să vândă împreună şi se avântă- în acie comerciale. Iată de e 

cred că este bine să rămână articolul aşa cum este redactat. 

„D. G. DELEANU, dă itive următorului amendament. 

La ari. 23, punctul 4 a, aliniatul 3, se modifică astfel: 

„Se «xclude dobânzile îneasate de comercianţi sau industriaşi şi 

la creanţele comerciale cari au de obiect o vânzare, dobânzile îu- 

casate de comercianţi şi industriaşi, la sumele depuse pentru ga- 

vantarea plăţilor ce au de făcut în străinătate sau alte afaceră 

de comerţ, pentru cari ei sunt supuși impozitului pe beneficiile: 

comerciale şi industriale“. 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Depuueţi amendumertul. 

D. IL MATEESCU: Eu sunt-pentru amendamentul propus ds d. 

Fivicel Dumitrescu şi în contra lămuririlor date de d Levnţe: 

Modovanu. Mai ales pentru operaţiunile: făcuie de federala băn-. 

cilor populare. D-lor, se: ştie că mişcarea cooperativă la sate n'a 

fost organizată de ninieni mai mult decât de partidul liberal şi 

îmi pare rău că tocmai din majoritate i se aduc acuzaţiuni cari 

nu unt deloe fordate. Băncile populare şi federale ca şi centrala -



  

ae Stat, nu fac eperaţiuni comerciale “pe cont propriu, ele au un. 

Singur scop determinat statuat, casă înlesnească după însărei- 

vaca pe care au avut-o, alimentarea populaţiei xurule -şi aprovi” 

zionavea' eu anwnite articole lnârd uu mic comision. Nu ne.o- 

punem să se plătească. la acest; comision an impozit. Dar depozi- 

tele pe cari ţăranii le depun la băncile opulare, pentru o mică. 

dobândă de maaimum 6 la sută, aceste. depozite nefiind cerute de 

«veditul iocal, se depun la fede alele lor- si federala le depune la: 

Vanea centrală. Ziceni acestea să lie scutite de impozit pe dobânzi, 

la aceste mici econoniii, cari ajung până la. centrala băncilor.: 

D-lor, eped că băncile populare merită utenţiunea d-voastre. D-lor, 

unde găsiţi o institutiune mare de credit în: ţara românească, unu 

“ximai în vechiul vegat, care să. păstreze “procentul dobânzilor, 

aşă cum îl fac băneile populare, căci băneile populare nu iau nici. 

astăzi sub nici o formă, mai mult de 12 la sută. Deaceea cred «i că 

vVănecile' populare şi cooperativele să fie scutite de acest î 

pozit, că spre deosehire de celelalte bănci, cari au ajunse un pro- 

cent. de 3U la sută, ele păstrează. procentul rormal. De âceia eu. 

eve că noi ca leg:mitori trebuie să-avem o mică, ateitţiune faţă 

de ele în raport cu celelalte însti tuţiuni. 

D-lor depuiaţi, băncile populare au un suie capita. adunat cu 

leul cum ştiţi, dacă ela realizează câştiguri şi pe altă cale, pentru 

aceasta nui nu înţelegem ca băncile populare să nu plătească, dar 

zicem că la eapitulurile. lux fie sub formă. de capital social, fie sub 

formă de fructificare a capitalului tărănimei, acest capital la 
centrala lor şi lu federalele judeţene, să fie pr ivilegiate şi să nu 

plăiească. - ” 

D.: VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Eu am cerut: 

această -seutire pentru evoperative şi băncile populare, fiindeă la 

aceste societăţi este gren de al6s dividendele pe cari la ia fiecare 

melabru, rămânând ea ele să fie impuse la impozitul eumereial. Eu 

cre că putem .admite propunerea făcută. D. Leonte Moldovanu, 

să înşeală, noi nu seutini federalv prin acest articol. Noi -cerem 
de fapt ca banca populară membră la federali, să nu fie impusă 

“Ja cota de 15%. Dur federala va fi impusă cu orice întreprindere 

„anereială dacă . face cooperaţinni, la: impozitul progresiv al co- 

merinlui. Prin urmare Vaşi ruga să primiţi amendamentul d-lai 
„deputat de Olt adică:” Precum şi dividendele încasate de. bineile 
populare, cooperative şi federale la sumele en care parlicipă la 
capitalul centralelor lar, rămânând ca centrala să reintre în re- 

gula obişnuită. o | . i 

D.. GR. DIMITRESCU, raporter: Eu socot că. nu mai este 
nevoe de acesi amendament faţă de textul precis al articolului 3; 
are prevede că vrice dividend distribuit de păneile populare, co0o- 
perative sau federale este scutit de împozit, indiferent dacă aces
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dividend este perceput de un jpariicular sau de altă bancă po- 
pulară, centrală, federală ete. Este deci inutil a prevede că par- 

ticipările băncii populare la federală sau centmplă sunt scutite de 

impozitul asupra venitului valorilor mobiliare, înseamnă a re-- 

petă un lueru care rezultă deja din textul art 23. . - 

D. N. BĂLĂNESCU: O lege cu cât este mai clâxă cu atât este- 
mai bună. (Aplause). ă 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor diterenta. 

“între d. Dumitreseu şi cererea d-voastră, este, „că d-sa consideră 

art. $3 ea cuprinzând o formulă mai generaiă, în zare se prevede,. 

ca si-fedvzalele la vândul lor să poată să participe la centrala 

băncii populare, sau la ulte centrale. 

Cred, că fiinu cu toţii de acord în fond asupra acestei chestiuni, 

eu nu văd aici un încimnvenient ca să se adauge formula a-i, 

Firicel, 
D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D-lor deputaţi sau DLOpUs 

două ainendamente. Primul amendament spune: 

Art. 23 se adaugă la alin. 1 punctul 1.... precum şi dividendele: 

incasate de băncile populare, cooperative şi federale la sumele ei 

care ele pârtivipă la capitalul centralelor lor, toate aceste divi-- 

dende impunându-se. 

Al doilea amendament este cel pe care vi “Ya cetit d. Deleanu 

şi care amendzment este iscălit de 15 d-ni deputaţi. | - 

D. €. 1. C. BRĂTIANU, în locul d-lui raportor: Acest amenda-. 

ment a fost respins de comisinnea firanciară, pentrucă ori la ee ar 

servi garanjia depusă pentiu asigurarea creditului strein, nu e 

mai puţin adevărat că-dacă instituţia depozitară. serveşte o do- 

bândă, suma uceasta reprezintă ui venit al capitalului mobiliar” 

care nu poate fi sentit de impozit. Chestiunea persoanei care pro- 

fită “e această dobândă este indiferentă. Dacă creditorul strein vw 

va încasa, el va suporta impozitul, dacă din contră, se trece în 

contul personal al debitorului, acesta, va fi cel.ce va suporta impo-- 

zitul. Nu puteţi ecntesta că e un verit produs de un capital mobi 

liar şi ca'atare imposabii ca orice venit produs de un asemena 

capital. 

D. Iniginer G. DELEANU: D-le Dinu Brătianu, d- voastră mi si, 

pare că nu uli sesizat chestiunea. Odată ce cineva încasează dy- 

hândă, osicât de mică ar fi ea, dela o bancă în străinătate un» 

si-a depus. banii această dobândă el o trece în registrul lui la bt- 

neficii luervl care este impozabil şi este de fapt impus. | 

Atunci ca să nu fie de două ori impus şi să se lase să îie nunat. 

"o singură dată... 

D. GR. DIMITEESCU, aportor: D-le Deleanu, dacă acestea uu 

tost. preoenpările d-voastră, atunci noi văr răspundem cu art. “55, 

„care zice vă: dacă nn comerciant sau o societate a plătit dejă un 

- impozit la această dobândă, pe care o încasează dela aită insti-. 

tuţiune, această sumă se scade din penetirii.
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IG. DELEANU: Dacă dubânda este socotită. ca beneficiu la 

capitalul comerciantului, dobândă pe eare o ineasează dela fondul 

"lui depus la o bafică, drept garanţie. Aceasta intră în beneficiile 

afacerii lui şi urreuză ea să fie impus, ca căşiig la afacerea co- 

mercială sau industrială iar nu Aa art, 922, 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: A trebuit să alegein intre două 

impozite, să ne aşeziim pe unul din aceste două puncte de vedere, 

sau să zicem: toate veniturile cari intră în beneficiile unei între: 

pvinderi, sc împun la sursă şi se scutese la beneficiul întreprir- 

“derii sau se scntese la sursă şi se impun la benețiciu. Noi am ales 

primul sistem, adică impunerea la sursă şi scutirea la beneficii 

si să vă dau şi raotivul. fiindeă-am găsit că e mai practice că ori- . 

cine plăteşte o debândă un dividend, v redevenţă. să oprească în 

momentul când se face plata partea cuvenilă drept impozit. F un 

xrijloe pentru Stat să-şi încaseze” sigur şi foarte uşor acest ira- 

pozăt, fiindcă toate instituţiunile cari plătese redevenţă, dividende, 

“dobânzi, face pe perceptorul pentru Stat. Insă şi cu acest sistem 

cu și cu celălalt, am urneat acelaş principiu în tot cuprinsul legii, 

“să evităm dubla impunere, - 

D. G. DELEANU: Explicaţia. fiind multumitoare, nu mai susţin 

amendamentul. 

D. M.G. CKLEANU, preşedinte: Jan. act de deelaaţiunea 

- d-voastră. 

— Se pune la voi primul amendament. s şi se admite. 

= Se pune la vot artinolul 23 astfel modificat Şi. se primeşte. 

—- Se ceteşte avt. 24, 

D. G. DELEANU: In acest articol zice: „dobânzile şi economiile 

serise în livretele Casei de depuneri“, ete. 

Dacă facem legea cu caracter definitiv şi trecem 10.000 lei pentru 

timp nermal, e prea mult pentru acum, însă e prea puţin şi cred 

că ar fi bine ea Ja. dispuzițiile tranzitorii să admită d. ministru. să 

aducem o modificare. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Am ridicat 

suma dela 5.000 la 10,000 şi după -cum: spuneţi -şi d-voastră mai 

"târziu situaţia se poate schimbă. Păstraţi această sumă, fiindeă. a 

fost pusă şi după părerea reprezentanţilor băncilor populare în 

'comisiunea fiscală şi nu fiţi d-voastră mai esigenţi decât dânşii. 

D. E. RACOVIȚĂ: Aci se vorbeşte şi de economiile până la 

5.000 lei. Acostea ori unde ar fi depuse? - 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Oricine face 

economie pe carnete până la 5.000 lei, este seutit. | 
— Se pune la vot art. 24 nemodificat și se admite. 

— Se cetoște art, 35. | 

CR. DIMITRESCU, raportor: La acest articol e un amenda- 

„acut acceptat de d. ministru de finanţe la alin. 2 unde se vor 

Sterze cuvintele „la plata veniturilor“,
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— Se pure la vot amendamentul şi se primeşte. 

— Se pune Ja vot art. 25 astfel amendat şi se adoptă. 

— Se dă citire art. 26 gi se adoptă fără discuţie, - 
"— Se citire art. 27. | 
D. GR. DIMITRESCU, raportor: Privitor la acest articol, ar: 

primit din partea societăţilor miniere un memoriu, pe care în cz- 

litate de raportor l-am examinat, şi de acord cu d. ministru de 

finanţe fac vu declaraţie aici pentru explicaţia alin a din art, 2î.. 

Noi am prevăzut aici, că atunci când e vorba de o redevenţă, se: 

scade din suma incasată amortismentul xepartizat pe numărul 

de ani cât durează concesiunea la cupitalul investit de concedent în. 
întreprinderea care se pierde până la sfârsit, De exemplu: cineva 

dă în concesiune un teren minier asupra căruia, are unele instala- 
ţiuni şi primeşte în sehimb în fiecare an o sumă de .... fixă, eare- 

constitue redevenţa. Trebhue socotit că, capitalul învestit în aceste» 

eonsirueţiuni, sau clădirile cari servese la întreprindere. se dis 

trug si prin urmare trebuie să dăm voie concedentului să micşo-- 

reze cifra venitului, să reducă întrucâtva cifra inipozabilă, adică 

tocmai cu amortismentul acestor instalaţiuni care se pierd în. 

cursul timpului. . | 

Societăţile miniere în memoriul lor au prezentat altă hipoteză:: 

ele cumpără redevenţele pe cari le plătese cu o sumă destul de. 

importantă o societate, cumpără, dela un particular, care a conce-- 

sionat terenuri la o altă societate, cumpără. o redevenţă şi plăteşte. 

această vedevenţă cu o sumă destul de importantă. Or atunci ceeace. 

primeşte societatea în fiecare an, drept redevenţă, nu mai reprezintă. 

un câştige net pentru. ea, trebuie dedus din acest, câştig, amortis- 

mentul capitalului învestit de societate, pentru cumpărarea a-- 

cestei redevenţe. | 

Noi credem. că hipoteza este exact la fel cu cea din alin a şi: 

prin urmare, şi această societate cumpărătoare de redevenţă, va 

aveă dreptul să scadă din ceia ce primeşte ez redevenţă amortis-- 

mentul sumelor cheltuite peniru achiziţionarea dreptului şi care: 

trebuie să se scadă pe an şi repartizat pe numărul. lor. - 

O voce: Suma pe care a-vărsat-o. Adică la o concesiune de 10 ani: 

amortizarea capitalului trebue să se facă în 10 ani. | 

O-altă voce: In acest caz amortizează preţul nu clădirea. (In-- 

tieruperi). 
” 

D. Gh. DIMITRESCU, raportor: In text se vorbeşte de amor: 

tismentul clădirilor, căci ne-am pus în ipoteză că proprietarul con-- 

eesionează cuiva terenul asupra căruia, el făcuse instalaţii supuse ! 

distrugerii; dar în exemplul prezentat de aceste sucietiiţi, nu mai. 

e vorka de proprietarul care cesionează terenul, ci este vorba de: 

o societate care cumpără o redevenţă deja acordată ide conre-- 

sionar cuiva şi pentru care ea plăteşte un capital de...
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Se poate zinc: căi ceeace încasează pe fiecare an, este un câştigi 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: A. plătit ceva, 
acest capital plătit prin urniare, este o cheltuială care trece la 

partea ci de activ şi care prin urmare trebue scăzut. 

D. Dr. L COSTINESCU: Să dan un exemplu de cceace se poate 

îvtâmpla en concesiunile terenurilor petrolitere.  Cesionez dreptul 

«dle redevenţă la. petrol, asupra beneticiilor dela sondă. Ce curn- 

-pără cc] cere cumpără o redovenţă? ! 

D. GR. DIMITRESCU raportor: Punctele de redevenţă. 

D. Dr. 1. COSTINESCU: Adică şansa de a seoate ceva din 
sonde. Ceeace puate să ia să fie foarte mmlt sau foarte puţin, şi 

atunci care e suma pe cure o amortizează, de exemplu este o 

sondă care funcţionează şi contesiunea atunci nu este pe termen ci 

este pe timpul cât durează şi cât produce sondă. 

D. VINDLĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Dacă el-a. vărsat 

o sumă fixă, această sumă fixă e o cheltuială faculă de el, prin 

urmare trebue să fie scăzută. 

D. Dr. î. COSTINESCU: A cumpărat un câştig care poate să 

fie foarte mare eventual, 

D. LEONTE MOLDOVANL: Aceasta nu reprezintă degradarea 

instalaţiilor dacă amortizează preţul, amortizează şi clădirile. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Eu înţeleg că dacă aceste câş- 

tiguri sunt mari, societatea ce câştiză, va suportă impozitul de 

18% pe tot venitul ce încasează în fiecure an, insă din acest venit 

ta impozite este drept să i sc scală ceeace a debursat pentru achi- 

viționarea acestor punete de redevenţă productive. 

Eu socotese că riu e vorba de nici o modifieare a textului propus 

dar m'am crezut dator să răspund la un meinoriu care mi sa a- 

dresat mie în calitate de raportor şi comisiunei fiseale, arătând 

că după părerea mea, textul acesta care e cuprins în lege c su- 

Ticient. - - i 

D.N. BALANESCU: A îmtat în ipoteza acelora... 
D. OR. DIMITKESCU, raportor: Da. - | - 

— Ari. 25 şi 24 se votează succesiv fără diseuţiune. - 

— Se reiă în discuțiuue art, 27. o DD e 
D. GR. DIMITRESCU, raportor: La art; 27 nu este nici un 

amendament, îusă trebue numai lămurit acest principiu, că cel 

ce a achiziționat un drept de redevenţă are voie să amortizeze 

capitalul debursat pentru dobândirea redevenţei. Rămâne evident 
a se preciză cota de amortizare în raport cu durata concesiunii. 

D. N. BĂLĂNESCU: Formează cazuri speciale. 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru. de “inanţe: Trebuie să lă- 

săm o fyrmulă laigă. 

D. N. BĂLĂNESCU: Toate constituesc cazuri speciale. Ches- 
(iunea amoriizării cu redevenţele obţinute, constituese cazuri spe- 
iale. i
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D. M. 53. ORI.EAN(, președinte: Intrăm în ordinea zilei, 
Discuţiunea pe articole a legii impozitelor. 
D. GR. DIMITRESCU, vaportor: D-lor, am ajuns la impozitul - 

“veniturile întreprinderilor comerciale şi industriale ; la art, 3% 
— Se dă citire art. 30, - 
D. G. DELEANU: D-lor deputaţi, găsesc că a imibpune cu 1% 

veniturile capitalurilor - puse în afaceri comerciale şi industriale 
este o impunere prea grea faţă de veniturile produse de capita- . 
lurile leneze depuse la bănci. Aşa încât găsesc că aici ar trebui 
modificat şi în loe de 10% să se impue numai 8% să se facă a- 
ceastă favoare capitalului care este riseat în întreprinderi, . - 

D. VINTIIL:A BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor de-- 
putaţi, d. Deleann propune scăderea cotelor de comerţ şi imdus- 
trie. Reforma aceasta după. cum am avut onoarea să o spun şi. 
în ședințele când să făcut discuţiunea generală, formează un 
un tot, este un echilibru între diferitele cote, de aceea Sa făcut 
această scară şi deseriminările dela 15 ta 12, la W sau la 8 peatru 

- profesiuni, 8 sau 5 pentru salarii. Prin urmare când d-voastre 

a-ți venit astăzi să scădeţi o marte din cote, trebuie să scădeţi . 
toate cotele în aceeaş proporţiune. Atunci daţi-mi voie să vă rea- 

mintese după cum am făcut-o. şi în- discuţiunea generală că sunt 

două politici de urmat. Când am fixat aceste cote am căutat să 

ne apropiem cât mai mult de mijlocia actuală a cotelor existente. 

Dacă aceste cote vor îi scăzute, evident că evaluările vor trebui 

să fie sporite faţă de « aceea care există în recensăm ântul_ cel ve- 

efiu. 

„Ziceam sunt două politici de, făcut politica cotelor. normăle si. 

3 evaluărilor cumpărate, şi politica cotelor scăzute şi a evaluărilor 

 xidicate, : 

Negr eşit că dacă mă. gândeam numai la efectul momentan 

“asupra opiniei publice şi chiar asupra Parlamentului, făceam: a-- 

ceastă a doua politică a cotelor joase şi a. evaluărilor strânse. - 

La urma urmelcă, fiţi siguri că contribuabilul nu o să se uite: 

atât la cote eât la madul cum au fost evaluate veniturile. . 
Dacă prin scăderea cotelor aţi veni şi aţi reduce din putinţa mi- 

nistrului de finanţe de a face fată cheltuelilor Statului, atunci 

orice ministru de finanţe: cu conştiinţa răspunderii sale, va trebui 

să împinză evaluările la. sume mai ridicate. De accea cred că. 

fiind în. spiritul. Parlamentului,. am. pus cote normale pentru tint- | 

purile de astăzi, că să putem “face pe urmă o politică de evu- 

luare cuminte,. ă | - 

- Sunt de această părere şi din altă consideraţiune e: n'aș vreă să 

- Sporim peniru - moment prea mulț veniturile Statului, Drin eva- 

luări prea. ridicate, cari mâine. ar puteă scade în urma dela- 

ţiunei monetare, .- .... amr Tie tza
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Pentru aceste motive, roz Camera să păstreze legii scara care. 

s'a pus în stabilirea acestor impozite, şi să nu facă o scădere 

asupra unui anume impozit clementas; pentrucă astfel, sar dis- 

“rage” întreaga economie a legii. (Aplause). 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Ja acest articol este 1 un amen- 

dament în cuprinderea nrmătoare: 

Art. 30, alin. 1 se modifică astfel; sunt supuse unui impozit da- 

3% veniturile din întreprinderile comerciale şi industriale, din 

exploatări agricole făcute de arendaşi cum $ din exploatări de 

păduri sau de ine, făcut, fie din arendări sau concesionari, fii 

de proprietari, 

Pun la vot acest amendament care a fost, respins de comitetul 

“delegaților. 

— Amendamentul este respins. 

-— Se pune la vot art. 30 nemodificat şi se admite. 

— Se dă citire art. 31. 

D. M. G. ORLFANU, preşedinte: Ja art. 3i, la alin. 9 la sfârşit 

:Su depus vrmătorul amendament: 

Propune la art..31. să: se adauge: 

a) La urm alin. No. 2: „fie acele dobânzi fixe, fie sub- forma, 

participării la beneficiile întreprinderei; debitoare“. A. Chircu- 

descu, $. a. _ 

D.N. CHIRCULES CU: D-lor deputaţi, la alin. 2 e prevăzut, 

„când e vorba de a se drtermină venital net al unei întreprinderi, 

-să se seadă salariile, chiriile, dobânzile cari se consideră ca chel- 

-tueli ale socielăţii sau. întreprinderii, 

_ Dobânzile sunt fixe însă în urma răsboinlui Sa introdus. un 

nou sistem de dobânzi acelea pe cari creditorii le cer sub formă 

de participare la bheneticii. 3 forma vea mai generală a îinprumu- 

turilor actuale; debitorul are, prin urmare, de plătit ori o dobândă 

fixă la capitalul împrumutat, ori o dobândă sub formă de par- 

-ticipare la beneficiile debitorului sau dobândă combinată diu 

„aceste două feluri de dobânzi. — 

| In tnt cuzul, acestea suit cheltueli şi nu este drept -ca dobân- 

-zile, orivaue ar ti furma lor să fie considerate drept beneficii. şi 

ele trebuesc szăzute din venitul brut. NR 

Aceasta nu le sustrage dela impozit, peniru ca cel care per- 

„cepe aceste dobânzi, fie fixe, fie sub formă de pasticipare la be- 

neficiu, va plăti impozit la ele: dacă este jarticular pe venitul 

mebiliay, iar dacă este societate anonimă, cu oeazia bilanţului. In 

această privinţă şi d. ministru de finanţe e de acord şi de aceei 

Să vog a admite acest artendament pe care l'a, admis şi comisia 

iscală. 

D. GR. DUMITRESCU, raportor: Comisiunea fiscală . a admis



  

-acest amendament. de oarece este drept ca. dobânzile plătite sub. 
-orice formă să fie scăzute din venit | 

— Se pune la vot amendamentul şi se admite. 
D. M. C. ORLEANU, preşedinte: La art. 31 mai este depus 

următorul amendament: 

1. La art. 3], punctul 3, se adaugă la primul rând după cuvântul 
„indemnizările“, cuvintele; „şi remizele“; 

2. La acelaș articol, punctul 6, se tae ultimul alineat; 

3. La ut. 21, punctul 10, să se adauze după cuvintele: „cheltueli 

generale privind strict întreprinderea“ cuvintele: „între cari iutră 

şi cele de întreţinere şi de asignrare la ura din societăţile din 
țară“, - 

D. N. CHIRCULESCU: Cer cuvântul la aiin. 3. 

D. M. G. ORLEANU. preşedinte: Aveţi cuvântul. 

D. N. CHIRCULESCU: La alin. 3 propusesem un amendament 

care a fost înlocuit prin cuvintele „remiză“, care sa adăogat mi 
se pare ]a alin. 3. Insă îuainte de a mă ocupă de aceasta, cu pex»- 

misiunea ooratului biurou, ţin să lămuresc un lucru. în ce pri- 

veşte interpretarea amendamentului de adineauri. 

Explicaţiunea este aceasta, că privitor la cei ce participă la 

beneficii, detorminarea caracterului de dobândă al acestei parti- 

cipaţii trebue să rezulte în moda veîndoios dintrun act cu data 

certă şi de această părere eră şi este şi d. ministru de finanţe aci 

prezent; se șiie că duta enrtă în comerţ odă registrele comer: 

“ciale, resulat ţinute ale creditorului şi debitorului. Dobânda la ' 

capital, sui forma de participare la beneficiile împrumutatului, 

;se poate dovedi astfel numai pe calea actelor en dată certă. 

În ce priveşie alin. 3 e nevoe de o lămuvire interpretativă pe 

care o dau în acord eu d. ministru şi comisia fiscală. La cuviu- 
tele „salar, - retribuţie, indemnizare plătită. agenţilor, lucrăto- 

rilor, funcţionarilor intreprinderii“ ete, eu adugasem piin a- 

mendament aici în urmă cuvintele „fie fixă, fie prin participare 

la beneficii“, iată care eră cazul pe care îl aveam în. vedere: în 

cele mai mulie întreprinderi mari unde este vorba de desfacere 
de produse, de mărfuri, ete., prin agenţii sau sucursale, sunt două 

sisteme de salarii: uneori cel care e în cazul unei agenţii sau su-: 

cursale € plătit cu Jeafă fixă, cu salariu şi atunci se scade con- 

form alin. 3 dar sunt și alte forme unde în loc să fie-salariul fix, 

li se dă puncte în întreprindere sau şi una şi alta, Aceasta nu e 

o: asociaţie în participaţie pentrucă agertul nu ia parte la pier- 

deri ci numai Ja f:loase, punetele acordate suct salariu dat cu 

scopul de a stimulă pe agenţi. Atunci e bine de precizati dacă 

contractul intervenit între centrală şi. azenţii sucursalelon sta- 

bileşte un raport de asociaţie în participaţie, acel agent nu are 

salaria ci cale un asociat şi atunci nu se poate face scăderea din
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alin. 3 şi se va plăti toate ia beneficiul“întreprinderii; dapă din 
- contră, nu e o asociaţie, dacă punetele acordate au un caracter 

de salar, dacă agentul poate fi revocat snu dacă mu participă la 

pierderi, “evident că ceeusce se plăteşte agentului e. lcafă. Şi atunci 

acest salir sub forma participării Ja beneficiile sucursalei sau 

agenţiei a agentului întră în ălin: 3 şi se 'scade din venitul brut 

al întrepr interii. Rămâne să fie puse aceste puncte la contul a- 

genţilor cavi.vor plăti impozitul ea pe salar. D. ministru a fost 

de acord.eu această inţerpretare, introducând cuvântul „remize* 
şi a dat satisfacţie amendamentului meu care devine inutil; totuş 

„am voit să dau aceste lămuriri cari să servească la interpre- 
tarea alin 3, relativ la cuvântul. „remize“ şi să evite orice con- 

iwoversă pe viitor asupra, rostului şi sensului acestui cuvânt,. 

D. G. DELEANU: La alin. .3 cer să fie prevăzut că se vor 

scadă pe lângă salariile şi retribuţiile ete, şi punctele acordate 

aseciaţilor cari în loc de a primi vetribuţii fixe, li se dă punete 

fixe. din beneficii, 

D. Gh. DUMITRESCU, raportor: : Chestiunea care vă interesează 

pe d-voastre, e pre văzută. la alin. 4, pentrucă acei care ccupă într'o 

întreprindere calitatea_de director sau de. funeţionar superior şi 

care pe lânsă salar primeşte | şi o participaţie la beneficiu, a- 

seastă participare la beneficiu reprezintă o. cheltuială pentru s0-. 

cietate şi deci nu va fi supusă la impozit, e lucru prevăzut precis. 

în alin. 4 din art. 31: „Participările obligatorii la beneficii: ale du 

crătorilor sau înncţionariloe“, = - 

D. G. DELHANU: Aţi spus „Jucrătorilor Sau funoţionarilo“ 

şi în cazul acesta, d-voatsre mu veţi consideră -pă. un. asocia. 

pentru repartiţia care o ia în puncte ca-tuncţionar, 

D. V. BRATIANU, ministru de finanţe:  Aceea e o societate. 

D. G; DIMITRESCU raportor: Dacă e vorha de o societate ano- 
»imă, atunei va fi considerat ca funcţinar. 

D. G. DELEANU: Dar cu îau cazul unei societăţi în comandită. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: În cazul unei societăţi în co- 

mandilă, cine vă iuteresează? Comanditarul sau comandidatul? 

D. G. DELEANU: Comandidatul. - | 
D. GR. DIMITRESCU, raportor: Coniadidatul poate să pri- 

„mească o locală şi o purticipare la beneficii care va fi considerat 

ca un salariu şi atunci se va seade din cheltuiala societăţii: . 

D.G. DELHANU: Eu spun numai de comandidat. - 

D. GR. DIMITRESCU, raporivr: Dacă comandidatul primeşte 
o' leafă și în plus o pratieipare la bene ficiile societăţii, aceste 

sume vor fi privite ca cheltueli şi deci vor fi scăute din bene- 

ficiul net, o E 

D. G. DELEANU: Nu reiese clar. - - SN 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Nu putem prevedeă- toate dis- 
poziţiunile însă din combinaţiunea textelor... ÎI vi ” 

. id - ) ă
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D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Dacă din con- 
tract reiese că e un salariu. Priu urmare, ficoare caz trebuie exa- 
minat; nu pot să o pun ca regulă generală. : 

—- Se pune la vot amendamentul şi se admite. 

D. GR. DIMITRESCU, r aportor: Mai este un amendament pri- 
vitor la: punctul 6, art. 31, care sună aşă: 

Art; 3], punctul 6, alin. 2, se modifică astfel: . - 
Pentru clădirile uzinelor, amortismentul se poate ridică: până la 

10% pe an, iar pentru îiustalaţiunile imobiliare şi maşini până la 
15% în condiţiunile dela punctul 7. 

C. Ignat, M. Dobrescu, şi alţii. - - 
Am onoare. să comunic d-lor deputaţi, cari au semnat amen-. 

damentul că la art. 122 avem--o dispoziţie. care măreşte cota de 
amortisinent, pentru o perioadă de zece ani, până la 10% imobile 
Şi 20% investiţiuni mobiliare, aşă că proiectul merge peste ce- 
rerea d-voustre. 

D. G. DELEANU: In ceeace priveşte pariea prev! ăzută la ca- 
pitolul tranzitoriu şi eu spuneam, având în "vedere că. legea e fă- 
<ută eu caracter definitiv, să trecem delia început în. lege căci 
clădirile efectuate pentru industrii, fiind expuse la foarte multe 
degradări, au nevoe de fvar te multe ori să fie amortizate mai be-. 
pede deci ât „cele locuite. | 

D. GR. “DUMITRESCU, rapurtor : Noi am socotit. că o elă- 
dire de ordinar se amortizează în 20 de ani, şi am admis 5 la sută 
în fiecare an pentru clădirile în genere şi peniru cele industriale 
am avut în vedere că sunt snpuse stricăciunilor. şi deteriorărilo» 
si am admis $ la sută; dacă în dispoziţiile tranzitorii am prevăzut 
acesti amortismânt mai mare, este pentrucă azi pentru o instituţie 
tvehniese făcute cheltuieli. enorme care poate peste câţiva ani a- 
tunci când valula noastră se va Tâdrepta, Să nu mai reprezintă 
îu realitate capitalul învestit şi să nu mai deâ rendemantul la 
«are vur uveă proprietarii dreptul să se aştepte pentru capitalul 

învestit, şi pentru a admite o mai repede amortizare am adniis 

pentru primul period de 5 ani 10 la sută din clădiri şi 20 la suţă 
pentru instalaţiile industriale. 

Cred că proiectul a. mers mult mnai departe decât au cerui-o d- -nii 

deputaţi cari au iscălit amendamentul. | 

— Se pune la voi amendamențil şi se respinge. 

— Se pune la vut art. 31 astfel amendat şi se primeşte. 

— Se dă eectire art. 32. _ 

D. G. DELEANU: La alin. V se prevede că yezervelele speciale 

- pentru ereanțele dubioase, trecute ca atare în bilanţ, până la 3 la 

sută eu cred că ar puteă să fie mărită până la 5 la sută, de 

oarece această rezervă se urmăreşte pe anii următori şi e drept 

să fie mărită:
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D. N. BALANESCU: E amendamentul şi declaraţia d-lui mi= 

pistru de finanţe. Ş i Se 

-D.0. 1. C. BRATIANU: D-ta la fiecare cilră vrei veva mai mult. 

D. OR. DIMITRESCU, raportor: In legea d-lvi Titulescu, eră 

mi se pare prevăzut rezerve pentru creanţele dubioase. 5 la sută. 

din beneficiu. Noi an. crezut că acest raport între creanţele du- 

bioase şi beneficiul e un raport fără sens şi că raportul trebuie- 

stabilit pe faţă cu plasamentul. Vă atraz atenţia că suma; de % 

la sută reprezintă o sumă foarte mare şi care credem că va fi su-: 

ficientă. De ce? O societate să zicem cu un milion capital şi care 

face afaceri de bancă, rulează acest capital cel puţin ;de 5 ori. 

adică plasează 5 milioane, iar 3 la sută din plasament, revine la 

150.000 lei, adică aproape a 6-a parte din întreg capitalul. 

Orice om de bancă vă vă, spune că o asemenea rezervă e mai 

mult decât suficientă şi nu uitaţi un lucru încă, că Ja această re- 

zervă se va adăoza la anul încă o rezervă egală şi la anul al 

teilea încă o rezervă egală, căci acetse rezerve se pot acumula 

timp de 3 ani de zile osă încât 3 la sută din plasament “reprezintă. 

o sumă fourte mare care va acoperi de sigur creanţele dubioase.. 

D. G. DELEANU: Eu cred că 3 la sută nu e destul şi cine iace 

_comerţ si industrie în ţara noaisră şi care cunoaşte greutăţile, va 

vecunoaşte că ceeace am cerui eu nu & prea mult, mai ales că 

această sumă dacă 3 ani se trece la profit şi piederi se găseşte 

în registre şi poate fi impusă. - 

Prin urmare, fiscul nu pierde absolut nimic. - 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Această cotă 

de 3 la sută a fast fixată după ce am consultat şi- diferitele za: 

muri de activitate care au cerut modificarea aşă cum spune d. 

raportor, acelei ce fixase legea. 'Litulescu. Fi cereau că aceală cotă 

să nu fie asupra beneficiului ci asupra plasamentului; primind 

această formulă ei sau declarat mulţumiţi. | 

Cu acest aviz al oamenilor speciali vă rog să limităm la această. 

sumă căci atunci vom putea ajunze la rezerve mari în dauna Sta- 

tului. ă | . | 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: În legile anterioare nu sunt 

acosie dispoziţiuni. ! | ă | 

Voci: Inchiderea diseuţiuni. 

— Se pune la vot art. 32 şi se primeşte. | _ 

— Se dă cetire art. 33. i 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D-lor, la acest articol sunt 

două amendamente: unul care priveşte alin a, al cărui cuprins 

este următorul: j - 

Alin. 2, art. 33, a 
a) Se adaugă Ia fine: cam şi veniturile din sumele plasate în 

„ mod permanent în efecte publice: supuse impozitului mobiliar.



  

Acest amendament a fost primit de guvern. | 
— Se pune la, vot amendamentul şi se primeşte. 
D. M. G& ORLI ANU, preşedinte: La alin. c, sa propus un 

amendameni al cărui cuprins este urmățorul: - 
„Societăţile “ipotecare prin asociaţiuni rnutuale de proprietay» 

constitute pe baza legii din 5 Aprilie 187 3, nu sunt supuse la în:- 
pozitele prevăzute de art. 33 şi 42 din prezenta lege“. , 

Acesti amendament a fost vespins de guvern. 
— Se pune la vot amendamentul şi se respinge. 
— Se pune la vot art. 33 cu amendamentul primit Şi se pri- 

meşte, 

— Se dă cetire art, 34, 
D. N BĂLĂNESCU: D.- lor, lu acest ariicol vă rog să se introdeă 

o disperiţiv, ca toate utelievele de industrie. casnică, atât din Ca: 
pitală, cât şi din judeţe, să fie seutite pe celaş timp. 

D. VINTILĂ 1. C. BRATIANU, ministru de finanţe: Primese 
un amendament în acest SCS; specificându-se că este vorba de iu- 
dustria casnică, , ” 

D. GR. DIXITI ESCU, raportor: D-lor, iată amendameniul care 
sa propus: | “ , 

Art. 41, se scutese de iuepoite: 

a) Pavtra 3 avi dela constituirea lor: cooperativele de mese» 
riaşi, funeţioiiari, muncitori precum şi societăţile şi eoope- 

- xafivele de industrie casnică, băncile populare, cooperativele să- 
ieşti, cooperativele populare orăşeneşti cari distribuie mărfurile 
vwumai membrilor, cum. şi federalele acestor cooperative şi bănci, 
dacă cele satisfac co ndiţiunile impuse prin legile lor organice spre 
a obţine scutirea de ivapozitele similare de până acum, ete. 

N. Bălănescu şi alţii. 

— Se pnne la vut amendamentul şi se primeşte. 
- Se pune la vot art. 34 astfel amendat, şi se primeşte: 

— Se dă cetire art, 35. . . 
D.N. BALĂNESCU: D-lor, absolut pentru aceeaş rațiune e 

am invocat pentru admiterea amendamentulvi la art. 34, invoce, 

ca pentru înmătate şi un stert care a fost admis pentru eoopera- 

iive gi atelicre de riieseriaşi, să se aplice şi atelierelor de indus- 
trie casnică. | 

D. VINTILĂ BIHATIANU, niinistra ce finanţe: Ar primit şi 

acest amendament. 

— Se pune la vot următorul amendament şi se primeşte de 

Adunare. 

Art. 35 impozitul se reduce. 

a) La jumătate pentru cooperativele, băncile populare şi fede- 

ralele prevăzute în art. precedent, alin. a, pentru societățile pentru 

contsruirea de locuinţe eftine, înfiinţate conform legii speciale, 

43 Brăt.
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dacă satisfac condiţiunile legilor lor organice, precum şi pentru. 

asociaţiunile -profesionale fără scop lucrativ, cari nu împart snb 

nicio formă beneficii membrilor lor, ei le întrebuinţează în scop 

de utilitate generală recunoscută; de asemenea pentru asociaţile 

şi societăţile de industrie casnică sau având un obiect exclusiv 

producerea sau desfacerea obiectelor de industrie casnică. 

N. Bălănescu, Stefan C. loan si alţii. 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Mai este un al doilea amen- 

dament: 
o 

Axt. 35, alin. 2. . 

bj La un sfert pentru cooperativele băncilor populare şi fede- 

derale, precum si asociaţiile sau societăţile de industrie casnică 

prevăzute la .alin. a, care au peste 6 ani de funcţiune şi capital 

vărsat de peste -un milion lei. - 

N. Bălănescu, Stefan C. loan şi alţii. IE 

fste o modificare admisă de pomitetul delegaților şi de guvern. 

D. OR. DIMITRESCU, raportor: De altfel am propus-o chiar în 

discuţia generală. - 

D. G. DELEANU: A fost respins în comitetul delegaților. 

D. GR. DIMITRESCU, raportor: Am propus-o chiar în discuţia 

generală. A 

— Se pune la vot amendamentul şi se primeşte. _ 

— Se pune la vot art. 35 astlel amendat şi se primeşte. . 

—— Se citeşte art. 36. - | 

D. M. G ORLELANU, preşedinte: Aci sa depus următosul 

amendament admis de guvern: la art. 36: 

Se adaugă ca aliniat II: “ 

Intră între acestea şi cele distruse de răsboi pentru partea re- 

făcută, dacă aceasta trece de o treime din totalul instalaţiunilor, 

clădiri și maşini. | 

D. G. DELEANU: Afară de aceasta noi cerem următorul lucru: 

Să se menţină. actuala modificare, întrucât legea încurajării in- 

dustriei nu se va mai aplică şi, ca încurajarea care se dă indus- 

dwiei noastre pentru primii 5 ani fiind -scutită de impozit, dacă 

beneficiul nu trece de 6 la sută e prea puţin şi cred că ar trebui 

să se admită în loc de 6 la sută, cota de 10 la sută, iar pentru 

anii urmatori să se aplice un impozit pe jumătate, dacă rentabi- 

litatea este cuprinsă între 10 şi 15 la sută. - 

„Cred că d. ministru se va convinge că numai așă se poate dă. 

o încurajare industriei, La 

"Avem nevoie de industrii noui în ţara românească şi ca să le 

putem avcă, trebuie să le dăm încurajarea necesară. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Comisiunea fis- - 

cală a ridicat cotele cari le pusese dela 5--7 la sută, din art. 36 la 

6-9 la sută. o. .. — m o... a. RI m... -
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Proporția pe care o exe d. Deleanu este mult prea ridicată, ; 
” Am putea să rămânen: la 7 şi 10. ” 
D. G. DELEANU: Aâmiteţi 8. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ninistuu de finanţe: 8 şi 10. Dar 
peste 10, Aa 

D. M. G. URLEANU, preşedinte: Pun la vot amendamentul cel 

dintai e 
— RN pune la vot apendanientul cel dintâiu şi se admite. 

„M. C. ORLEANU, preşedinte: D. ministru primeşte ca la 

at 36, la vândul 5, se va pune 8 la sută în loc de 6 la sută. 

La rândul! 7 se va trece în loc de 6—9 la sută, 8 până la 10 la 

sută. | ” _ 
— Se pune la vot şi acest amendament şi se primeşte. 

—- Se pune la. vot art. 26 astfel amendat şi se primeşte. 

— Se citeşte art. 37. ” 

D. C: ALIMĂNEŞTIANU: D-le președinte, cer ca sociețăţile să 

fie impuse acolo unde funcţionează, iar nu acolo unde îşi au 

sediul. 

Sunt unele societăţi cari au sediul în București, dar cari: îşi au 

activitatea lor î în provincie, 

Şi este bine” ca să profite şi judeţele unde funcţionează aceste; 

societăţi. ! 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D. Aliinăniş- 

teanu va găsi ulterior la irapozitul adiţional un articol în sensul 

dorit. 

— Se pune la vat art. 37 şi se admite. . 

— Se dă ceiire şi se votează fără discuţiune art, 35, 39, 40 şi 4. 

— Se: dă citire articolului 42. 

D. TR, LALESCU: Am un amendament prin care- cerem supri- 

roarea acestui articol. . 

D-lor, am cerut suprimarea art, 42 pe baza argumentelor pe cari 

le-am adus şi în. cuvântarea ce am ţinut la diseuţiunea generală, 

argumente Ja cari d. ministru de finanţe na răspuns încă şi 

atunci daţi-muii voe să le reiau încă odată şi să dau câteva exemple 

cari să l&nureasecă Canicra asupra împortanţei celor ce am să 

spun şi asupra dezechilibrului care îl produce în lege menţinerea 

acestui ariicol. | 

Am spus întâiu că acest imoozit estffun impozit nedrept, pen- 
trucă o mare parte din sucietăţi şi din bărci nu vor fi atinse de 

acest impozit. Ținându-se seama de datele statistice pe anul 19%, 

am cercetat situaţia diferitelor bănci şi societăţi ca să văd în ce 

condițiuni ar fi impuse şi am constatat că- 2/3 din aceste bănci 

şi din aceste societăţi war fi impuse la impozitul progresiv: pro- 

gresivilatea ar cădeă în sarcina numai a unei treimi din aceste 

societăţi şi pe urmă în sarcina contribuabililor celorlalţi.



mii Ad 

  

-D. GG DELHANU: Tocmai micii industriaşi şi comercianţi, ei 

vor plăti i;npozitul. | i 

D. TR. LALESCU: Să dau câteva exemple:. Banea Comercială. 

cu un căpital de 112 milioane şi cu un. bâneficiu de 5 milioâne, 

nu va plăti impozitul de ventabilitate; Banea Crisoveloni cu 100 

„de milioane capital şi cu 10 milioane beneficii, nu va Dlăti îra- 

pozitul pe rentabilitate; “Banca Agricolă cu 150 de milioane 'ca- 

pital şi cu 15 rmilioane beneficiu, na va plăti impozitul de rehta- 

bilitate. In schimb Banca de Credit din Făgăraș, ca un “beneficiu 

de 18 mii lei, va trebui să plătească un impozit de 23%. Desigur, 

că este nedrept acest lucru. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanțe: Impozijul se | 

aplică îa. benefiiciile mai mari de 50 de mii lei în sus, prin urmare, 

această buncă e scutită. ă 

D. TR. LALIESCU: Dacă aceasta este scutită, vă pot dă alte 

exemple: Sunt o multime de alte exemple de societăţi; de: băuci 

mici care au.un beneficiu de 60—170 de.mii de lei şi un câştig de 

aceeaş mărime şi care trebuie deci să plătească un impozit de 25%. 

Este drept lucrul azesta? Să considerăm apoi şi treimea care -este 

îm'wpusă le acest impozit. Cea mai mare parte din aceste “bănci sau 

- societăţi vor plăti un impozit de .c cotă neînsemnată.“ Să iau: de 

exemplu Banca Românească care la un capital de 235 de milioane 

si un beneliciu de 26 de milioune ar plăti uv impozit de 1%, -adieă 

200 de mii de lei, pe câtă vreme Banea din Cernavodă cu un ca- 

pital de un milion, plăteşte 250 de mii de lei impozit. 

O vace: Ce rantabilitate are? | | 

D. TR. LALESCU: Evident, că este chestiune de rentabilitate. 

Gândiţi-vă, este drept ca un capital. de 230 milioane să plătească 

acelaş impozit cu un capital de un milion? Desigur, nu. Ei 

Să dau un alt exemplu. Societatea „Poporul“, eare “este una, 

care văd că a avut câştiguri enorme 600 de mii de lei 'la-un ca- 

pital de 5v de mii de lei, ar trebui să plătească 250.000 lei impozit, 

pe când o societate similară 'de aceeaş specialitate, ieum este, 

Socec, cu un capilal de două milioane lei, plăteşte exact acelaş'im- 

pozit, Ă | - 

Vedeţi o sevic de exeanple, pe cari le-am puteă înmulţi şi prin 

cari se face dovadă, că acest impozit este cu desăvârşire nedrept. 

În al doitea rând v'am spus, că acest impozit se poate foarte lesne 

subtiliză, sc poate sustrage prevederilor fiscului pe două căi, nu 

numai prin sub evaluarea venitului, dar şi prin supraevăluarea 

capitalului, eceace constitueşte un miilvc de îvaudă cu două va- 

viabile şi va creiă un mijloc serios şi sigur, ca să poată să scape 

de plata acestui irapozit. Să vă dau un exemplu în această pri- 

vinţă. Societatea Socec ar trebui să fie impusă la 30% din cauză 

că are nn capital de două milioare lei. Dai toată lumea ştie, că



  

societatea Socec, are un capital cu mult mai mare de două mi- 
lioane lei şi: că va gtisi totdeauna: mijlocul” să şi-l pună în evidență. 
“Societatea Reşiţa, are un câştig "de 175 „miliGane, iar “impozitul 

“asupra acestui câştig este de 3075, dar' se siie “de toată : Turia “dă 
“xaloarea averii Reşiţa, este de pâste un riliard de: lei Şi “această 
"-societate se va puteă transtorma astfel, în cât ă scape „de ăcest 
impozit. - 
În al treilea: rând am arătat că acest: impozit! stabileşte *neega- 

litatea de regim “între :cele două forme sociale - pe. cari le între- 
“buinţează, comerţul şi industria, între întrâpriuderi particulara 
şi. societăţi. 

Putem demonstră-cu exemple că oricum sar schimba impozitul, 
totug totdeauna se va puteă găsi un exemplu: din câte să Se vadă 
că 'o societate - “Şi uu particular, exact în aceleaşi condițiuni de ea- 
pital şi venit, vor. plăti totuș în mod diferit. . 

Nu se poate spune, cunt sa afirmat că această coţă este o supra- 
“taxă peste acest: impozit, căci aci este vorba, “de tn “inipozil Şi cu 
totnl diferi! căci pe câtă vreme cel “dintâi este aşezat, “pe venit, 
"celălalt este aşezat pe un raport între capital 'şi venit. , 

In sfârşit, este nu. punet de vedere doctrinar, dg care trebuie să 
se ţină seama în economia legii, şi anume acest imipozit: este un 
impozit cu caracter progresiY, aplicat” la un venit elementar. :Dar 

- progresivitatea nu se poate admite sub nici un: cuvânt. la intpo- 
zitul elementar, căci progresivitatea nu trebuie “să 'atingă “decât 
“totaiul venitur ilor unui contribuabil. Iutredăcerea, sa peste nm im- 
“pozit elenentar: strică întrega economie a legii. 

dată motivele pentru cari cer modificarea : formei. sub care se 
“stabileste acest innozit: progresiv şi Ssuprimărea- art, 42. | 

D. VINT ILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: D.lor deputaţi, 
din partea unui. doctor: în matematici, “profesor distius al univer- 
sităţii noastre, vă, mărturisesc că mă- aştept la mai multă obiec- 

“tivitate, 

Dar aci am văzut că d. Lalescu, în materie de impozite a luat 
nemai. unele cazuri ca să ne imipregioneze. - 

Cred că d-sa când a venit cu exemple trebuia, să -deă şi pe 
„acelea aie societăţilor, trusturi, cari sunt în vederea acestui îm- 
pozit compiimentar. | 

DPTR. LALESCTU: (Intrerupe). E 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Prin urmare, 
d-sa trebuie să vadă mai întâiu care era scopul! acestui axtieol. 

D-lor, scopul acestui axrbeol, cum am spus-6. Şi În 'diseuţiuneu 
generală, ca să răspund atunci la eriticele d-lui :Lalescu, erâ.nu ca 

"să se suprăpue, cum zicea d. Lalescu, un impozit: nou asupra: co- 

mesrţului, ci asupra beneficiilor extraordinare cari le-ar. face .mai 

cu seamă în timpurile acțuale comerţul sau industria; în acesţ;: :0az, 

ele să dei un supliment dia aceste beneficii. 

+
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“Azi, în discuţiunea care o aveam în comisiunea restrânsă, spri-— 

beam: eu sunt foarte. mulțumit că de 2--3 zile văd toate calculele 

Wăcute cu beneficii de 50 până la 400 la sută. Atunci trebuie să 

„red că: comertul i industria nu se află într'o situaţie aşă de grea.. 

D.G; DE JEA Sunt numai probabilităţi. E 

D. VINTILĂ ERA TIANU, ministru de finanţe: Prin urmare. 

-eotele de impunere la care ajungea, sunt bazate pe calcule pentru. 

cei cari în realitate au beneficii foarte muri. 

Dar de ce am susţinut acest in:pozit complimentar la comerţ. 

şi industrie? 

Fiindcă um crezut că atunci când beneficiile sporese peste o- 

anumită limită, indică mai cu seamă pentru industrie un trust 

sau 'cartel, un monopol, şi am, căutat să le punen: la un impozit. 

special. | i 

"De aceea d. Lalescu, ca să fie obiectiv trehuiă să ne aducă și. 

+oate societăţile şi sunt foarte multe şi le cunoaşte, care nu numai. 

că au împărţit beneficii de două şi 300 la sută, dar cazi au dat. 

acţionarilor lor de 2. şi de 3 ori capitalul fără nici o vărsare din. 

partea lar. , E 

di momentele actuale, de câte cri se voxbeşte de nnele con-: 

diţiuni anormale de câştig şi că Statul ax trebui asupra acestor: 

condițiuni anormale; să ia un beneficiu mai maăre, totdeauna aţi. 

- aplaudat, iar când e vorba ca în realitate să punem. în lege acest. 

-psineipiu, văd că vă ridicaţi peniru suprimarea lui, 

Prin urmare, grija -că acest. impozit ar face un regim mai. 

„greu din cauza neputinței de a cerceta beneficiile la firmele 1ii-- 

dividuale, conerciule sau industriale, va fi atenuaiă când veţi su. 

cunoştinţă de urele mici modificări ce vom introduce prin amen-- 

damente, pentru ca să înlesnim situaţiunea acestor firme inui-- 

viduale. _ 
_YVă deelur că aş fi fericit ca prin modifitarea codului de comerţ. 

să se introducă dispoziţiuni atari, încât şi firmele acestea să-şi 

facă bilanţul ca societăţile anonime, lucru pe care în situaţiunea. 

actuală, firii modificarea codului de comerţ, nu-l putem: avea. 

Sa propus pentru îmbunătăţirea acestei situaţiuni a comer-- 

ului şi industriei individuale, să trecem din acest venit net pentru 

«heltuielile personale. D. Dobrescu a făcut un amendament pe care- 

eu îl primesc. 

Să nu uituţi însă că aceste beneficii nu- -şi încep rolul şi nu. 

apasă de cât atunci când beneficiile devin mari. 

Scara care sa refăcut îucepe cu cote foante joase. 

Nu giiu dacă d. Lalescu are cunoştinţă de modificarea făcută 

azi în comisie. . 

“Eu vă rog să menţineţi: acest impozit, fiindcă e bun din toate- 

punciele de vedere. E] corespunde intenţiilor nnui Parlament car
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ră să lină scamă şi de nnele organizaţii econoniice mai putter- 
nice şi eare în aceluș timp pot profită de unele condiţii anormale 
ale pieţei, şi de dorința lui, ea atunci, când bereficiile sunt mari 
axă ia și Statul mai mult din acel belşug. - 
D. TR, LAJLESCU: Pentrucă exemplul cu Banca din Făgărus 
nu vă satisface, daţi-mi voe să vă citez alte. exemple: Societatea, 
“Oltul, cu un capital de 70.000 lei, câştigă. 60.000 .de lei, obştea din 
Botoşani eu un capital de 90.000 iei, câştigă, 100.000 de lei. 

Acestea sunt trusturi, d-le ministru? — 
„D. VINPILĂ Be ATIANU, ministru de finanţe: Dă- -mi şi exem- 

le de trustnrile de petrol. ! a : 
D. TR. LALESCU: O ireime din toate. | - 
D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Eu cer. mai cu.. 

deamă celor lineri să se preocupe şi mai mult de această ches- 
“tiune și să nu se facă fără voe ecoul unor interese poate justificate, 
da: prea strâmte. . 

D. TR. LALESCU: Nu mă puteţi acuzi. că a-şi aemări vreun 
înteres. 

Cecace susțin este să se suprimă impozitul complimentar asupra. 
-rentabilităţii şi să se aducă impozitul global şi pentru societăţi, 
pentru ca să fie toate isvoarele de venit impuse. „ 

D. VINȚILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Impozitul elobal 
“la societăţi nu se poate impune, dacă voiţi să faceţi o impunere 
dreaptă; pentrucă impozitul acela are un caracter personal. Aţi 
“face prin suprimarea art. 42 o greşeală, iar prin impnnerea s6- 
cietăţilor Ja impozitul global, o a doua greşeală. 

D. G. DELEANU: Impozitul prevăzut la art, 42, loveşie cel mai 
greu. pe mirii comercianţi și industriași. 

D-voastră, d-le ministru, aţi spus că voiţi să loviți acolo unde 
“beneficiile sunt foarte mari în xapont cu capitalul. La ei sunt 

“beneficiile mari în raport cu capitalul, peutrucă munea lor ău 

e socolită, ŞI numai în aparenţă beneficiul este socotit ea fiind 

“mare. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Am declarat că 

-atunci când se vu puteă. lâce bilanţe exacte şi pentru comercianţi 

-Şi pentru industriaşi.;, 

D. N. IOBGA:- D-le rninistru, l-am întrebat pe dumnealui, dacii 

„Sunt ofensaţi sau nu că sa făcut aluzia aceea“, şi eu i-am spus 

că nu. vreau să intervin decât cu asentimentul dumnealui, adică 

d-le ministu, aluzia aceea că dumnealui din anumiie motive... 

D. VINTILĂ I. C. BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-le La- 
“lescu, intervenţia chiar a d-lui Jurga într'o astfel de chestie per- 

sonală trebuie să vă deă de gândit, pentrucă d. Iorga care stă 

-acolo aşa izolat, când crede că poate să pună un mic fitil îl pune. 
De aceea, vă rog să nu vă influenţaţi de vorbele d-sale.



  

Am eu că cei tineri, trebuie să fiei în privinţa acestor chestiuni 

«ari au și o altă faţă, în afară de acea linanciară şi fiscală, ire- 

buie să fie mai aprigi în apărarea acestor principii. 

D-TR. LALESCU: Imi daţi voe să mă consider şi eu printre 

cei tineri. (Ilaritate). 

D.G. DELEANU: la societăţile anonime cu capital de nilibane,. 

orice serviciu făcut de oricine şi oricât de mie e plătit, pe cână. 

comerciantul: nic, munca lui nu şi-a pus-o la socoteală, aşă că 

trebuie: să reveniţi la art. 42, şi vă rugăm foarte mult să admiteţi. 

suprimarea ni, iar în caz când sunteţi contra, atunci să-l vevi-. 

zuiţi încă odată pe deplir. | 

D. MG. ORLEANU, preşedinte: D. ministru de finanţe ave 

eavântul.. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D lor, am, stat. 

azi dimineaţă 2 ceasuri cn reprezentanţii acestei teorii şi ne-ant. 

pus de acord asupra unor puncte pe cari le propunein ca amer-- 

dament. 

Dar dacă la fiecare moment vom veni cu modificări de felul. 

acesta mărturisesc că_ munca noastră este inutilă şi că 6ste mai. 

bine să lăsăm Curnera să hotăraecă, . 

Noi âm propus această modificare şi am admis amendamentul: 

"d-lui Dobrescu, prin care propuneă ca să se reguleze bilanţurile - 

comercianților, astfel ca. să se reducă o anumită cotă pentru .chel-- 

tuelile lui personale. | “ 

oci: Inchiderea discuţiei. (Protestări). 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Dobrescu are cuvântul. 

D. M. DOBRESCU: Tin să profit de ocaziune ca să se constate- 

de întreaga Cameră că acest atticol 42 este nedrept. (Protestări). 

Dovadă că este nedrept, este că d. Lalescu a susţinut -că se a-- 

piică o impunere care cade asupra comerţului individual şi că. 

-4oaţe societăţile um contribuie la această impunere. 

D. ministru de finanţe a avut bunătatea să vadă şi dumneairi. 

că această lege este prea apăsătoare şi a admis ca din beneficiul . 

net ai inentarului să se scadă 1U la sută pentru întreținerea fa-. 

xmiliei sale. 

Fac apel la d-voastră ca să se mărească această. cotă de 10 la 

sută şi să rsămâe în principiu acest articol aplicabil, dar cu o cotă . 

mai uşoară. 

D. M. G. ORLBANU, preşedinte: D. Psepelinschi are cuvântul. 

1. i. PSEPELINSCHI: Trapozitul complimentar este- înfiinţat. 

pe xenrabilitate şi de multe ori are o latură aiorală pentrucă vi-: 

zează specula. . 

“Cred că se poute aduce un corectiv la toate obiesţiunile aduse,. 

anume aceca că ar lovi în micile capitaluri, micii comercianţi şi 

industriusi şi pentru acvasta socot că bunăoară un comerciant
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«care pleacă cu un capital de 50.000 de lei şi are î rentăbilitate. de 

“10.004, acolo este devetul. mare pe care îi are şi în special n: moca 

ui de toate zilele, care nu este xăsplătită. 

Pentru aceasta socotese că priinii 50.000 de lei din profit, care 

aste necesur existenţei -sale, să) mu) fie e Pmpuși și tot ca trece ds 

50.000, să ze socoată la rentabilitate.. - 

Voci: Asa e. 

Alte voci: Inchiderea discuţiei. - - 

D.M. O. ORLUANU, preşedinte? Pun da vot închiderea discuţiei. 

— Wa adunis, 

D.M. GQ. ORLEA NU, preşedinte: Am mai maulte amendamente, 

Primul la art 42 E 

&, 

„La art. 42 7 

Tabela de fixarea cotei progresive se modifică astfel: 
  

  
  

  

    

  

”- [ - " |Suprataxa va fi: 

- DACA e RENTADILTATEA ANUALĂ, ste : Peatru | Pzatra - 
: . - - A aeii partiăatari 

„ Dela, :10% Yo: inclusiv. pănă, la. ui % 
> “ul | o > > 12% 

> 12% > > > 18% 
> 13% > > > 14% 

4 > 14% 3 >» 1b$ 

d 15% > ? ? 18% 

> 16% Lă > > 48% 
> 18% > 23 "20% 

i. » % » > 1» 22% 

| > 200 > >» 23% 
| . 25% - >» >» 80% 

i < 30% > > > 35% 
2 35% > > >» 40% 
i» 40% » » > 450% 
| e 45% „> > _» 500% 
. > % > » » 60% 

| » 60%  » » 9 10% pp Tao 80% 
: > 80%» > 2 D0% 
: > 30% > » > 100% 

> 100; > » > 120% 

> 120%; > >» > 160 % 

3 T60%; >» > > 205% 

> 200% > >> 250% 
„250 » > > 300% 

Ia 300% > » >» 860% 
i 3 850% > > 400% 

PE 4005 > >» 450% 
| 2 48» > 5000, 
! >» 500% în sus . o. cc. cc... SR                 

Se inirosluce ca alincate al 4-lea şi 5-lea, următoarele dou li 

-ueate: 

In afară de societăţile pe acţiuni la. calculul “rentabilităţii, „cae 

a 

a
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pitalul nu va fi socolit mai nice de jamătate din at ra” afacerilori. 

Pentru comercianții și industriașii particulari, atât în caleut. 

xentubiliiă ii? cât şi la impunere se scade 10 la sută din henefi- 

eiul ales conform prevederilor axcetsui impozit. 

—- Se piine. la vot amendamentul cu aceste 2 aliniate şi se ad 

    

xite. 

— Pun la vot un alt amendament. 

Doe E bun! e 
D. A. G. ORIL.LANU, preşedinte: D-le dr. Costinescu, aveţi UR. 

asnendament? 

D. Dr. L. COST INESCU: E cuprins în acest amendament, încât 

îl retrag pe al nieu. 

— Se pune la vot amendamentul la ast. 32 cu tablonl de fixarea- 

eutei progresive şi se udmite. îi 
— Se pune la vot art. 42 în total şi se admite. 

i -D- Dr]. JLANU: Cer cuvântul. 
| D. M. G., ORLEANU, preşedinte: Aveţi cuvântul. 

D. Dr. 1, JIANU: D-lor deputaţi, în cadrul capitolului 4, re-- 

lativ la. întreprinderile comerciale şi industriale, s'a vmis 0 cațe-- 

gorie de întreprinderi cari au. de bază. libertinajul. | . 

: Dacă d. ministru de finanţe acceptă, sunt gata să venim cu HR 

articol special, dati. voiţi art. 43, care ar fi velatiy tocmai la acest. 

comerţ şi industrie care se bazează pe libertinaj, este vorba de ca-- 

baveturi, do varieteuri, «dle cluburi, de joc de noroc; 

"D-voastră ştiţi că această. chestiune. are două laturi; o, latură 

- fiseală și. o latură morală. Şi atunci, fac apel la d. ministru -de fi- 

nanţe, să ne idleâ explicaţii ce gândeşte d.su să fac că în. ce priveşte» 

ateasiă categorie de industrie şi comerț; Amendamentul: ce Dropuur: 

sună astfel: - E 

„Se va spori cu 307% „inipozitul pe va nituvile brute: ale varieteu-- 

rilor, cabareiurilor - şi cluburilor de_ Joe de noroc“. 

D. VINTILĂ BRATIANU, iinistru de finanţe: Dior deputatie. 

sunt două Ierui cu totul decsebite şi eu v'aşi (Intre- 

ruperi). : . - 

D-lor. deputaţi, d. Torga a răspuns: sineur pentru. 3, doua parte. 

si când d; larga spune: şi ev, atanci sunt convins că aveni amân-- 

„doi dreptate. - - = 

In ceeace priveşte amendamentul d. lui Jianu, vă, reamiutese că 

noi am. vrut prin acvastă lege să nu facem nimic cu caracter penal,.. 

si deci să evităm Ierurile cari ar aveă cu totul un alt scop, decât 
scopul propriu zia al unei reforme de impozite directe, 

D. Dr. «Hanu ara dreptate în fond. Aceste varieteuri, restaurante 

de lux cu orchestre, eluhuri de jocuri de noroc. trebue să fie în:- 

puse la impozitul pe lux, şi când vom veni cu modificarea legii. 
asupra cifrei de afaceri şi lux, acolo va fi locul să se facă pro-— 
punerea d-sale. 

  
i în a . € . î..
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D. Dr. 1. JIANU: Sunt mulțuutiit e eu explieaţiile d-lai ministre, 

i-mi retrag. amendamentul. : 

—- Se citeşte ari. 43. 

DM. OG. „ORLEANU, preşedinte: D. deputat Alex, Toneseu are 

„vântul, - Y : 

D. ALEX. IONESCU: D-lor deputaţi, obiectul amendamentului 

-meu nu ave un caracter care să tindă la schimbarea economiei: 

“legii şi nici la schimbarea dispoziţiilor fundamentale ale artico- 

“ului. Este vorba de o reducere a cotei de impurere şi este for- 

mnlată în sensul următor: Ea . i 

Axt 43, alin. 2, 

Cota impozitului este de: - | 

„425 până la venitul de 4.000 lei Tunar, ori suma respectivă a- 

-nuală, săptămânală, zilnică sau pe oră; o 

5%. pentru diferenţa până la 6.000 lei lunar, şi: - 

$% pentru diferenţa ce trece de 6.0110 lei lunar“, 

Rog pe d. ministru de finanţe să binevoiască a-l admite şi a 

“schimba cota pentru funcţionari. , 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor deputaţi, - 

d. deputat lonesen propune ca 'să fie 47 până 'la venitul de 4.000 

-lei, 5% pentru diferenta Până la 6.000 lei si 5% pentru ce treca 

“de 6.000 ei. - 

Eu primeze acest amendament și de ce îl - primesc. Scara gene- 

-rală de care vorheam adineaori rămâne aceeaşi, fiindeă într'o parte 

e mai mare şi în alta e mai mică, însă vaşi ruga ca cei 4% să-i 

-scădaţi dela 3.000 lei salariu, şi să puneţi 3.000 lei în loc de 4.000 

“Jei. Restul rămâne cur Paţi redactat d-voastră. 

—- Se “pune la vot amendamentul propus cu modificarea pro- 

-pusă de d. ministru, adică 4% până la venitul de. 3.000 lei lunar, 

-si. se admile. - | 

— Se pune Ju vot art. 43, astfel amendat şi se primeşte. 

— Art. 44, 45, 46 şi 47 se votează fără nici o discuţie, 

— Se dă citire art. 48. 

“D. Dr. V.M ARCU, în locul d-lui raportor. La acest articol e 

an amendament, ea alin. ultim la art. 48:.- - 

„Venituriie lucrărilor din profesiuni literare, artistice ştiinţi- 

ice și didactice sunt supuse unui impozi! de 5%% 

Stefan C. Ioan, A. Pascu, ş. a. 

D: Dr, ANTON IONESCU: Eu vrean să ştiu un luezu, sunt de 

"pildă mediei 'şi advoeaţi cari câștigă 300.000 de lei pe an. 

O voce: Cari ar câştigă, nu câri câștigă. 

D. Dr. ANTON IONESCU: Cari ar câștigă. Cât trebuie să chel- 

“Auiască ei ȘI cât li se rețin? 

D. DR. V. MARCU, în locul d-lui raportor: E un amendament. 

da avt. 50. ! | 
î



— Se pure Ji ot “amendamentul: propus, şi se” primeşte. . 

— Se pnne la vot arf. 48 astel amendat şi se primeste.- 

„— Art; 49 se votează, fără discuţie. 

— Se dă eitire art. 50. - 

-D. Dr. V. MARCU, în leacul; d-lui raportor: Adi se: adauză. Tar 

ut: aprohat şi. de d; ministru de finanţe, care spune, 

„Afară de ei zări când se tace dovada. prin. registre. vegulat “tinute. 

prin urmase, dacă. un advocat ține, regislru. (Intreruperi), 

Vocis Na cu îusă iei unul registru... i 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: In Transilvania 
si în i a advocaţii ţin asemenea registre. 

Da N. PITUESCU-COMNEN: En propun o altă vedatare, vă- 

mâna aceeaş idvee însă. 

Art. 30, alin. 2. 

„Pentru profesiunile libere,. aceste. cheltuieli se  pixoăză ii o 

tpeime, din. totalut brut al: venitului, afară de. cazul când. contri- 

buabilul va dovedi că aceste eheltuili: sunt . superioare . aveatei: 

treimi, în care caz se va scădeă, cheltuelile sale. reale“, 

DB: VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Eu primesc şi 

torniula aceasta, însă, în această, formulă, forţamente va, trebui. 

ca profesionistul să facă proba de cheliuclile cari le face. _ ” 

D. Dr. ANTUN, IONESCU: Cari ar puteă să fie prob le? 

D.N. PETRESCU- COMNEN: Ideia acestui amendament e ur- 

n:ătoarea: a. să nu fie. nevoie ca să se. alerge la ot felul de do-- 

vezi şi ca la ficeare impozabil în - -purte să se dovedească cât se 

cheliuieşte cu electricitatea, cu Jagtilogratele, eu telefonul, cea 

sexiptele, ete,; se fixează uu fortait de o. treime care se scaule, Dacă 

însă. contribuabilul are posibilitatea să "dovedească, că. are chel- 

tuieli superioare acostei treimi, cu mijloacele cari le va avea la, în- 

demână, potrivit şi leginirilor speciale. ale diteritelor provincii, 

până când tom aveă o legiuire generală, va veni să iacă înaintea, 

„. fiseului, să dovedească cheliniala care o are, . şi în asemenea îm- 

prejurare, făra: îndoială; că.i: şe: va scădeă o cotă nai mare decât. 

acea ireime, fără îndoială, că în ziua, în care, prin legea” advoca- 

ților se va admite... (Întreruperi), | 

O voce: Prehuie să fie rezonabil şi în eheltuelile anctitogratelo,. 

(Râsete), 

"D. Dr. ANFPON IONESCU: Eu cred că nu se ente admite să se: 

scadă numi o treime. 

O voce: Dacă dovedeşte. mai muit, mai mult. 

D. Dr. ANTON IONESCU: Eu, medicul ce a-şi putea dovedi. . 

O voce: Cu martori. 

- 0. Dr. ANTON IONESCU: Cu chitanțele bolnavilor»? 

O voce: Cu morţii. (Hâsete). - 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor, să fir 
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înţeleşi asupra caracterului. acestui venit şi a 1 acestov cheltueli. £ Evi i 
dent, că dacă. advocatul, doctorul sau profesionistul face chel-: 
tujeli „de ui alt, ordin, cum face şi comerciantul şi agricultorul, 
acelea. nu sunt ekeltuieli profesionale, sunt cheltuieli somptuane. 
De aceea e pasă ac stă cotă, de 9 ireime, care a fost fixată de 
acord cu profesioniștii cari au lmat parle la acele discuţii, însă 
pot să fie cazuri excepționale, cum a spus d. Petreseu- Comnen, 
pentru cazușile acestea poate că, este bine ca formula, să nu fie 
rigidă. 

O voer: Amendamentul este bun. 
D. VINTILA BRATIANU, “ministru de iinanţe: De aceea vă roz 

să primiţi acest an: endament. 

— Se pune la xot amendamentul Şi se primeşte. 
= Se pane la vot art; 50 cu amendamentul primit i. sa adoptii. 

_— Art: 51 se votează fără nici o discuţie. 
— Se dă citire art. bă 
D. Dr; V. MARCU, în locul d-lui vaportor:' Ati s'a propus an 

amendament că la aliniatul 5, să se ştearsă, cuvintele „comparativ + 
cu alți contribuabili de aceeaş categorie“. — i 
— Se pune la vot amendamentul şi se priiueşte. . 
—- Se pune la vot art. 52 astfel amendat şi se primește. 
— Art. 53, 54, 55 se citexe şi se adoptă fără diseuţiune. | 
— Art. 56 se adoptă eu rectificarea cuvântului din rândul 1 dez, 

„supuşi“ prin „supuse“. 

"— Se dă citire art 37, 
D; GH. ASLAN: D-lor- deputaţi, dispoziţiunea ant. 37, introdusă. 

de legiuitor, este contrară principiului pus de legiuitor, care spune, 
că impozitul global are. un "caracter personal. ste un argument 
de drept care se impune pentu modificarea acestui text, de: 
aceea uim fărut: un ameadament pe rare îl justitie, 

Iată amerdameutul: 
„Venitul global impozabil unei persoane cap de jumilie cat 

prinde: venitarile săle porsonsle şi ale averei dotale de asemenca 
şi ale celorlalți membri minori ai: familiei ale căror venilari le 
are în «dlepozit“. 

DB-lor, um spus, câ este un argument re hepi care se impune 

  

  

, pentru modificarea textului propus de d. ministru de finanţe. Le- 
gieitorul civil mă face pe mire proprietar al veuiturilor averii 

fereei, atunci când este constituită dotă: în orice alte cazuri 

sotul n'are decât rolul de a eomplectă capacitatea juridică a le- 

meii, adică atunci câud ea voieşte să-și ia banii şi să-i bage în 

tuzunar, sân să-i dau evnsimţământal. Apoi, vă întreb, este po- 
sibif ca atunci când femeia îşi în banii gi bagă în buzunar, eu 
Bentrn această sumă să. plătesc venitul global? Prin. urmare, uşa. 

cum este redactat textul, acest impozit nu mai are caracterul de
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impozit personal; în al doilea rând, aşa. enum este textul redastat,. 

sustrage dela impozit anumite averi şi chiar averea care o are 

bărbatul. Ta puneţi. ipoteza, că femeia înzestrează face, o acţiune 

de divorţ, şi pleacă, dela bărbat, fiindcă cure părăsirea domiciliului 

conjugal: cu numai cenveţueşte cu soţul, deci după text, venitul ci, 

mu se înglobează cu al soţului, deşi în fapt cl îl încasează. . 

D.:VINTILA BR ATIANU, ministru de. finante: Este un amen- 

dament? 

.D. GH. ASLAN: Vi propus acest amendament dvoastră. şi 

nu l-aţi primit, am datoria să-l susţin cu argumente. de. drept şi 

de text. | | | 

Vreau să spun că averea soţiei, adică venitul dotul este sustras 

în ipoteza d-voastre, fiindcă fameia prin acţiunea de divorţ pleacă, 

şi în al doilea rând, chiar după desfacerea căsătoriei în. materie 

mobiliavă, soţul mai deţine încă:un an averea dotală şi atunci 

vă întreb pu scoateţi dela global, toemai averea care trebuie pusă. 

D-lor argumentul de text este în alin. 2 şi îmi veţi dă voie să vă. 

întreb, ce wa determinat ca în. aliniatul întâi să puneţi această 

avere în venitul global la bărbat şi de ce în ai doilea aliniat nu 

l-aţi pus tui aşă?: 

Tată ce zice alin. 2: „Veniturile soţiei .... (citeşte). 

D-lor, şi aceasta este averea femeei, ca şi averea paraferrală 

şi atunci dacă întră în casa bărbatului şi stă la un loc cu dânsul, 

prezumţiunea după teoria d-voastră, ciici pe prezumţii vă înte- 

meiaţi, este că femeia dă în; casă din venitul ei, dar atunci ce va 

oprit ca în alin. 2, să nu puneți aceeaşi presumpţie care o puneţi 

în primul alineat? Fiindcă nu aveţi argumente. Poate aveţi. să 

spuneţi, că „averea aceasta este aceeuş pe care o are fomeia din 

salariu, ori din comerţ. Dar ea vine tot ls bărbat şi atunci ae 

ce nu puncii aceaşi măsură pentru amândouă cazurile? Fiindcă 

nu aveţi argumente. Pe prezumpţie nu se poute. Nu se poate vo 

mai mare înconsecinţă şi noi ca juriști trebuie să facem aceste 

cbiecţiuni,: fiindeă ne va întrebă poate cineva din afară şi ne va 
Spune, nu vedeţi că esle o inconsecuenţă de text? O să mă să 

spună, când ai votat-o, nu ai putut să spui acest argumnet d-lui 

ministru de finanţe, ca să vadă că este o inconsecuenţă de texit 

Şi dacă cel puţin socoteşte că îu prima parte nu sar puteă să 

îndepărteze atunci inconsequența din al douilea aliniat, pentru 

că nu pulem să avem un text aşă cun este redactat. Aşă că amen- 

damentul meu se bazează și pe argwnente de text și. pe .argu- 

mente de drept, 

Când d-voaştre prin Constituie căntaţi să faceţi. egalitatea ci- 

vilă între soţ şi soţie, de ce să faceţi ea soţia care merge până la 
vot, să spună: eu am averea mea, şi să mă iîmpue pe mine soţ. la venitul global. (A plause). 

a Pi



* D..M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Ignat are cuvântul. 5 
"D. C. IGNAT: D-lor deputaţi, în afară de cele ce a spus aşă 

de documentat d. Aslan, trebuie să mui aveţi: în vedere şi o. ches- 

tiune de ordâin loarte iruportant, şi anume: d. ministru de finanța 

nu trebuia să vadă lucrutile aşă cum le-a văzut. Căsătoria este 

o sureiuă în căsnirie (ilaritate pe. băncile majorității), prin ur- 

mare căsătoria trubuir încurajată, Inchipviţi-vă că sa căsătoreşte 

cineva şi-şi i-a o saţie, soţia sa este foarte cheltuitoare. şi . chel: 

tueşte tot venitul şi nu rămâne nimic, bărbatul însă trebuie să 

plătească impozitul la acel venit. 

De aceea. vă rug, și din acest punel: da vedere, şi mă mir că 

numai vero trei diritre colegii noşiri consideră, căsătoria cu o 

sarcină, in ulţii speutose cum că căsătoria nu e o sarcină ci v. plă: 

cere, enm o crede d, deputat Ştefan Ion, (ilaritate pe băncile ma: 

jozilăţii), să prireiţi amendamentul d-lui deputat Aslan pe eare 

T'sm semout şi eu. - x 

D. M. U. ORLEANU, preşedinie: D.. zainistru de finanţe are 

a 

„VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor deputaţi, 

sai duţi voie să iau parte silit la v discuţiune care priveşte 

legea, dar care are uu caracter cu totul juridic. Negreşit ca cut 

n'am nici jicenţa şi nici bacalaureatul jiridic cum ziceă d. Mad- 

geavu, şi aş aveă cădere să vorbesc de chestiuni de o ature na- 

tură, însă mă bazez pe experienţa mea în treburile pubiice, şi mat 

cu seamă din timpul răsboiului pentru a vă arătă cum am căpătat 

această în.slrăzneală. Ii 

Daţi-nii voie să tace o digresiuna: Ca ministru de răsboi, am. 

avut foarte deces cazuri unde pe deoparie să pot recunoaşte că 

în drept cate foarte mult bun simţ, dar în acelaş timp am putut 

Să -constat că şi în drept se face de multe asi contuziune din cauza 

chestiiluv de' foraă şi procedură. Am 'avnt cazul în care jurişti 

emiuenţi în guvernul dela Iaşi, au susținut unele teorii drepte 

din puneiul de vedere al dreptului, sar neaplicutile în răsboi. 

Unul dintre cei dintâi jurişti din ţară ne spuncă, ca să i se taie 

mâna dacă ar iscăli un decret ce se propunei pentru acei cari au 

rămas pe liaia de luptă. Tot el a fost cel dintâi care mai tâvziu, 

faţă de un nou fapt, a venit el cel dințâi apoi cu propunerea ce 

o făcuse: cu câtva tinmp înainte, Şi ce atunci duţi-mi voie uit 

zic că. mi a scăzut consideraţiunea pentru ştiinţa dreptului dar în 

unele chestiuni de drept să cauţi să le urmnăreşti mui întâi cu bun 

simţ si să cauţi în aceste limite să le rezolvi. De aceea mi-am 

luat curajul, desi întâi făcusem apei la un jurist ca să-răspuadă 

eâusul, iar apoi mi am zis să arăt ce am vrut 'să fac în acest 

proiect, în alară de orice consideraţiune juridică 

D-ler deputaţi, caraeterul impozitului: pe venitul glcbal este 

e
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ca pe cât posibil să fie în realitate pe belșugul de trai al omului. 

Mam pândit şi eu la cazurile personale pe sari e cunosc de 

belşug în aospodării. Din ce iese? Cele mai anulte ieze din averea 

cormnnă, ori eari ar fi caracterul juridic al reginiului de căsă- 

tovie, din adunarea la un loc a averii femeci cu a birbatnlui. E Eu 

nu vorbese din punctul de vedere juridic, ci în joc peniru mine 

este chestiunea economică şi financiară. Adică ce vrem noi? Noi 

*rem să irapunevi traiul mai larg al omului, care având disperiibi- 

i5tăţi să dea din ele pentru interesul obștesc, de acecu ari pus a- 

ceastă clauză. Tar la alin. LI da care se vorbeşte d. Aslan, de care ge 

speria atâta, daţi-ini voic să o spun să fiu jurist, să cred că esfa o 

mare diferenţă între averea pe care o aduce femeca în casă mue- 

cind dânsa, tie cu învăţătoare, fia ea profesionistă, şi averea pe 

care şi-a adus-o în căsnicie în comun ca zestre sau parafenal, din 

" puncta de vedere nioral am: crezut că este biric ca să lăsiim această 

ramură de activitate a femei ne impusă la cotele cele muri, tocmai 

pentru ca să încurajeim această conlierare, această muncă pentru 

- a face o îimimnătăţire a gospodăriei familiare, Dacă juriştii însă 

consideră că am spus monstruozităţi juridice, Camera poate să 

voteze în sensul cerut 4e d. Aslan. Dacă însă crede că este o ju 

dceată de bun siraţ eare ne-a condus în soluţia dată, dacă credeţi 

că într'o lege care trebuie să fie o ieze financiară practică, vi. 

inează îatăi să luaţi butaul simţ. praeclie şi pe urruă forma juri-.. 

dică, eu vă rog să respingeţi amendamentul d-lui Aslan și să nu 

primiţi decât parica a dona a lui, pentrucă, acolo are ceva drep- 

tate. Un amendament în sensul vederilor d-sale sa. depuă. | 

— Se pune la vot amendamentul propus de d. Aslan şi se res- 

pinge, 

— Se puue la vot amendamentul propus de cosbitetul de dele- 

gaţi și tdmis de guvern în cuprinderea: 

La, axt. 57, alin. |, se va adăogă: „urmând ca irepozitul stabilit 

pe baza uccator venituri să fie plătit de fiecare în proporție cn 

veniturile sale cari întră în compuneiea celui global“, şi se admite 

de Adunare. - 

— Se pune îa vot al. 57 astfel amendat Şi se admite. 

— Art, 38, 59 şi 60 su admit fără discuţiune. 

—- Se dă ectire art. 61. - 
D. CONSTIAN. GHOROISCU: La acest articoi Lă ministru a 

propus modificarea: 

1. Se aduugă la punctul întâiu după cuvintele: „iinpozitele ele- 

mentare“ cuvintele: „şi adiţionale“, 

2 La, puntul 2 se adiugă după „ipotecare“ şi privilegiate; 

3. La punetul 3 se înlocucse cuvintele: „atară de“ prin: „bitii: 

şi de“. 
— Se.pune la vot articolul eu amendainentul propus şi 58 aâ- 

anite, - 
4 îm d



  

— Se dă cefire art. 62; care se admile nemodificat, 
— Se citeşte art. 63. . 
D. CONSTAN. GEORGESCU, în Incul d-lui rapurior: D-lor, aci 

sa propus un amendament, tăcut de d. ministru de finanţe, ai. 
cărui cupru s este: 

Alin. 1 va aveă această redacţie: venitut glcbal- este impozabil 
integral uwmai dacă atinge suma de 1.000 lei anual. 

Jin. 2 începe asttel: „Această li mită va puteă îi modificată 
prin... ete.“ (restul neschimbat). Art,. 3 va rămâne: „ln calculul 
venitului global impczabil porțiunea - mai mică de 1.000 lei se 
neglijează“ (restul aliniatului se suprimă), cu alte cuvinte, s'a 
şiers devsobirea între comunele dnpă populaţiune şi sa ridteat 
aninimum ie existenţă la 10.000 lei. 

D. G. DELEANU: Nu se pot compară craşele cu satele. 

D. G. IGNAT: D-lur, propun un amezdument cure sună astfel: 
- Art. 68 se modifică astfel: 

Venitul global este irnpozabil integral, numai dacă depăşeşte 
snmele de mui sus. | : 

Tai. 10.006 peatru comunele cu populaţie până la 10.090 locuitgri. 

Lei 12.000 pentru comunele cu pupulaţie dela 10.000 până la. 

50.000 lucuitori. 

Lei 15.600 pentru comunele cu populaţie. dola- 50.000-—250.000 lo- 
cuitori. 

Le: 20.000 rentru comunele cu popuiatie dela 250, 000 în sus. 
Aceste limite vor puteă fi moditicale prin legea bugetară de 

îndată ce enrsul levlui faţă de valoarea. lui aur se va schimba: cu 

mai mult de o treirăe. în raport cu această diferenţă din momentul 

aplicăvii prezentei legi, - 

În calculul venitului global impuzavi) porţiunei mai mieă de 

1.000 lei se neglijează şi astfel, pentru limitele de mai sus sumele 

impozabile incep delu 10.000, 12.000, 15.000, sau 20.000 după popu- 

laţia comunei. - 

O vcea: Atunei nu mai plăteşte nimeni, căci dacă suit atâţea 

degrevări, cine arm s& mai plătească: 

D. VINTILĂ PIATIANU, ministru de finanţe: D-lor deputaţi, 

comisianea financiară a uniticat la o singură, categorie minimun. 

dâla care se aplică impozitul progresiv. 

Să nu uitaţi că cotele de impozite pe venit global cele dela În- 

“.ceput sunt foarte mici; sunt atât de zici, incât se oh conisder ă 

mai mult drept ecte statistice. 

-De ce le am 'pus în acest fel? Ca să fie mai mult o înxegiytrare 

a acestor venituri pentru ziua ele vor li pupuse la 'o cotă mai 

nare prin sporirea veniturilor. 
_De aceea vă rog să zaț limita de 10. 000 lei îu șuz pentru 

„care sumă este o sută de 1% şi merge îu proporţie ioarte slabă. . 

Brit, . . 44
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Propunerea care se face a mai fost dlisrutată de ec misiunea fis- 

eală azi dimineaţă. 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Pun la vot amendamentul 

propus de d. Ignat. Sa respins. 

Pun la vot amendamentul propus de d. ministru de iinauţe. Sa 

admir. 

-- Se pune la vot art. 63 astfel amendat şi se. primeşte. 

— 2 dă cetire art. 64. 

VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor deputaţi, 

ui rugă, fiind vorba de cotele moditicate azi la emisiunea 

fiscală, să se ia în discuţiune în şedinţa de seară şi art. 64 şi nvt 

să trecem la diseuţiunea art. 65. - 

— Art, 64 vămâne îu suspensie. 

— Se dă setire art. 6ă, cure se adopiă nemodificat. 

— Şedinţa se suspendă: 

-— La redeschidere. 

D:M. G. ORLEANU, preşedinte: D. zainisiru de industrie are 

cuvântul. - 

D. V. SASU, ministru de industrie şi comerţ, dă cetire Xlesa- 

jului Rosui care însoțește proicetui de lege pentru anularea sum=t 

de lei 1.001. 790 din bugetul „ministerului de industrie pe exerciţiul 

1922;923. . . - _ - _ 

i—— Se citeşte art. 66. ! - 

D. G. IGN AT: Aci am de făcut o intrebare, spre a cere o lă- 

murire, care deşi trebuiă cerută la art. 55, cred că merge şi avi 

şi anwue: diurrele primite de deputaţi când vin să-şi facă datoria 

şi să îa parte la lucrările parlamentului, intră sau nu în împo- » 

zitul global şi- nu ar trebui să fie scăzute din impozit? “ 

D. C. GEORGESCU: Aceasta nu e un venit, este o restituire: 

a cheltuelilo» cari se fac. 

D. C. IUNAT: Ar trebui lămiurită chestiunea aceustă. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Hu aş ruzik 

Camera singură să răspundă la această întrebare, fiindcă cu ercă 

că e fuarte greu ca atunci când aplici un impozit general pe toată 

țara, Camera care vutează legea, să ceară să nu i se aplice. 

Ceeace se poăte face este ca diurna fixă: anuală să se: impună, 

iar diurna care serveşte. pentru cheltuetile de întreţinere în xta- 

Jitate, să nu se impună. In orice caz în instrucţiuni se va lămuri 

această diseuţiune. - 

„— Se pune la vot art. 66 nemodificat, ŞI se e primește, 

— Se citeşte art. 67. 

D. G. SERBAN: : D-lor duputaţi, la art. 67, alin. II, se spune: 
Ascendenţii, descendenţii... (citeşte). D-le preşedinte, dacă aici sa 

geleres când e vorba de ascedenţi fiiuduă se vorbește la plural, 

acă Ba înteles ascendenţii ambilor soţi, adică şi ai bărbatului şi
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ai soţici, nu aş aveă nimie de ziS; „Dacă e vorba numai de ascen- 

«denţii soţului... | 

OD voce: Soacra: - | 
D. G. SERBAN: Mama: soţiei, ca să fiu mai agrâabil!: aşi : 

vugă că dacă este vorba de sora nemăritată a soţului « cu "acâleaşi 

dlveptuwi să fie şi sora soţiei. . 

D. VINTILA BR XTLANU, ministru „de finanţe: Da, 

O voce: Dita ai soaeră. a 

D. G. SERBAN: Nam nici scacră, ici soţie, vedeţi dar că au 

“voxbese în interes persona), ci pentru folosul tuturor. 

TABELA... 

“cotelor dela acest articol se modifică precum urmează: 
  
  

    
  

  

Venitul olobal | Calculul impozitului pentru veniturile 
- abil | Cota. Impozitul |&lobale cuprinse între intervalele ind:- 
mpozabi |: pozii cate în prima coloană (restul ne- 

4esta neschimbat), schimbat). 

10.000 1%/,i 100 La fiiecare 1.000cote creștecu  15lei 

20.000] 1/49; 2500], L000 pp 20 
30.000 1, ” 4504] “ . 1.000 vo» 25 » 

40.000|  1*/,; 700ț! - „ 1.000 -,, »vu 25 p 

60.000| 2 | - 12006, „ 200, „9%, 
100.000) 3 800001, O O5000 pe 300 
200000) 41| O9000ți, 5.000 4503 

300.000] 6 18000, 13.000 pp 530, 
400.000) 747| 28.000, i 5000 n 615, 

500.000|  8ij, 42.500 . . 5:000 „o, vi îi, 

600.000] 1/| - 570000, „5.000 „0: „ 155, 
700.000) 10:/,5 720004], 10000 „15% 

800.000] 11 | 880000, „ 10.000, „, „1.600, 
1.000.000, 12 1200004], 20.000, „ „ 3600 
1.500.000! 14 noonof „720000 „n 3.600 p 
2.000.000] 15 300.000(| „50.009, „9000, 
3.000.000] 16 480.000(|, „50.000 „. „ „10.000, 
1.000.000, 17 68000041, „ 50.000, p „, 10.000, 
6.000.000] 18- | 1.080.000, „ 50000, -. „11.000, 
8.000.000. 19 | 1.520.000, „ 50.000, „ „12000 ,,, 

10.000.000] 20 * 2.00.0004 - - 

Toată partea ce! 30 
“rece de 10.000.009, ” 
lei se impune cu 

" 30%s"negtijânduse! 
- porțiunea mai mică! . 

«te 1.000 lei,      
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— Se pun2 la vot art. 67 nemodifieat, şi se primesie nemoditieat.. 

D. CONSTAN.. GEORGESCU în slecul d-lui raportor: D- lor, a 

sâsit:-tablon]: de impuneri la. venitul: givbal,. art. 64, 

D:- G. DEBIEANU: D-le preşedinte, cer cuvântul. la. art. 64... 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Aveţi: cuvântul. | 

D. G. ORIBANU: Aş rngăpe., d ministri: „că: pe lângă modi- 

ficăvile făunte din cficiu la acest tablua, să se, mai facă şi uwmă- 

toarea: moihficare, ca la. veniturile. delu.. 10.400 Ja, 100.006 cotele ..sâ 

fie reduge încă. la: jumătate, deoarece uici intră, majoritatea. celor . 

greu impusi şi între ei sunt şi intelectualii. Deja 100.000 în sus 

puteţi menţine cotele citite de d: vapor LOT. 

D. C. L. BRATIANII: Coia aceasta este foarte mică: E 

-D. G. DELEANU:. Când d-voastră” la 500.000: de' lui veduceţi enia 

dela. 

D VINTILA: BEATIANU, mirisiru de finanţe: Rog pe d. De- 

leanu să-şi aducă. aminte să acestea sunt cotele celibatarilor Şt 

astiţira ueistora. se mai fae vedaeeri. eu privire la. familii. Prin 

upare, acc stea sunt. .aplieabile pentru majoritatea populaţiei. 

D:: 0. DELEANU: Reducerile pentru familie suut aşă de miri, 

d-le ministzn, şi de multe. ori viața esie mai grea pentru cei că- 

sătoriţi. 

'D. VINTILĂ BRATIANU, ministro de tinanţe: Vă rog să nu. 

făceţi supralicitație în' aceste chestiuni. Aţi văzut că peste tot, 

unde am Imtut face reduceri, tără să distruge economia legii 

si mijloacele Statului pe cari trebuie. să le asiguraţi, le-am făcut... 

Fiecare se gândeşte la reduceri. Dar la urma urmelor, dacă no 

reuşi: politica financiară a Stuiulii de ridicare prin noi înşine, 

nu veţi plăli de 10 ori mai mult? Veţi plăti şi în, acest caz va 

veveni:şi impozitul pe capital şi toată politica nenorocită de care 

vă plângeți. (Aplause), 

D. G. DELEANU: Vă rog să ţineţi reumă de un lucru, ca co- 

tele. să. lie asă ca să fie suportate de întreaga populațiune, Daci: 

ae, nu vor îi suportate, nu vom aveă venituri. 

„VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Să fie supor- 

late: şi populaţiune, dar şi de Stat, care trebuie să trăiască. Eu. . 

zâc, că dacă “prin veducerile cotelor am ajunge să dăm. mai puţin. 

Statului decât a luat până acum, nu este rumai un rău. pentru 

serviciile publice, dar este şi pentru creditul: Statului în general. 

Ar fi considerat ca condus de oameni: inconştienţi; un Stat care 

în momentele acestea ar crede că avânu cheltuieli sporite, aşă cum. 

sunt dupa răsboi, trebuie să facă o poiitică de reducera. im,po- 

zitelor. | 

Ca ministru de finanţe, care am răspunderea, vă rog să nu 

mergeţi pe această cale fiindcă puneţi existenţa Statului -în “joc. 
a -—Se pure la vot amendamentul propus la acest articol şi primit 

e d. ministru de finanţe „şi se admite,
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— Se pune. la vant articolul 64 asttel modificat şi se adiite; 
—, se citeste art. 6. 

D. CONSTANT, e) pi iORGESCU; 3 în locăl d-lui rapoitor: La'acest- 
articol” s gi prezentat ua amendarient, primit: de noi” şi dă guru - 

si anume: să se iut::aducă dnpă “cuvântul; „veniturilor“ din vândut 

Y alin. 3. cuvânt); „nete“ , Fe sstul, aliviatului rămâne nesckinibat.. 

se pune la vai. ardendainentil şi se admite. 

— Se: pune la. vot ast. “68 astfel modificat! şi se 'adiiuite! 

„—— Se. niteste art. 69, | 

D. COXSTAT GE. OEGESCU, în locul d-ltii raportor: La art. 
69 se propune un am neadamont admis şi de d. ministru: _ 

„Be. adungă la priraul aliniat: : preciini ş și pagubele provenită” îi 

cazuri de giindină şi inundații, îi” saz de totală distrugeie cant 

recliu, n'a, fost usizurată, 
. Yngi pini şi alții. 

— se pune ia vat dicenlamentul și se adriiie: 

— Se pune la vot art. 68 asttel bbdilicat şi se admite. 

Art TO și 71 se admit nemodificate: | 
— Se citeşte art. 72. i 
D. M. GH. ORLEANU, preşeuiate: D. Coriestu are: cuvântul, 
D. M. CORBESCU- Dior depiităţi la art, 72: au de făcut a dte- 

laraţie. Ci ales al Capitali şi ca preşedinte a comisiei intori-- 

miăre pi are o reprezint, de asemenea suni însărcinat a vă da 

o lămurire în vrivirița acestui aiiticol. Ac; se stabilesc acele cite 

adiționale “pentru comune județe şi celelalte instituțiuni” cari. 

merită, un concurs fiu partea, Stâtului, peniră ca să sporăsacă 

mai! dep: ite. Intre aceste, copiună Bucuvregti are o situaţie ex- 

cepţională, nu numai ce situaţiune dare î-0 icordi interesul na 

țional ce reprezint, mii ales în acest moment nu vreau să insist 

asupra acestui interes, dar din punct: de vedea mateiial: nevoile- 

că sunt la jumătatea nevoiei publicului, lipsurile si sunt: jimiătate 

din nevoile publiciiliii. Nu vreau să vă “tac cifre, dar ne trebuiese: 

cinci miliarde ca să restabilim nuraai prin două militare sărvi- 

ciile nevoilor reale. . Cu alte euvinte, pretupuncţi că ln 500 Li. 

străzi în capitală sila o suprafață de 3.000 hectare, lipseşte pesie- 

jumătate din cantitatea respectivă la cele „patru necesitiţi edili-. 

tare, apă, canal: lutiină? pavaj şi sulubrițalea - 

In aceste condițiuni, desigur că o gospodărie bună şi cinstită v& 

recupera ser viciile publice prin taxe care să reprezinte dââvăralul. 

cost al acestor piestaţiuni, câre astăzi este” foarte rididat. fisă,, 

nu vă puteă trece de aceste taxe pentru a puteă împlini tot că lip= 

seşte pântri serviciul rioriinak. Este necesar-ca Capitală, câr6 a-- 

meninţă să mai crească, este riecesar ca în condiţiurile abaclut: 

destrămate, materiale în care se află necstităţile şi. fiscale şi. mo- - 

vale de fiecare zi, să fie privită în legile care fixează bazale în: 

condițiuni superioare. 
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Gea. 

Propun, această dispozăţiune, d-le ministru de finanţe, ca o mă- - 

sară, sau o lege specială, să prevadă condiţiunile în care comnnele, 

<are folosesc din toate punctele de. vedere Statului la recolta care 

o face din tot ce poate să perceapă asupra deosebitelor "mijloace, 

=ă perceapă cote care să fie superioare, considerând excepţio- 

„nalitatea situaţiei ei şi importanţa, situaţiei ei morale. 

- Deaceea mă refer d-lui ministru de finanţe, ca să-m confirm 

acestea, să putem şti dacă. vom fi siguri pe viitor să pomim pe 

un drum serios la gospodăria Capitalei. | 

D. VINTILA BLATIANU, ministru ..de. finante: D.. deputat - 

Corbescu, ca preşedinte al comisiei inteximare a Capitalei, a ri- 

dicat o chestiune, care cred că nu întră în cadrul acestei legi. A- 
<eastă, lege, care este o reformă a impozitului direct, trebuie să 

aibă un scop, este acela de a pune, pe de o parte egalitatea. com- 

plectă între toţi cetăţenii acestei ţări, în faţa impozitelor direete 

si al doilea, e ca să nu se lase comunele şi judeţele ca printr'o 

politică cam s'a făcut în Ardeal, şi mai ales în Bucovina, să facă 

din impozite, cari ar putea fi. drepte, impozite nedrepte. Prin 

avinare' principiul impunerilor adiţionale, prevăzute. aci, nu se 

poate. scliimbă, după mine, în favuarea îăimănui, în favoarea nici 

unei comune, ci trebuie să rămână că maximum pentru toate co- 

munele şi judeţele din şara românească. Insă d-sa a ridicat ehes-. 

iiunea si v'a Justifica grija pe caru o are pentru refacerea din 

toate punciele de vedere a Capitalei României: Mari, a unei ţâri 

sporite, şi cuve chiar în vechiul regat nu mai corespundea cu 

ceace trebuiă să fie chiar în proporţiile reduse de atunci. In a- 

ceastă privinţă d-sa tocmai fiindeă e piimarul Capitalii. ţării 

“trebuie să aibă în vedere situaţia ţări întregi. 

„Am refuzat de când sunt miristru de finanţe să adun în leii 

de acum toute datoriile şi tut ce ar fi de cheltuit pentru refacerea 

ării fiindcă atunci am ajunge la niște sume cari, vă măsturisese, 

„Mi-ar arătă neputinţa de a merge înainte. De aceea dacă aş duri 

să Ic satisiue deodată pe toate, cred că-în politica cuminte a Sta: 

tului, şi prin urmarea şi în politica cuminte a Cupitalei, trebuie 

să se despsrte choltuel:le- de întreţinere. 'eheltuelile obişnuite, de 

eheltnelile de refacare cari face parte cu totul din alt program. Nu 

avem pretenţia nici pentru Stat, şi prin urmare nici d-sa să nu 

aibă pretenția pentru. Capitala tării, ca. din aceste impazite să 
poată să infacă Bucureştii, nu zice Capitala României de azi, dat 

<hiax Capitala care trehuiă să fie în România mică. ; 
Deci, în ceeace privește cealaltă chestiune, pentru gceea tre- 

baie ce lege specială, prin care să se, remuleze cecace trebuie să se 
faeii cn Capitala ţării, ea să poată să corespundă acestei noui si- 
tuaţiuni.. Dar acest lucru, stupă părerea mea, nu puate intră în 
cadrul acestei legi. D-sa să aibă încredere e cum avm şi noi în pu-
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tibţa - de sporire a veniturilor, chiar pentru întreţinerea şi ne- 

voile vieţii zilnice. . — 

Tocmai fiindcă Bucureştii a devenit Capitala României Mari, „6 

se vor desvoltă foarte puternie greutăţile :mari 'de azi de eari 
d-sa se plânge se vor corectă dola sine, adică, că un oraş care se 

apropie de un miiian de lccuitori e înţine pe o suprafață foarte 

mare. | 

Imi adne aminte de nişte date de casi arm luat cunoştinţă pe 

când eram primar. Stockolmul aveă aproape acelaş numâr de 

Iccuitori ca Pucureştiul, vreo 500.000 lucuitori, pe când Capitala 

xoastră avea. atunci 300.000 locuitori numai: Stockholmul aveă e 

suprafaţă de 500ha, iar Bucureştiul cră înliuis pe.9 suprafuţă de 

aproape 3.004 ha, adică pe-o suprataţă mai mult de 6 ori mat 

mare, iar pe câuil e] Jiutâiu oraş avea uu venit de vreo 300 mi- 

liciino, cel de al Auileu nu aveă decât vreo 15 milioane. Această 

întindere şi dunsitute a populaţiei ecnstitnie unul din xelele mart 

ale Bucureştilor, situaţia aceasta însă se îmbunătăţeşte pe zi 

«e trace prin construcţiile cari. se îndesese Și cati se îualţă în fie- 

care zi. 

In acelaş timp, belşuzul care. îl aduce o Capitală, va aduce îx 

afară chiar de cotele cari le punem: noi, o sporire a veniturilor 

impozabile din cuuza unei activităţi mai mari, | 

Deci, să facă şi :i-sa iceeaş politică, care o facem in Stat, ca dur 

. belsngal oraşului să rezulte belşugul primăriei. Pi 

Cealaltă chestiune a măsurilor excepţionale cari ar trebui să le 

Tău. acelea sunt măsusi extraordinare, cari privesc alte cazuri 

şi alto mijloace şi nu vrivese nicidecum această lege. . 

Ceed că noi nn venu reduce prin nouă lege, veniturile oraşuli:t 

București şi pot să-l asizur pe di. primar, că chiar dacă sar în- 

tâmvla aceasta în mod excepţional, vom găsi cumpensaţi pe alt: 

cale decât pe aceasta. 

D. G.. CORBESCU: Eu cer. voie să iau act de cuvintele pe care 

le-a pronunţat d. ministru de fiuanţe, pentrucă populaţia, trebuie 

să ştie să e un angujameat solemn care sa luat, că o lege spe- 

cială de! prevederi să, poată regulă sitnaţiu acestei capitale, care 

e aşa de sleită. Ri 

Cu această. acuzie, daţi- mi voie, d-lor, pentrucă e vorba de gvs- 

podărie coțăţenească, de comună, pot să spun o istorioară reamin- 

tind o jegendă religioasă, pe care nu. ştiu dacă d. pruftesor low: 

cunoaşte, referitoare ia o gospodărie. 

Mântuitorul în călătoriile care le făcea de zi și noapte, ca să 

“vadă cum se gospodăreau oamenii şi cum trăiuu, însoţit de eredin-- 

ciosul Petre, a intrut într'o noapte, într'o localitate unde la in: 

ceput nu a putut văsboi, străzi întortochiate, încureate, cu-colțuri
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eşite în atară, de minune Petre se înfricoşează şi atunci spune: 

"Doamne - Dumnezeule, cum vor fi trăind-oamenii: :aceștia: aici, îă € d 

“minune “şi :îndreptează cum pot să trăiască oamenii. - 

Mântuiterul a dat din cap ca şi cum ar fi şlint ce se poate în- 

1ânplă şi spune: Hiue Petre. In acelas timp sirăzile s'au regulat; 

«usele sau îndreritat se face curăţenie, dispar colțurile “murdare 

«avi dezonsrau oraşul şi în acelaş timp se urapă de ziuă: deodată 

ies Joemtorii ba du obicei din casă, se duc la twehurile lor şi in- 

trând pe străzile drepte sau tăpăcit şi au început să dea î în lă- 

uri, să se lovească de toți pareţi drepţi şi numai puteau să meargă 

xepetle. 

VAtomes Petre înspănaântat a văzut că oameni aceşlia nu pot să 

“umble în regulă şi uu pot să stea în curăţenie. Eu care sunt con: 

“ins, că populaţiunea Capitulei cari până acuma a fost năpăstuită 

dinu acest punct de vedere al acestei educaţiuni civice care se cu- 

vine unei populatiiini diutr'o capitală a țări ca cea de astăzi, nu 

or urmă exemplul acelora cari îş nită şi de buna; cuviință a 

xieţii în comună, ileream să confirm: populaţiunii cele ce a dec- 

Jayut d-nul ministru, eare constilue pentru noi o chezăşie pentru 

programele din viitor. 

Yeei: Inchiderea iiscuţiunii: 

— Se pune lu vit închiderea discuţiunii şi se primeşte. 

D. CONSTANT. GEORCESCU î în locul d-lvi raportor: La acest 

arlicol sa prezentat un anendarieni piianit de d ministru de 

finanţe, | a 

Se adaugă lu fine un nou alineat în cuprinderea următoare: 

Pentru iusfitutiunile şi societăţile create cu participarea pro- 

:presivă a juuețelor sau comunelor la beneticii, impozitele adiţio: 

rile zespeciive se vor stabili scăzându-se din beneficiul net partea 

ate beneficiu ce revine judeţelor sau comunelor. - 

D. G. DELEANU: Vreau să ştiu dacă în afară de aceste impozite 

astiţionale, comunele şi judeţele vor aveă dreptul să impună altele. 

D.V INTILĂ BR ATIANU, ministru de finante: Pe aceeag ma- 

erie impozatilă, nu. 

— Se pune la vut amendamentul şi se primeşte. 

— Se pune la vut art. 72 eu »mendameniul propus şi se pri: 

mmește. 

— Art. 73 se vuiează fără discuţiune. 

— Se dă citire ast. 74 
D. Dr. HANS HEDRICH: D-lor deputaţi, într'o chestiune vi- 

tală, într'o chestiune de existenţă pentru poporul meu, ridic astăzi 

cuvântul, Vă rog cu toată insistența să dați cuvintelor mele o 

atenţinne deosetită. 

Art, 74 în forma lui actuală ne taie dreptul ia existenţă, ne taie
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dreptul ca să incasăm ca până ucum dăriie bisericeşti necegare- 
pentru susținerea şcolii şi bisericii noustre, ceeace ar însemnă,. 
d-lor, în consecinţele ei, suprimarea nu numai. a tuturor. institu- 

tiunilor culturale, funmdate înainte cu veacuri în. folosul tuturor 
cari au iost adeseori şi n folosul naţiunii române, ceeace ar în: 
semn suprimarea poporului meu, care a adus dejă pentru această. 
țară la Misa suprema jertiă pe care o poafe. aduce un popor şi 
cate este gaia şi, astăzi şi ori când ca să contribuie cu toate Du- 
terile sale la eonsclidarea acestei țări i, cari a duvenit astăzi Pa- 
“tiu noastră, Ai | 

Această chestiune deci, d-lor, nu pcate să fie privită ca o ches- 
iiuae fiscală prin prisma unui doctiinarism fiscal; este o chetiune 
eminamente politică, cari dacă ar fi viu -vczolvată mar periolită 
numai interecele vitale ale poporului meu. ci sunt ferm convins: 
că ar perielită chiar interesele viitoare ale ţărei noastre întregi. 
Din ajntorul Statuiui, nici a treia parte din eheltuelile necesar 

pentru susținerea şcolii şi bisevicii ncasire nu se poate acoperi şi 

dacă no nu putem cere ca Statul să plătească toate aceste dări. 

din huzunarul tutuiara, 
Dar eceace aveni dreptu) să cerem cel puţin şi vam rugă ca si 

ne daţi este cel puţin posibilitatea aceea 'de a sprijini noi din bu- 

zunurele noastre aceste înstituţiuni culturale aceste aşezăminte 

fundamentale pentru poporul nostru. Dările bisericești cari sunt. 

stabilite la noi prin reprezutanţele bisericeşti ieşite prin votul 

universal şi egal. N Pi 

Cred că organizarea noasită bisericească este una din cele mai 

demceratice din tmme, Aceste dări, stabilite în mod legal, au putut 

fi incasate, în caz de necesitate - şi cu sprijinul 'şi cu ajutorul ad- 

miuistraţiei locule, -Această exizibilitate. este o urrăare logică, oate- 

necesară ca „ultirna ratio“ pentru ori şi care lege serioasă. 

D-lor, saşii sunt în general îuzestraţi cu un temperament mai calu: 

sunt oameni de realităţi şi nu iubesc exagerările, nu vreau să exu-- 

gerez unici astăzi şi chiar de accea trebuie să vă spun cu toată. 

sincevitatea, dacă sa aprobă acest articol în forma lui actuală, 

aceasta ar înserună ov lovitură de moarte cositra poporului meu,. 

şi vă rog, d-lov, nuraai în contra poporului meu, fiindcă nu se să- 

seste nicăiri acelaşi fenomen în această ţară ca existenţa unui - 

ponor să fie aşăgde strânsă legată de existenţa bisericii sale. La 

toate celelalte popoare din această ţară, la toate celelalte conia- 

siani. avem o altă situaţiune. lu cred că aceste biserici şi po- 

po: ve vor puteă rezista cu uşurinţă acestei lovituri, vor găsi dir: 

această dispozițiune a legii o platfornă mai bună de luptă şi agi-- 
taţiuri, vor găsi cu uşurinţă alte -mijioace de unde să se acopere: 

: vetutr.țele necesare. La noi chestiunea este alta, noi nu putem fact 

aces! lucru, ama ni E me me 
+
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D-lor, am ridicat astăzi această chestiune cu toată gravitatea 

«are îi convine. - 

Nu vreau să apelez astăzi la tratatele internaţionale de pace 

cuei garantează autonomia bisericii şi şcoalei noastre vreau să 

apelez uumai cu toată căldura către simţul d-voastre de dreptate 

şi de inleranţă, vreau să apelez la acea concepţie care. cred, după 

părerea mea, că este singura în stare ca să asigure bazele sănă- 

4oakc pentru o Pr-mânie Mare şi tare. 

Vă propun armâtorul. uroendament Ja art. 14, la aitimul cuvânt 

aă fie adăogat: :„exeeptâr, du-es diirile bisericeşti şi şcolare iunea” 

sate în baza legilor în vigoare în ţir naturile alipite” , 

D. m. 6. ORLRANU, preşedinte: D-le Iedrieh, în amendament ul 

pe care l-aţi citit d-voatsră, aţi zis dările bisericeşti şi şcolare, iar 

în amendamentul care l-aţi depus ziceţi numai „dările bisericeşti“, 

nu acângaţi şi şeolare? i 

D. HANS HEDERICH: Da, şi şcolare. 

D. M, 'G ORLEANU, preşedinte: Adăugaţi d-voastră. D. Iorga 

ave cuvântul. | 

D. N. IOIGA: Eu cred că trebuie să ţinem: seamă faţă de dorin- 

tele cari le arati vorbitorul în numele saşilor din Ardeal de faptul 

că d-nealor reprezintă devinţele întregei comunităţi naţionale a 

Joeniterilor germani ai Ardealului, prin urmare nu este vorba de 

a părere izolată, de o oniniune individuală a vorbitorului. 

Nu e vorba de o opiniune individuală, este vorba de dorinţa pe 

«are toţi conaţionalii o au în ce priveşte întreţinerea bisericei şi 

scoalelor lor. Ei vă tac şi vă repet această declaraţiune : suntem 

cetiiţeni loiali ai acestui stat, ţinem cu toate acestea la națiunea 

noastră, la sârul nostru şi la cele mai presus de orice pentru o na- 

4iune mijloacele de a întreţine viaţa ei sufletească. Vă închipuiţi 

sot răul exemplu care ar fi, dacă noi făcând parte dintr'o naţitine 

care a luptat atâta vrenie, pentru libertatea din xobia trupească 

şi sufletească a atâtor membrii ai săi, n'am ţine seama de dorinţa 

aceasta legitimă a celui mai loiale minorităţi pe care o eupriude 

“ot pământul românesc unit. Dacă ar fi sincer acest argument $ 

„ar trebui să rugăm pe d. ministru de finanţe — care a declarat așa. 

de for:nal, că d-sa nu este un «m îndărătnic, ceeuce a fost tut- 

deanna părerea mea de când ne-am eunoseut (ilaritate), că ar 

-4xebui să rugăm pe d. ministru de finanţe, aşa de uccesibil argu- 

zmentelcr adversarilor, să biuevoiască a renunță ja o formă care — 

nu zic că e în irtenţiunea d-sale să se ajungă la rezultatul arătat 

de ante. vorbitorul dar poate să indreptăţeacă perielitarea uncr 

institnţiuni capabile să facă numai bine culturii în această țară, 

si incapabile de a face vre un rău uuei naţionailtăţi aşa de nume- 

xoase, aşa de veche, aşa de stăpâne pe tot ceeace este în țara 

aceasta element eseaţial, cum este națiunea românească. _ 

,
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Dar nnorată Cameră mai suit şi alae punaie. de vedere cari 

cred că trebuie să nandenine a ţine seamă de ubservaţiunile pra- 

zentate cu atâta rațiune şi într'o formă aşa de biâridă de repre 

zentantul saşilor din Ardeal, i i 

D-lor, în vremea ungurilor se făcea aşa. Nui am venit acolo îi 

Avydeal; voiţi să fie un moment când să se poată spune că sub uu- 

guri entare lueru în folosul culturii naţionalităilor se putea, iar 

sub xomâni acelaș lucru folositor naționalităților nu se poate? 

Aşa stă. chestiunea, Avem pe de v parte doriiţa unui întreg eruie 

raţional, avem pe de altă parte precedentul stăpânirii ungurești 

imp de decenii, întregi, în care curs de timp s'au încasat impozi- 

tele aczstea pentru întreţinerea bisericilor şi şcoalelor saşilor din 

Avdeal. Dacă d-voastră aţi fi în majoritate de altă părere decât 

fpărerea pe care o exprim, vă veţi da seama cel puţin de cât de 

greu se face cu putinţă o propagardă eficace în Străiniătate în 

privinta regimului de libertate faţă de naţionalităţi pe cari noi 

am declarat că-l introducem și cuvântul de onoare ne este legat 

-în ceeace priveşte menţinerea acestui regim, 

Mai pun încă o întuebare: dară, faţă. de instiluţiunile acestea, 

eari cum sa observat cu dreptate, au fost foarte largi, au primit 

pe băncile lor, şi atâția elevi români cari nu s'au găsit rău de pe. 

arina învăţăturii psimite în scolile săseşti — mulţi nu ştiu că 

poetul Goga şi răposatul Cheadi au făcut o mare parte din studiile 

lor în şeolile săseşti pe vremea când şcoala ungurească însemnă 

desnaţionalizarea cu siguranţă şi când şcoala săsească eră foarte 

adeseori un refugiu pentru atâţia cari voiau să fie mai puţin 

stingheviţi în urmarea cursurilor la eari s'au înscris. Prin urmare 

dacă -față de ele, d-voastră aţi trece peste toate aceste observi 

țiuni şi n'aţi vei să vă uniţi la apelul care a fost făcut de repre- 

zentanţi saşilor şi care, v'o spun în deplină sinceritate, nu aduce 

nici un rău națiurnei mele, căci nu pot fi bănuit că aş dori răut 

naţiuni mele sau că ara prevedeă primejdii curi ar ameninţa 

»aţiunea noastră, voiţi d-voastre ca aceste şeoli și organizaţii bi- 

gericeşti, cari nu vor peri, pentrucă atâta vreme cât o naţiune 

vrea să-şi menţie viața sa morală, nimeni nu poate fi în stare să 

distrusă această viaţă. morală, voiţi «a aceste instituţiuni să fie 

sprijinite cu bani cari vor veni din striiinătate? Cu bani din pro- 

pagania pangermană, care: şi acuma răscole eşte dela un capăt la 

aul Ardealul şi trimete din câad în când emisari? Și nu voiţi 

i: bine ca acesie aşezăminte să fie ţinute, ca pe vremea ungu- 

Tila măcar, prin contribuţiunile poporului săsese încasate. sub 

oblăduirea românească, aşa cum erau înecasale. şi înainte n Ardeal. 

_: Dacă voiţi să faceţi un servitiu pangermanismului şi pe de altă
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parte maghiarismuli, dacă voiţi cu bani străini, pe cari nu-i pu 

“deţi împiedică. da graviţă să se întreţină . o viaţă naţională, pe 

„ae Waveţi, sreptul . a, opri, atunci, menţineţi acest, ârlicol. 

Dacă voiti “dinp: tai fi, ca iiaţion: ilitățăle, pe gari “avem: interes — 

«el puţin, în eciace „priveşte pe. aceasta, dar în teorie Şi "pe. toate 

, celc)alte — sa, le menţinenr, să-şi sprijine aşezăminteie “lor de cult 

Și aşezămintele . lov, de instepeţie prin mijloace - de aci, Ei 'r6g să 

Vimevoiţi a primi? un sarnendament pe care eu îl cred, i în forma; lui, 

preler abil anierdanentului” pe care la prezentat ante-vorbitorul 

Men. şi care, avela. are. un detect, defeciul că se xeferă la o anu- 

miță stare de lucruri pe care noi va, trebui să o îoliturăim. Ar 

lealul na este cozidtarunat să fie condiis necontenit prin legi “pe 

ari. «intrun. anume. motiv, nu le-am înlăturat: încă, dar care “nu 

„Pot. z0rri de, Mormă.— Şi iată care esle ace Et amendazient, "pentru 

care, am iacălitur a nuvărului de deputaţi - prev ăzut. de segulabicnt: 

sn, neeastă, oprire. -nu se cuprinda aşezămintele. bisericeşti, şi. Sca- 

lave ale naționalităților“, (D. Vintilă Brătianu, ministru de tinante 

întrerupe). De - 

Fivent, punctul «d-voastră de vedere este altul, nici nu- mi, Du 

teţi cere ca să înţeleg şi să airaf tot eciace înţelegeți şi simţii 

k-ypastră,. dar cari, cel puțin. în cestiunile mari, se gândesc înainte 

tenţia de a înțeleze şi de a simţi ceiace înţelegeţi ; şi simţiţi d-voas- 

ră. Dar eu mă adresez oamenilor cari “fae parte - din parti: du 

" „voastră, d-le ministru, dar An acelaş timp, nici eu mah -pre- 

„le toate la datovia lor de conştiinţă şi la interesele morale esen- 

43ale ale acestui popor. - 

      

  

Şi ași fi foarte bucuros dacă, d- voastrii aţi reveni înşi- vă ja altă 

păvere şi pin urmare, aţi uşură astfel sarcina tuturor acelora 

«ari vor aveă să conducă şi ei această ţară şi cari mai les: vor 

:aveă de apărat în străinătate, faţă de anumite csitici, politica pe 
<ave Statul românese o faca față de naţionalităţi. Am zis. 

Tată amendamentul ce propun la axt. 74: - — 

„In această oprire uu se cuprind aşezămintele - bisericeşti. şi 

şcolare“. 

D. AL. LAPADATU: Dor deputaţi, am cerut cuvântul la acest 

articol, ea să-mi OxI: xim 0 convingere şi anume azea convingere 

-pe care o am cu: că este în îusăşi interesui cultural: al Statului 

românesc că să sprijine năzuințele cuiturale ale poporului găsesc. 

Mă voi exnliea, imediat, 

Prin sacrificii acumulate de secole, poporul săsesc a ajuns în 

stăpânirea atâtor hunuri de ordin cultural, -atâtor.. instituţiuni 

cultuvale, cum comparativ, în ţară la noi, nu se găsesc Ja alt 

“popor de peste munţi. * 

Dacă Statul roimânese nu va 23ata- ca acest popor să-şi: susţină



_ ———— * 

aceste instituțiuni de cultură, adică să îulesnească încasarea ta- 
xelor-pentru biserică şi. geoală,- va tiebui atunei ca:Statul: nogteu 

"să susţină aceste intituțiuni. 

- “Mar aceste -instituţiură “sunt. aşa de: numeroase,-incât Statul mu 

va puteă fuce un 'lucra “ca: aceasta, să “le. susţină pe toate, căci 

atunci va fi o nedreptate care sar. face poporului: românesc. 

În asttel de eondiţiuni, d-lor, poporul săsese va trebui: rând -pe 

vând să renunțe cel putinila o: parte din instituţiunile sale cultu- 

-xale, desiaur în: detrimentul :nipehilui :cultural la care acest -popoi 

sc păseşte şi care este astăzi şi un bun cultural al Statului român, 

Diu acest puneti de vedere convingerea mea. este, că: Statul: ar 

" +rehui să facă iot ec e. cu pufinţă, ca::să: găsească: mijloace :prin 

cari şi pe viitur să Je piată susţine aceste năzuinţi culturale, dăni 

poporului săsesc posibilitatea ca -să adune. acesta: dări, pe cari- po- 

porul! 'săsese le plăteşte,: Nu aş vrea. să::zic că ioţi: le:plătese de 

bună voie astăzi, după cum nici în: trecut nu le-am; plătit toţi :de 

bună vie; dar le-au plăiitsşi :le- plătesc: toţi. din conşliinţa:solida- 

zitiiţiii şi a necesităţii întreţinerii culturei. sale. Trebuie: deci. cu 

poporului. sas să i se :dea; mijloacele .pentiu. că :să: poaţă îneasă 

aeeşta dări. Căci dacă, d.lor, aceasia nu se va:putea: face, atunci 

se va intârapla și următorul Iueru, care. a fest atins în. parte-:şi 

de “l. Iorga anume că poporul -sas va. alerg ia :alte:mijloace ea 

'să încnseze aceste dări, pe cale ocuită. Nu credeţi: d-veastre,..că 

este mai bine ca Statul să aibă posibilitatea să controleze dările şi 

îelul cum se ircasează? 

Din acest punei: de vedere eu:ţin, repet încă odată să exprins 

convingerea pe care ar, motivat-o, că este în interesul cultural, in 

primul vând al Statului nostru roraânesc, sâ ajute poporul, 8ă- 

'sese ca ci să:şi poată încasă dările culturale. 

Amendamentul eolezalui nostru d. .Hederich, în forma în care 

-el a tost ze:iaetat, eu nu-L adrnit. 

Noi, astăzi: faceru o logiuivre nouă şi îngropăm alcătuirile: şi le- 

gisluţiunile vechi, despre cari nu mai poate fi vorba. 

Nu am avut cuncştiuță -de amendamentul d-lui Iorga,.:şi de. 

acceu nu l-am îscălii; însă mă raliez întru totail la acest; amen- 

damenvt, care: astiel cun: este formulat cred că va. satisface ce- 

-vinţele. veprezentanţilor poporului săsesc; 

D. N.:IORGA: D-le președinte, d-lor «deputaţi, mi-se atrage aten- 

“iunea asupra unui lueru esenţial, de către un deputat român dist 

această Cameră, care. spune că şi românii încasează asifel. de. ve- 

mituri, : | 

Prin urmare, vedeţi că .aceasta este şi an isvor de- într eţinere al 
= 

-ar „o instituţiuri remâneşti. - 

D. M.. G. ORLIEANU, preşedinte: D. Piso are cavântul. _;,,
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De POMPILIU PI50: D-le presedinte, d-lor. deputaţi, regrst că 

nu pot să liu de. aceeaş părere eu d. proiesor lorga. Aprob în “totul 

cele zise de d-sa că trebuie să dăm posibilitatea, saşilor şi tuturor 

cenfesnnilor ca să şi găsească mijloacele necesare pentru susţi- 

mereu școalei şi a bisericei, însă nu pricep cu; aceasta să se facă 

prin legea fisrală. ” 

legea fiscală este unitară şi făcută pentru întveaga ţară ro- 

mânească, deci pentu întreg popurul român. Nu putean face deo- 

sebire între români şi neromâni. (Aplause). Noi nu venim să faceri 

deosebire între najicnalităţi ci spunem tutulor naționalităților câ 

pot să se bucure ca şi noi de această lege de oarece năzuim săi 

' teatâm be toţi eual ea şi pe fraţi. Chestiunea impozitelor pentru. 

biserici mu se rezolvă acun, pe baza legii fiscale, ci fiecare biserică. 

în organizația ei ave dreptul de a iinpune şi cere pe cale adini- 

mistrauvă aprobarea irupozitelor. - 

D. N. IORGA: Duv dacă legea tiscala opreşte, administraţia nu 

„poate lucră împotriva lesii, ” 

D. M. POMPILIU PISO: Este un principiu că acei individ 

eare face parte dintu'o confesiune şi.nu voiește să plătească iti- 

pozit, are dreptul să iasă din confesiune... 

Dar când confesiunea l'a oblisat să plătească şi dacă liece la 

altă confesiune, cinci ani va suportă ac6l impozit. i 

„ Saşii nu se pat plânge fiindcă ei au comunităţi de averi colosale: 

din cari poporul nostru n'a beneficiat niciodată, Prin urmare, din 
puuet de vedere al egalităţii, nu putem: să aducem o lege favce- 

xabilă pentru noi şi vetavorabilă pentru alţii; legea irebuie să tie 

egală pentru toată lumea, jar articolul 74 trebuie lăsat neschimbai, 

D. LI:ONTE MOLILOV ANU; Veneam dela comisiunea constitn: 

tională eând se dişcută arţ, 74, La acea comisiune se discuta exact 

acelas lucru; acolv reprezentanţii saşi ceruseră să se trească îi 

Constituţiune drepturi pentru sasi de a putea pune impozitul de 

eare ve vorba. Chestiunea nu sc tranşează şi spiritul care dorminea. 

în eomisiune, cră că uu este locul si se treacă în Constituţiune 

aşa ceva, D. ROTH motivă cererea sa zicând: nci dela 1848 aven 

o leze care ne garanteuzii posibilitatea ca să. punein contribuţiuni. 
pe conaţionalii noştri penru întreţinerea şeoalelor şi bisericeloi 

şi cerem ca aceste privilegii, ale noastre, să fie menținute şi de 

aci înainte. 

D. HANS OTTO ROTH: Nu a fost niciodată pri ilegii, “e o lege 
generală, - 

D. LEONTE MCLDOVANU: La aceasta colegul meu, d. Iuliu. 

Moldovanu răspundceă că trebuie să nu mai fie privilegii, ci ega- 

litate. Şi la aceasta a ripostat d.. Eoth: şi românii dim Andeal 
aveau dreptul şcoalelur şi. bisericilor lov, |



03 

La. aceastu a răspuns. cel interpelat: nu eră acelaş lucru, noi de 

$ună voie contribuiti iar la d-voastră dreptul de a pereape se 

Vaza ne o lege. Multă vreme noi înergeam prin organele noastre 

să pereepenr aceste benevole ofrande, pe cari le făceau conaţionalii 

moştri, pe când d-voastră îneasaţi prin organele Statului şi numai 
târziu sa. admis şi pentru vomâni ca perecperea să se facă prin 

organele Statului ori ale comunei deși impozitul rămăneă o simplă 

ofrandă benevolă. - 

Chestiunea, cun. ata spus acolo, nu ge trunşase şi. , exed că va 

vămâne să se iuserie într'o lege chestiunea egalităţii culturilor . 

Şi cu ocaziunea ăceastu şi a egalităiilur de drept în a pune sau 

în a nu pune taxe ori contribuţii, ori ce aţi vrea să ziceţi. 

Zată ce venind în Cameră, vă giisesc asupra discuţiei arf. 74 şi 

atunci se repune aceaş chestiune; ce cer reprezentanţii comiuni-. 

tăţii săsești? Sz aibă dreptul de a pune taxe pentru şcolile lor, 

“Cred că legea aceasta. aşă cunmi e făcută, nu-i oprește să aibă aceeag 

situatic ca ei să ofure și mai departe pentru întreţinerea comunită- 

4ilor şcolare şi bisericeşti taxele de cari au nevoe 

„Dar, d-lor, articolul pare că nu se ocupă de aceasta şi aici mi 

ze pare că sa fâcut o confuzie, căci art. 10 zice: 

Nici un fel de zecimi sau alte dări suplimentare afară de cele 
de faţă nu got fi înființate asupra în:pozitelor stabilite prin 

această lege; ca alte vorbe nici comuna, nici judeţul, nici o altă 

organizaţie nu are deeptul de a pune zecimi asupra veniturilor aici 

stutilite, Să citim articol; - 

Nici un fel de zecirai, ete..... afară de cele de faţă, nu pot fi 

înfiinţate asupra impozitelor stabilite aici. 

Dar nimeni nn vă poate opri pe d-voastre ca "dela. membru la 

membra al cumunităţii să daţi care cât vă lasă inima sau ne- 

«esit taţile vor cere, sau câf d-voastre vă veţi înţelege să daţi, lucru 

care sâ nu apară cu o zecime asupra impozitului, să nu aibă aerul 

„că este în funcţie de această lege. . 

Să puneţi taxele d-voastre, care să nu fie în funcţie de legea 

mea 

„ N, IORGA: De unde, că toate veuituvile le-aţi impus? 

7 VINTILĂ BUOAĂTIANU, ministru de finanţe: D-le îorga 

d-voastră confundați, taxele cu impozitele, una e taxa și altu e im- 

pozitul. i 

D. N. IORGA: Aţi impus toate veniturile căci astfel aţi fi fost 

demni de critica d-lui Madgearu. ! 

D. LEONTE MOIDOVANU: D-lor, daţi-mi voe că altfel ne în- 

carcăm, cum pun comunele suu judeţele zecimile asupra impuzi- 

telor stabilite prin lege, nu vor putea pune nici d-lor, dar vor 

puteă pune taxele necesare întreţinerii şcolilor şi bisericilor d-lor, 

în felul cum comunitatea va hotări.
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"De, aceea, eu cred, că comunitatea se teme degeaba de redac- 
Viunea. acestui articol că el poate să vămână aşă cum: este, fiindcă, 
m'adnce nici un prejudiciu dreptului d-lor de a oferi oricâte stii 
Joace de existenţa şoolii şi bisericei comunităţii săteşti, 
Aceasta voiam să spun. (Aplause). j 

DAM.o, ORLEANU, preşedinte: D. Pora are cuvântul. . 
D. ANDREI PORA: D-lor, a se menţine amendamentul propus 

de d. depntai care reprezntă minoritatea săsească, inseamnă după 
mine a veni dispoziţiunile acestei legi în conflict cu un“ principiu 
care are să stâbilească în viitor legea învăţământului şi care pi'e- vede gratuitatea învățământului. 7 E 

Ori, noi ştim că, orice impozit pe care comunitatea săsească do- 
reşte sii-l pună asupra populaţiunii sale, înseamnă ca, să, şi Sus- 
tină. scolile înseamnă să-şi susţină instituţiunile ienlturale fîn 
afară de biserică, căci bisericele toate săseşti din "Transilvania au 
atâta avere încâţ n'au lipsă de impozitul de populaţie. 'Toate bi- 
sericele din Transilvania dispun de_averi mari: păduri, alte pă- 

" mnânturi şi toate aceste inupozite le întrebuinţează. mai ales pentru 

întreiinerea şeolilor. - 
In legătură cu aceasta, d-lor, trebuie să ridicăm! şi chestiuuea. 

că în oraşe, cun. este Clujul de piidi, minoritatea maghiară pune 
pe acri (părinți care-şi dau copiii la şcolile lor, un impozit de” 
câte 7—S90 lei asupra unui singur copil. Ox aceasta este în con 
tranlisţiune aparentă cu principiul gratuităţii învăţământului 
dexpre care noi trebuie să ţinem seama şi orice lege fie financiară, 
treluia să fie în umua altei legi pe care Statul acesta se va baza.. 

L'e aceea cred, că dacă nu vrem în întregime să suprimăra 

această dcrinţă a compatrioţilor noştri, trebuie însă ca ea să fic: 
reglementată ca să nu fim expuşi la aceea ca părinţii să plătească 
astfel de impozite, cari în adevăr vin în eonflict cu acest prin- 
eipin. an 

D. N. ORLEANU, preşedinte: D. orga are cuvâulul. | 
D. N. IORGA: D-lor, m'am înseris încă odată pentru a propune: 

o formulă tranzacţională. 
Fiindeă -coneepţiunea unura dia membrii acestei Adunări se- 

„ieneşte oarecum de cele .două cuvinte dela sfârşit: „ale naţio- 
nalităţilor“, din propunesea meu, propun în aită formă amenda-- 
mentul -pe care vi lan înfăţişat: „în această oprire nu se cu- 
prind aşezămintele bisericeşti şi şcolare“ ale oricui, prin urmare: 
și ale noustie, , : 

D. POMPILIU PISO: Se va face propagandă în cantra noastiă,. 
d-le profesor, că venim să impunem, naţionalităţile străine cu :ai- 
puzile. 

D. POMPILIU PISO: Se va face propagandă în contra noastră,- 
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D. HANS OITO ROTH: D-lor deputați, aici se ridică o ches- 
tiune fundamentală, o chestiune foarte gravă, care alinge exis- 
tenţa noastră culțurală, . 

Dreptul de impunere şi perceperea, impozitelor a fost şi este şi 
astăzi și fundamentul vieţii. noastre bisericești şi culturale. 

D. POMPILIU PIS0: Dar preoţii d-voastre de ce nu pot trăt 
ca şi ai noştri eval? 

O vore: D-ta ai tost la şcolile noastre d-le Piso. 
D. HANS O1TO ROTH: Dacă d-voastră ştergeţi acest drept, 

disitruzeţi înireuva orgunizare a noastră culturală; este un fapt 
Figruvr, 

Acuu d-lor, unul lintre d-uii deputaţi, a vorbit de privilegiat, 
Trebuie să peotestez: aceia nu e nici un poate să fie vorba de 
privilegin. Există o lege în vigoare, o le: e absulut generală, care 
privește şi pe biserica „ortodoxă şi u noastră şi inai departe esta 
o lege din 1868 şi n lee din 1848. Adică aci este o chestiune al- 
solat generală, o chestiune de principii. a 

D. vice-președinte al Camerii, a zis:că avem. averi mari, avera 
comunităţi de averi. Eu ştiu ce caii avut în sând, Avem aşa nu- 

N 

milă universitatea săsească, nu universitate ştiinţifică, ci o co-: 
munitate de avere. Dar ce este. astăzi venitul anuai? 240, 000 lei, iar 
cheitueiile noastre pentru școlile confesionale zunt de 25 milioane 
adică astăzi sccastă avere nu are rici o importanță. Şi pe deu- 
supra veniturile acestei comunităţi sunt înipiirțite între biserica 
românească şi cca săsească încât nu noi avem întregul venit. 
După aceea, executarea reformei urare esie în curs şi noi 

am perdut 230 milicane din vulcarea pe care o uvem astăzi aşă că 
este o avere foarte redusă încât mare nici o importanţă; la ches- 

“tiunea astăzi în discuţiune. 
D-lor deputaţi, dacă d-voastră la această iege car6 nu vorbeşte 

despre orzanizavea bisericelor, vorbește numai în general de inu- 
pozite, dacă aci la o chestiune care w'are nici o_iegătură cu politica 
colturală şi politica bisericească de Stat care veţi face-o d-voastra 
în viitor, nu înţelea cum aceasta poate rezoivă o chestiune aşa 
de fundamentală într'o lege pur. specială eare v'are uiti o legăturii 
cu chestiunea aceea mare de Stat, 

Chestiunea şeoalelor sonfesionale va fi pusă în. disenţie de sigur 
discuţiunea Constitutiei şi d. ministru al cultelor va prezentat 
dejă şi a lege pentru organizarea bisericii in Ardeal; atunci vu 
fi prilejnl pentru discutarea chestiunilor de principiu. Dar eu 
sunt de părere că nu puteni decide aci o chestiane aşa de mare. 
Astăzi legea fundamentală d eimpuncri şi perceperea impozitelor» 
este in vigoare şi eliatiunea aceasta din punet de vedere pvinei ipal 

Brăt. j 45
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9 "putem rezolvă nunuăi dacă rezolvăm. înlreagă chestiune a pi 

sericiler în legătură cu Coustituţia. Ă e 

“D-lor, eu am vorbit numai din punct de vedere al egalităţii ș si 

ană ssociez la propunerea făcută de d. profesor lorga şi nu am 

absclat nimic contra. cu” să fie şters -cuvintele „ale. naţiunilor. 
"Vrem egalitatea și aci vorbesc de bisevica, greco-orientală. şi: de” 

-a noastră, se înţelese; aci este o chestiune a bisericilur, 

D-lor deputaţi, după dispoziţiunile proiectului d clege; noi nu 

vor 2veă nisi o bază pouiru impunerea impoziielor şi d-vuastră 

a-ţi vorbit de taxele şcolare. Dar guvernul va: veni cu o lege în 

care va spune că învățământul trebuie să lie sratuit şi atunci nu 

vom avea nici drepiul de punerea taxelor. Dar. în ceie din urmă 

taxele şcolure sunt aşa de mici, în căi unu putem să vorbim in le- 

pătură cu chestianea aztară şi independent de impunerea. înipo- 

zitelor murnai despre aveşie taxe. Vă 'vow încă odată d-lor, e o 

chestiune fundanit ntală, esenţa întregei chesliuni a desvoltării po- 

pavuiai men şi vă sv cu insistență d-lor, să nu treceţi cu uşu- 

xință peste această clestiune, E 
Ă . N . - a 

Veji aveă în curând prilejul, să discutaţi marea chestiune in 

fond, dar vă rog să Lăsaţi legea de astăzi în vigoare neatinsă şi 

primiţi propunere ulii profesor Iorsa. - 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: D- lor, vreau că 

ne lâmurim asupra uuci chestiuni de principiu, Intâiu, sub această, 

& araendameutului, ațâta a d-lui Hedrich, cât şi al d-lui Lorga, se 

cerc să sc menţină rosiruul special pentru o avumită populaţiune 

din ţară. : 

- D-lor, dacă n'am fi făcut o leze pe care-e > intitulăm „Lege pentru 

“unificarea contribuţiunilor directe“, negveşit că atunci am, păstrat 

caleidoseopul care-l avem astăzi în organizaveu noastră. finan- 

ciură, prin cele patru regimuri care le-am noştenit. Nu am ajunge 
altfel la al principiu care pentru orice om de Stat este unul din 

pricipiile fundamentale ale crganizaţiei Stătului -rodermn, a 'ega- 

ltăţei inaintea regimului fiscal a contribuabililor ţării. (Aplause). 

ci daţi-mi voie să spun d: lui Iorga că noi apărăm în acest mo- 

ment nu numai cultura, vecunose îuvaltă, săsească, care e în Ar- 

deal, dar apărăm şi drepturile poparului săsese în faţa acestei 
“egahtăţi a impunerilor. (Aplause). 

D-voastră ne cereţi ca în. momentul când -se face. Constituţia 

României-Mari, în momentul când se face legea de unilicare a 

impunerilor tuturor cetățenilor, noi, prin această lege să. dis- 

trugem această unitate şi să spunem popvrului săsesc: Vei plăti 

două impozite, —lucru care au-l va. pricepe, — vei plăti impozitul 

pentru şecală şi biserică, cari le vom ineasă tot prin Stat și vei 

plât: şi impozitele zererale pentru şcolile, pentru bisericile cec- 

 



  

    

  

Atunei ce cereti? ce ăn voit să puneam în această lege? 

Noi în această leze am pus pur şi situplu că pentru aceste im- 

pozite elementare cum le-am zis noi, cât şi pentru impozitul. pe 

xeniiul. global, nu se poate pune de comune, judeţe sau alte admi- 

misiraţii alte -cote adiţionale decât maximele pereepute în lege. 

Adineawi aţi viizul pe d.. primar al Bucureştilor arătând si- 

tiuuţia îngrijitoare a Canitalei României Mari şi nu am crezut . 

si nici parlamentul nu- a arezut că. poale să faci o exceţie în pri- 

vinta ei, pentru ce sii poată să-și facă faţă cheltuelilor. Fiindcă 

“drei uie uitate îs acea stă Jege, unitate pe care vă roz s'o păstraţi. 

Das ce este îm joc? _ 

Aviţi taxe cari există azi, fie pentru bisericile româneşti, fie 

pent:u ccle săsești, cai se însasează şi nimeni nu vă opri să le 

ineasaţi, dar dacă aceste taxe sunt puse asupra impozitului tun- 

cia”, sau sunt puse sub forma aceasta, evident că atunci va trebui 

să, zăsin alte unijleace, cu cultura săsească, san cea românească, 

sau bisencile lor să nu: sufere. E o 

Şi până azi fără să suprimăm ninie, am dal inereu scolilor si 

bis sericilor din Anleal de toate confesiunile, dar în special ia ceia 

săsești, tocmai ca sii poată face faţă la nevoile lor. | 

Preia urmare, d-le Iorza, d-voastră ziceţi că aci sau înat toate 

veniturile. Nu s'au luat toate veniturile, omul poate foarte bine. din 

„ceeace îi rămâne, care e venitul lui genera), să deă taxele uare 
de cere biserica, 

and va veri în discuţie legea de organizarea bisericească şi a 

scoatiloa, care vor regulă aceste raporiuri, atunci se vă. vedea 

ce vecim definitiv se va puna dar până atunei, evident că taxele 

scolare şi bisericeşti um le pot punc în această lege. 

. -mealor cer acest lucru şi aci eu cred, că d. lorga sreşeşte, 

susținând ca noi să vecunoaştem în folosul unor iustituţiuni, ori 

“cât de interesante ar fi, dar cai nu sunt nici Statul nici comuna 

nici indeţul, să recunoaştem impozite speciale, irnpuse de. ele, ns- 

votate de Parlament şi puse de comunitatea singură, 

Aceasta ar fi distrugerea unităiii de impunere întrun Stat mo- 

devn. şi atunei în loc să îaceţi o less de unificare, prin “această 

consacrara aţi face o lege de desunilicare. (Aplausec), 

“Prin urmare, ca să rezumez, eu: vă rog să lăsaţi legea astfel 
cum €. Când va veni legea organizării învăţământuini şi cea de or- 

ganizare i scricească, ele: vor rezulă toate aceste chestiuni. 

Noi nu avenu pretenţia — d. Roth ziceă că legea are această pre- 

* euţie— că reglementăm chestiunea, lisericească prin această  1cze, 

ci numai să reelementăni împoziiele directe din ţara româneasci. 

Legile speciale ale învățământului şi ale organizării bisericești, 

vor aveă să se ocupe de cealaltă cliestiune. - 
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lelalte existente în România Mare, şi” atunci, vom fi în situaţia 

acea, safletească care a revotat pe români înpotriva regimului ma: 

ghiar, când se impuneau biruri grele pentru şcoala maghiară, şi alta. 

biruri grele pentru şcoala românească. 

Ori, întrun Stat democratic, nu cred ca. o legislaţie bună se 

poate inspira de la această concepţie. De aceea, Constituţia atât 

icea enve există azi, cât şi cea care se pregătește 7 prevede egalitatea 

împunerii tuturor cetățenilor şi neputinței de a pune alte impozite. 

Aci nu e vorba de taxă, ci de impozite, decât acelea care sunt puse 

'de Stat sau de adreinistraţiile publice în folosul unui interes ge- 
neta). Dar si din punetul de vedere al stării sufleteşti, de care 

vorbeaţi că ar puteă foarte bine pe urmă influenţe străine să se 

amesiice în naţienalitiiţile d eaci, şi pengermanismul care să sub 

veniioneze acest aşculi, ajungem la aceleaşi corifuziuni, Dacă po- 

litiea Statului român, ar fi o politică cum a fost aceea a Statului 

-maghiar negveşii că şi cu m'aşi teme de aceasta. De accea 
—— fac apel tocmai la reprezentanţii poporului săsesc să judece, dacă 

în situaţi n foarte grea pe care noi an avut-o, nu am făcut saer!- 
ficii proparţinale pcate miai mași decât am tăcut, pentru propriul - 
vostru popor în bugetul actual, - - 

D. Roth vorbea de 20 milioane şi ceva bugrtui total. Aproapă 

jumătate îl dăm: azi din bugetul României Mari îl dănu fiindcă 
toemai nu vreau să lăsăm să scadă nivelul culiural existent. Dar 
avem şi-năzuinţă cu şi nivelul cultural al poporului nostru să 

aiungă acolo unde este al d-voastră. (Aplause). - 

Prir. uimare, mai îutâiu din punctul de: vedere al principiului 
une. legi fiscale ca necasta, de impozite 'ivecte, nu se poate ad- 

"mite necgalitatea ec coreţi. Nu o veţi săsi in nici un Stat moderu 
şi Du luaţi ca pildă lezea din 1848 a unui Stat care reprezentă me-. 

dievalitatea sub trate ?orniele ei învechite (Aplause). | 
Nu veţi găsi nici o Constituţie, în nici una din reformele de îm- 

pozite dirtrun Stat în realitate modern şi cu o organizaţie mo: 
dernă, în care să s2 pună acest principiu, că inipozilele se pot da 
şi Ja alte instituţii, decât acelea eari reprezintă în realitate Statui 

şi interesul generul. 
Zicem să faceţi o eonfuzie între impozite ş itaxe. Pot să pun 

taxe indiferent dacă ani: lege sau nu, pot să iau taxe, fac şi o so- 

cietate mutuală pe aceste baze de cotizaţiunui. Msi mult, când sa 

studiat chestia hisericei şi a şeoalelor, ei cel dintâiu am ţinut e 

conteriţă la institutul social şi am cerut pentru învăţământ şi 

biserică mai multă irvlependeuţă în administraţie şi în incasarea 

„mijloacelor sale, dar încadrată însă în orgarizaţia generală a Sta- 
iului, ca să nu luiim dela acelaş contribuabil de două ori şi trei 
ori acelaş impozit,



  

In uceace priveşte bunavoiata, Statului xomân şi a guvernului 
xictual pentu menţinerea tuturor instituţiuvilor culturale diu a- 
ceasta ţară, cred ci în deosebi. poporul săsesc a avu ocazia să 
adă ncesstă bunăvoință, care cied. că nui va lipsi Nici în viitor, 

(Anlaun2). - - 
„DB. N. IORGA: Onorată Cameră, cu aş pune dluiimiristru de 

finante don întrebări. o întrebare este uceea dacă dumnealui pune 
“în xecere pentru mn alt timp o lege. care să satisfacă. cerinţele 
saşilor, dar. din morcentul când se votează aveastă lege până în 
“munacnlui când veniţi d-voastră eu cealaltă, ce fuce o întreagă oi- 
anizare care rămâne în aex? De Sigur că va trebui să primească 
ajutoare din alie părţi, 

O vace: punătetele şcolare. . 
D. N. IORGA: Lacă să închipuiţi că cu comitetele şcolare ze 

peate rezolvă o. a une de o aşă mare importantă, aceasta mă: 
“face să cred, eă nu aveţi idee de erganizare ea culturală a saşilox-din 
„Avdea], - - , 

D-oastre aveti aerul să abăraţi pe con teibuabilul sas împotriva 
unei dnble impuneri. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: “Am spus, că 
atunci câud Parlameniul fuce o lege nu poate să facă decât pe 

Da 

   

baza de egalitate punivu toţi cetăţenii acestei ţări, căci este de.-. 
ancerație şi în drepturile fiscale, cu şi În drepturile politice. - 

D. X. IORGA: Va să zică d-voastră spnueţi, că sisiemul d-voas- 
“tă nu îngăduie alt sisiem decât cel votat de E Parlament, că ' con- 
“tribuabilul nu trebuia să fie împovărat cu alte taxe decât eu.-a- 
-celea pe cari le plăteşte Statului, 

Vă pun însă uceastă întrebare: Cine poate să ştie mai bine ee 
-doreşie poporul săsesc? Aceia despre cari uu puteţi zice, că au- 
fost aleşi fără +oia poporului, sub presiunea administrativă? sau 
d-voasire? Ei vin toţi şi vă spun: aceasta o doreşte peporul: pe 
care-l reprezentiim, aceasta poate să o suporte poporul ce-l sepre- 
zentim, aceasta a suportat-o atâta timp- sub regimul maghiar, 
care În materia de construcţie metafizică fiseală vă întrecea cu 
mult pe d- -voastre, și d-voastre care aveţi un contact întâmplător» 
cu Ardealul, nu veţi spune că reprezentaţi mai mult decât ei, şi 
dorința lor sub riportul acestor impozite şi capacitatea lor de a 
le pl văti, pentru a nienţine o cultură, care secole întregi a trăit 
acele şi pentru hicele nostru şi care nu pe urină noastră se poate . 
înturieca, 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: N'avem nici o 
ienţiune ca să scădem această cultură; ca probă este că cu toată 
văcia hrgetului, a mdat anul acesta aproximativ :10.000.000 lei. 

BN 
x ă ad 

în 

să 

D. 3TANS HLBDHRICH: Bugetul nostru se ridică la 40.000.090 lei.
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p. Y INTL, ăĂ RE ATI ANU; ministru de finanţe: Am. dat anu. 

acesta tot ceeace atu putut dă şi vă asi;zur că vom face tot ce 

vom puteă. in această priviriţă. | - 

Ani avut: plângeri de când sunt ministru de finanţe, dela” dife- 

rite naționalități, din diferitele provineii noui, în care ne în 

iretuu. - - 

“De ce li se cer impozite peste impozite Statului, adică un alt 

xând de impozite? aiunci este ca sul: uuguri, 

Ain avut plângeri îi acest sens şi vpt să le contunic d-lui lorga.. 

Ce pateam să “le. spui? Să daţi de două ori, adică să-mi daţi şi 

miile peitru scoalele româneşti şi să daţi şi pentru alte biserici şi 

pentru alte şcoale? Tiepet ceeace spuneam veprezeutanţilor popo- 

»ului săsesc, interesul este ca să ştiţi să fiţi solitavi complect. <: 

România Mare, să ştiţi, să vă încadraţi toaiă acţiunea culturală 

a d-voastră în acţiunea culturală generală, a acestei ţări. Unii 

seprozentanţi ai minorită ţilor îmi susțineau universitatea ungu- 

renască. Şi atuuei ari spus: unde o faceţi? în secuime şi ce veţi 

face cu acel ungur care va învăţă nuwai la şceala primară un: 

gurcaseă, liceu unguresc, universitate ungurească, când vă fi ux 

clemei.t mai de elită şi case va dori să ajungă fie general în au- 

mata română, fie itspeetor derieduri şi şosele, “fie inspector Je 

învăţământ, voiţi să-l las nushai în populațiunea de acolo? Adică 

“intrun număr restrâns în loc să profite de desvoltarea generală 

a României Mari? Interesul d-voastre este să faceţi să cadreze 

cultura -d-voastre, care este o cultură înaintată cu putinţa de cul- 

imză a întregului acestui popor, cu desvoltarea de cultură a între- 

gului nostru Stat. (Aplauze). 

Prin urmare aceasta cred că este și interesul homâniei Mari şi 

interezul naționalităților în această, ţară. - 

D. Al. LEPĂDATU: Cer euvâutul. 

Mori: S'a început închiderea discuţiei. - - 
:M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Lepădatu are cuvântul. 

5 aL. ILEPADATU: D-le preşedinte am o simplă declaraţiune 

«fe făent, întrucât îmi îngăduiţi şi mie cuvântul. . | 

D-lor deputati, în urma discuţiuuii care s'a făcut aci şi care so- 

cotuse că nu eră clară între impozite și taxe şi În urma promisiuni 

„care sa făcut de către d. ministru, că în chestiunea iaxelor bi- 

sericeşti şi şcolare ce va veni cu o lege specială înaintea Par- 

lamentului, deşi an: susţinut amendamentul d-lui Iorga la care 

nvani raliat, ţin să declar eă_voiu votă acest articol aşa cum este- 

pentimcă se va lămuri la timp această chestiune, 

D. N. TORGA: Era bine ca înainte de u vă exprimă părerea să 
fi vorbit d. ministru ca să nu aveţi ocaziune de a retractă. 

D. Ab. LEPĂDATU: Am fost lămurit asupra acestei chestiuui. 
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DM. G. ORLIEANU, preşedinte: D.. Hans Otto, Roth are. eu- 
ani, II Ia 

D HANS O1TO R GH: D-le preşediute îmi pare foarte rău'că 
mn pot să fiu multumit ca declaraţia dlui mihistiru, care nu ne-a 

dat un răspuns satistăcătar. : 

Intâi, am să declar, în. ceeace priveşte egalitatea. de Blată, a îm- 

pozitelor, noi fără nici o rezervă, se înţelege dela sine, am plătit 

tatdeauna impozite „şi vom plăti -şi în viitor; .da, d-lor, noi avern 

o oyganizaţiune culturală, cum aţi spus şi d-voastră, înaintată Și 

cxed că frumoasă. DR 

Acum, eu întreb pe d-l ministru, după “votarea acestei lesi fi- 

nanciare, ce vom face: închidem şcolile. noastre? Ce facem mâine? 

Pereepem şi mai. departe impozitul ?.:. . 

D. VINTILĂ BR ATIAN U, ministru de. finanţe: Dela 1 Aprilie, 

când legea se aplică, dacă până atunci d- voastre, pe baza. legii ce- 

jei noui nu veţi aveă mijloace:să susţineţi şcolile, vom vedeă şi 

vom . discută chestiunea împreună. D-voastră însă până la 1 A- 

prilie aveţi încă trei luni de zile, 

Sper.că legea învăţământului şi bisericească vo veni până la p 1 

acea. epocă. Prin urmare; atunci vom vede sitnaţiunea şi vom face 
toate sacrificiile pentru susținerea: şcolilor, fie aceasta prin taxe 

cari se vor pune în legea învăţământului, fie că se vor da mij= -. 

loacele wecesare. Legea nu.se aplică decât dela 1 Aprilie, 

VOCI; Inchiderea. discuţiei. 

D. HANS OTTO ROTH: Nam fer minat, vă rog daţă- -mi Yo, 

D-lor, din cele spuse de d. ministru de finanțe. constat că, mai 
puaten. trăi încă ixei. luni de zile, însă după aceea nu văd nici o 
=oduţie practică. . 

D. ministru de finanţe a spus, putem percepe taxe până la 1 A-: 
„prilie. 'Taxele nu le vom plăti egal toţi caxi facem parte din bi- 
„serica noastră, ci vor. plăti cred părinţii eleviloy, adică o mică 
parte dintre saşi va plăţi întregul impozit care îl plătim cu „toţii, 
acum îu mod egal. 
Mai departe, d-lor, din punct de vedere al | politicii financiare a 

Statului, este absolut indiferent dacă eu ca luteran plătese un 
anumit impozit şi dacă plătese încă un impozit sau o taxă, Este 
acelas Incru. 

Bu, de pildă, plătesc” personal-aenm suma de 4.000 lei anual, De 
nenm voiu plăti Statului o sumă de':2.000 lei. In viitor voiu plăti 
“Statului 2.000 lei şi bisericii sub nume de taxe vciu plăti iarăş 400 

- de ei, adică din punet de vedere poliție financiar este absolut in- 
diferent sub ce nume plătesc. 

D. ministru de finanţe zice şi altceva: guvernul şi. Parlamentul 
“e gata pentru sprijinirea şcolilor noastre; a dovedit- -0 dejă î în anul 
curent, şi noi am fost şi sunţem recunoscători.
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"Dar acum ar trebui să mărească ajutorul dela 10 milioane la: 

23 ce milioane, ori să ne deă dreptul să percepe ca taxe o stiină: 

de 13 milioane. - | 

Dăcă n'avem acest drept, trebuie să închidem o paxle din şcoli 

noastre şi în primul rând şcolile secundare pe cari le avem noi. : 

“Trebuie să spuneţi încă odată dacă ştergeţi astăzi dreptul de 

impunere şi perceperea taxelor și în acest caz d-voastră distru- 

geţi întreaga noastră organizaţiune culturală şi -nci suntem siliţi 

să ne închidem şcolile noastre, căci d-voastră m'aţi arătat nici o 

soluţiune pentru vitor. i - - 

YOCI: Inchiderea diseuţiunii. 

O VOCE: Cer cuvântul. i 
D. N. IORGA: D-lor, este o chestiune de toată importanţa. 

Prea întrebuinţaţi totdeauna acest mijloc ca să înăbuşiţi glasul 
acelora cari vor să vorbească contra părerii majorităţii. N'ar tre-- 

bui cerut nici odată închiderea discuţiei. | 
D.N. CHIRCULESCU: D-le Iorga, d-voastră, prea sunteţi amabi! 

cu toată lumea. D-voastră nu depăşiţi pe d. Madgearu. D-voastră. . 

aţi avut şi faţă de d. ministru de finanţe, căruia i-uţi tăgăduit 

înteligenţa şi faţă de majoritate, pe care aţi declarat-o inconş- 

tientă, o îngăduinţă nepermisă. Nu vedeţi în ce Situaţiune ne pu-.. 

neţi când aveţi asemenea atitudini, când compaxraţi pe d. miuistaue. 

ministru de finanţe cu d. Madgearu? 

D. N. IORGA: D-le preşedinte, aţi înţeles ceva? că eu mam în-- 

feles nimic. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, d. Her- 

dr.. h îmi propune ca la dispoziţiunile transitorii să punem 9 foz- 

mulă ca să lămunim această chestiune, adică că se va veni cu o. 

lege. pentru rezolvarea chestiunii şcolilor săseşti. 

D-sa e greşit în afirmarea pe care o face că se vor închide: 

scolile, pentrucă-i afirm că nu se vor închide. Da, la dispozi- 
iunile transitorii putem pune o clauză ca în aşteptarea legii ves- 

pect ve a rănâne ca până acum. (Aprobări). 

— Se pune la vot amendamentul d-lui Iorga şi se respinge. 

-— Se pune la vot amendamentul d-lui Herdrich şi se respinge. 

— Se pune la vot art. 74 nemodificat, şi se aprobă. 

VOCI: D-le preşedinte, să continuăm şedinţa. 

= e pie la vot continuarea şedinţei până la, ora 2] şi se aprobă.. 

. M. G. ORLEANU, președinte: Suspend şedinta pentru cinei. 
mia 

— La redesehidere: 

— Se dă citire art, 75, 
_D. DR. V. MARCU, 1 wcui d-lui raportor: La acest articol este: 

un amendament aprobat de d. ministru de finanţe anume: 

3 a 

+
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Lia art. 5, alin. 1. se inlocuesc eavintele din vândul al doilea 

„st itlarile I şi II“ prin cuvintele: „Titlul I, cap. ] şi Te 

Vă rog să primiţi acest amendament fiindcă îndreaptă o gre: 

seală de lipar, 

D: M, G. ORL.PANU, preşedinte: Pun la vot. amendamentul, sa 

admis, 

— Pun la vot art. 75 cu amendamentul, sa admis. 
— Se citeşte art. 76.. 

D, E. RACOVIȚW: La acest articol am să fac câteva ubserva- 

“iuni cari vor fi iîndentice şi pentru axticolul 18, fiind aceeag> 

vinţa - compunerii comisiunilor, * 

Cred că e o greșeală :când legiuitorul crede că cei mai buni cari 

or reprezenta interesele contribuabililor sunt cei mai greu impusă, 

In adevăr în vechile fegiuiri, în legea comunală, când eră vorba 

ue compune:ea coruisiunilor există dispoziţiunea că aceste” comi- 

“xtuni să fie con-puse din cei niai greu împnşi. | 

Am întrebat pe d. raportor, care mi-a dat explicaţiunea că un 

contribuabil care € mai greu impus are să ţină totdeauna cu con- 

“+ribuabilul. Cred că este o greșeală. Legea aceasta e o lege care 

pentru prima oară se pune Jă îndemâna contribuabililor şi la 

imdecata celor cari vor. veni mai întâiu să impună şi apoi la co- 

misiunile deapel. D. ministru de finanţe a spus azi dimineaţă un 

inare adevăr: că legea aceasta depinde dela modul cum va fi 

aplicată. - 

În această lege, în ort.:76 se spun: a) Un delegat al contribnabi- 

Jilor... (Citeşte). 

Ea, propun mai întâi numărul de 10 să fie ridicat la 20 şi în al 

doilea loc cuvântul „greu impusă“ să fie suprimat, iar această listă 

să nu fie prezentată numai de administratorul financiar, pentrucă 

noi cari- am pledat în faţa comisiunilor, ştim cari au fost contri- 

buabilii pe cari i-a prezent? totdeauna, Administratorul financiar 

si ver ea acesstă listă să fie prezentată “de administratorul finan- 

ciar, de preş=dintele Camerei de-comerţ şi de primar. 

D. VINTILĂ BIHĂYIANU, ministru de finanţe: Nu există pre- 

tutinăeni Camera de comert. 

D. E. RACOVIŢĂ: Evident, însă unde. există să fie şi prege- 

dintele Camerei de comert care prezintă lista. 

D. V. MARCU: Camerile de comerţ reprezintă numai eomer- 

cianţi şi industriaşi, ce facem cu profesiile libere? 

D. E. RACOVIȚĂ: E voxba de pus o listă de 20 de contribuabili 
“și se vatrage la sorţi unul, dar dorese ca acestă listă de 10, cum 

zice legea, să nu mai fie prezentată numai de administratovul fi- 

naneciar, im pus o listă ce 10 contribuabili şi mă duc eu cui 

să-i trag la sorţ. Aceasta nu este o garanţie suficientă. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Sunt două feluri:
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de co misiuni: “sua “cae ăi deţene “în “compunerea. cărora primaruf 

- na are rol şi. comișiile coniunals, în cari priiărul, local poate, ia 

terveni pentru profesionişti locali, E E 

D. E. RACOVIŢĂ: Peniru judeţ, va fi pretectul, tar : pentru: ep 

munele -arbane veţi suplini ci primării. Chestiunea este simplă 

și se poate găsi modul se a se veprezeriă ăceşti contribuabili.- 

D.VINTILĂ: PRĂTIANU, ministru -de finanțe: Primesc a ilista 

să. fie prezentată de prefect, sau de primar; iar preşedintele Ca- 

-merei “de comerţ să figureze numai în comisiile speciale. 

“D, T. RACOVIȚĂ: Atunci, vă 10 d-le “ministru: să conveniţi” 

ca această expresie de „greu impuşi“, nu are ce căută; îs 

D.M.G. ORLEANU, preşedinte: D-lor, iață amendamentul dlui 

Racoviţă: : 

“La ast. 76, punctul e, alin. 1, vxândul 6, cifra +10“, se înlocuaşte. du 

20: acelaș vând se suprimă cuvintele „ereu impus“. 

La, alin. 2, rândul 2, se adaugă după avântul „financiară“ Gu 

vintele: „primarul în comunele uvbane, pentru cele urale. prege- 

dintele tribunalului împreună cu preşeciinteie Camerei “de comerţ în 

oraşele: în cari funcţionează; la alin. 2, xândul 1, se înlocueşște: 
=i6 

cuvântul „prezentată“ cu întocmită“, 

D. 1. IRIMESCU CÂNDEȘTI: Cer „cuvântul. 

"DD, M. G ORLEANU, preşedinte: Aveţi cuvântul. - - 

D. IRIMESCU CÂNDEȘTI: Mi se pare, după câte: ain văzut, 

după cuvântarea d-lui Racoviţă, că d-sa cere e asă şteargă din- 

acest articol cuvintele „cei greu împuşi“. Socotese că aceste 'cu- 

vinte sunt foarte bine puse în articol. Socotese că se face:o gre--. 

seală prin ştergerea acestor euvinte pentrucă trebuie să-i dai, iu- 

ciferent numărul celor eari compun lista, fie că arti compuse aceste- 

liste din 20-30 de persoane, tvehuie să-i dau celui care va formă 

lista normele după care să alează “persoanele cari vor. rebui -să 

facă parte din comisie. Ori, aceste persoane 'nu pot îi liiată la în- 

tâmplare şi din orice parte şi cere. E foarte bine ca aceste per- 

soane să fie mate dintre. contribuabilii cei mai greu impuşi şi 

irebuie să fie luate. pentrucă pe lângă “că îşi - dau mai bine s0-. 

coteală de ceeace au să judce, şi de felul cum tr6buie să priceapă 

cestiunile, dar aceştia sunt cei'-mai direct interesaţi și pe cei mai _ 

mult îi atinge legea care vine azi în discuţie. Pe cei--mai grew 

impuşi atingându-i legea, şi vor ști cum să o aplice şi cum să 
apere în faţa cermisiilor, interesele contribuabililor. Fiindeă d-lor, 

dxistă în ţara noastră la administratorii financiavi, la ageuţii 

fiscului, există ca să zic aşa o mentalitate cu totul ciudată, v» 

mentalitate „sui! generios“ ca să întrebuințez un cuvânt al d lui dr. 

Lupu, există mentalitatea, fiscală. E 

Agenţii fiscului nu: văd în contribuabil decat o pasăre: pe care 
pot să o prade sau 'să o srculgă cu'cât mai multă: uşnrinţă. Şi cânt 
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a aveă alături un contribuabil care e foarte puţin impus şi care 

»n ave ce apără, atunci vă închipuiţi ce. se va alege de cei care 

contribuie şi care sunt mai mult atacați cu legea de faţă. Soeotese 

«ă cuvântul de „greu impus“ trebue să se lase, alegându-se per- 

-„oanele cari vor Ină parte la aceste comisii diutre contribuabilii eci 

mai greu împuşi. 

D. C. IGNÂT: Cred că “întâmpinarea. făeuță nu este justă. pen- 

îrucă cuvintele „greu impus“ însemnează omul care ar plăti dări 

mai multe, Şi atunci dacă un câreiumar dela mahala care face 

comert şi are imobile multe -plăteşte dări foarte mari trebuie 

i fie pus el să mă judece iar un intelectual care ar ave expe: 

i nţă şi inteligentă şi ar putea să fie mai bun judecător, trebuie 

„să fie înlătarat. . Ă 

_De aceea găsesc că atâta timp cât sa, lăsat ca această Jista să se 

4ovmgze de primarul. oraşului şi de prefee tui județului, va fi o 

garanţie că primarul acelui oraş şi pr efectul de judeţ va şti: ce 

stă să formeze, va şii ce oameni să pună acolo; cara să aiba 

anteligenţa și greniatea necesară. i “ 

De aceea, este bine aşa: cum a spus d. Racoviţă .ca cuvintele 

„ereu impuşi“ să nu figureze, 

D. 6. DELEANU: Găsese că întrucât primarul şi prefectul va! 

face lisia, ei vor uiege întotdeauna pe acele. 20 de perscane din 

au mtribnabilii greu împuşi, cari vo» şti să apere cât mai bine 

mtexesele contribuabililor, 

„M. GH. ORLEANU, preşedinte: D. Mişu Alexăndu are cu- 

sâni, _ 

1). NISU AI BĂLAN IDEU: En vo. pe d. ministru de finanţe să con- 

*=>nă la următoarea chestiune: Că în loe de primar şi administra- 

ao financiay, să desemneze pe cei 10 eontribusbiii, administra- 

îarul financiar împreună cu preşedintele tribunalului, e ca. să e 

“ităm chestiunile politice. 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D. Asian are euvântul. 

Ti. G, ASLAN: Araendamentul meu se referă la aliniatul 2 de sub 

litera ce, care spune: Această. listă va. fi prezentată de - adminis- 

4vatorul financiar. (Citeşte). 

Va.să zică pentru profesiunile libere, şi în . profesiunile libere 

-ntră doctori, advoeaţi, ingineri, după acest text urmează. ea ea- 

xmera. de comerţ Să formeze această listă cum erede de cuviinţă. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanțe: Să-şi trimeată 

-=i delegaţi; 

D. G. ASLAN: Na spune. așa. dată cum spune:. Această. dist 

+a fi prezentată de administratorul finaneiar.. (Citeşte). : : 

"Cu alte. cuvinte. o listă prezentată de” Camera de comerţ în 

xumele unei profeșiani.. Din două. una. Atunci când este. euvân- 

a
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tal „sau“ la mijloc, însemnează una sau alta; sau Camerii de 
“comerţ pentru industrie şi comerţ, sau profesiuuile Sâu organiza 
țiile profesionale pentru organizaţile profesionale. Nu puteţi să 

eșiţi de aci, încât ca să scăpaţi de acest fel de redactare. 

„_D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-le Aslan dacă. 
nu ar fi şi-niţel bun simţ pentru acei cari vor aplică lezea, atunci 
nu se poate face nimic. Ce este comisiunea aceasta: -este compusă. 

din trei persoane: un delezat al fiscului, unul care cete dclezat al 
cenisiliului județean şi unul al contribuabilului. Va să zică ia cine 
sc poate raportă această listă? Numai la contribuabil. Deci când 

Camera, de come;ţ va delega? Va delegă atunci vând este vorta 
de comerţ sau industrie, iar când va fi vorba de profesinne, atunci 
va delegă orgănizâţia profesională, adică haroul. 

D. G. ASLAN: D-le ministru, noi tot pentru bunul simţ voim să 
explicăm acest text de lege. Să credeţi că ceeace facem aici facem 
cu bun simţ. Dar să ştiţi un singur» lucru: nu d-voastră 9 veţi. 
aplică legea de aci înainte 20, 30 de ani. . 
"D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Dar cine credeți 
(|-voasiră că va in terpreia legea astfel încât să vasțină că Camera. 

“de 'comeri va, trimite pe cineva dela barou ca să reprezinte ba- 
roul? Nu vedeţi că pierdem vremea? 

P. G. ASLAN: D-le preşedinte, d. Dinu Brătianu spune că pie»- 
dem vremea. Atunci noui un mai cevem nici o explieație. Or, sehim- 
baţi această conjucţiune, or ne daţi detalii, său noui atunci ni. 
mai discutăm legea, 

Amendamentul meu” este formulat în cina uvmător: 
„Această listă va fi prezentată de administraţia financiară, ia» 

pentru cazurile de impuneri la venituyi comerciale şi industriele- 

în comunele. arbane delegatul va fi ales dint'o lipsă prezentă de 

camerile de comerţ şi industrie, iax pentru cele profesionale de or- 

ganizaţiile lor re legi cari au un număr îndestulător de membri. 

peutru fermarea. listelor“. | 
D. VINTILĂ LRĂ TIANU, usinistru de finanţe: Propun să com- 

binăm amendamentul d lui Racoviţă cu âcela al d-lui Aslan. Al. 

d-lui Aslan continuă o chestie de redactare, fiindeă în fond sun- 

iem cu toţii de acord. Al il-lui Racovitză face o schirvbare. Daţi-nii 
voie să trecem la alt avticol până când se va redacta amenda- 

zientul. 

"— Azt. 16 se lasă în suspensie. 

— Se dă cetire art, 77. 
D. N. MARCU în locul d-lui raportor: Aci este nevoie de con 

plectare şi anume după cuvintele: „percepţia oraşului“, se adaugă 
cuvântul: „nereşediriţă“ şi o chestie de redactare şi anume: cu- 
vintele: „care va funcţiona“ se înlocuese cu: „în care funcţionează - 

— Art. 77 se votează cu modificările propuse.
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* — Se dă cetire art, 18 
i D. “VINTILĂ BRĂTIANU, minisitu de finanţe: - Se introduce 
acelaşi principiu dela amendamentul d-lui Rakovitză, 

Aci e citat art. 17, care schimbat se aplică și, aci, numai cu 

vintele „greu împuşi“ trebuiesc şterse. | . 

D. MITU STOENESCU: Alin. a se prevede o chestie judecăto- 
vească. Dacă comisia de apel e la o xesedinţă de oraş, 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de jinanţe: Cred că tre 
buie să -lăsăra toi tribunalul şi acolo cin cauza recursului, iar 

parilea care zice: „lar în orașele...“ 

tribunalul“. | - N | | 

MITU STOENESCU: Cer să se şteargă dela alin. a al art. 7$ 

cuvintele: „iar îu oraşele unde sunt Curți de apel, dint'un con- 

siliev delegat şi de primul preşedinte“. 

D). AL. IONESCU: Nu e'nici o impiciare dacă în comisia de 

apel este şi un consilier de Curte... (Întreruperi). 

O voce: Dacă a dat d. ministru această soluţiune. 

D. AL. TONESCI: Poate foarte bine să fie un consilier de apet 

la comisiile de apel din orașele mari veşedinţă de Curți de apel 
şi e dive să fi un consilier de Curte, pentru că prezintă şi mai 
mari aaranţii întrucât e vorba de impuneri foarte evele. (Inire= 

„Puperi), - 

O xoce: Poate să fie şi președinte de tribunal. 

D. AL. IONESCU: Pveședintele de tribunal are o mulţime dz 

ceupaţii. (Intreruperi).. 

O voce: Sunt şi la Curțile cu juraţi. 

D. AL. IONESCU: Nu pot să fie căci au foarte multe ocupaţii 

vă roy să păstraţi textul şi să fie şi consilier de Curie. 

D. MITU STONESCU: Din cauza recursului nu poate un su- 

leat să judece. (futreruperi). | 

D. AL. IONESCU: E mai mare garanţie pentru contribuabili, 
acolo unde sunt şi consilieri de, Curte, (Intreruperi). 

O vaca: Nu poate judecă un supleant zecursul. 

D. M. G. ORLIEANU, preşedinte: Iată amendamentul admis de 

guve»n care împăcă toate cerinţele. 

La art. 73, punctul a, vândul 3 se suprimă cuvintele finale: 

„ar în oraşele unde... ete, până la finele aliniatului“. 

La pumetul e, rândul 3 se ivece: „20 contribuabili“ în loc de „1“ 

şi se snprimă cuvintele din rândul 2 şi 4 „dintre cei mai greu 

mpi Şi, - 

— Se pune la vot amendamentul şi se primeşte. 

-— Se pune lu vor art. 78 cu ameudamentul propus şi se pri- 

meşte. ÎN o . 

—- Art, 79 şi S0 se primesc suecesiv fără discuţie. 

se şterge „să lăsăm numai
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.— Se dă citire art. '8L E e) - 

_D. G. ASLAN: D-le președinte la art. BL se. spune: că comisia 
apreciind... (citeste). | | - 

_Prin urmare, în ipoieza în care fiscul ar fi pierdut şi ar dapue 

chiar peste termen motivele en aşi uveă dreptul să cer în orice 

caz comunicareo motiveinr de apel, hindeă acest drept nu-l are 

derât fiscul. şi atunei vreau să complectez această dispoziţiune în 

sensul acesta. i | 
„Comisiunea apreciind poate însă în cuviința depunerea moti- 

elor în ziua judevăţii în care caz, orice din părţi pot tere uu 

termer spre a luă cunoștiinţă de ele“. 

—..Se pure la. vot amendamentul şi se primeşte. 

_—- Se pune la vot art. Si cu amendamentul primit şi se adoptă. 

-— Se dă citire art. 82, E 

D. V. MARCU, în locul d-lui raportor: Aci s'a schimbat cuvintele 
dela finele alin. 3: „Si în alte oraşe“, prin: „şi în alte comune”. 

D. VINTILĂ EN ATIANU, ministru de finăr. te: E ce s'a discuta 

înainte, Pa 
— Se pune ia vut :noditicarea şi se primeşte. 

— Se pune la vot avi. 82 e modificavea primiiă, ca în loc de 

„oraşe“ să se pură „ermune“, şi se primeşte, „ 

D. M, STOENESCU: D-los, la acest articol se spune că comi- 

siunila pot fi aiutate de experţi contatili. Eu cred că ar îi bine, 

întru eât avem un corp de contabili autorizaţi, să spunem că vor 

fi ajutate. 

D. VINTILĂ PRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, am primit 

şi cu » cerere dela corpul experţilor contabii;, şi recunose că atunci 

când e vorba de bilanţ ca să mă adresez lor. Dar când va trebui 

să facem evaluarea unei case, pentruce-să fiu obligat să mă adre- 

seze unui contabil atunci când este vorba de altă specialitate? De 

pecea vă rog să lăsaţi axticolul aşă cum a fost recactai. 

-— Se pune la vot art: 83 şi se aprobă. 

--- Se dă citire art. S4. 

D. VASILE MARCU: D-lor, la alineatul 8, rândul al 2-lea, „ic- 

clumatiunile se depun cel mai tâfhiu în termen de trei zile după 

terminarei lucrărilor“, să. fie înlocuit cu cuvintele: „dela afişarea 

tublomwilor de. staliilirea impunerilor“,. 

D. G. ŞERBAN: D lor, la alin. 6 este vorba de puterea deciziunii 

instituită prin acesi artieol şi se spune aşă: „normele stabilite 

prin aceste deci iziuni sunt obligatorii... (celeşte); ! 
Şi acvasta în legătară cu dispozițiunile art. 85, ultimul alineat, 

pare spune: „Jurisprudenţele stabilite de Inalta. Curte de Casaţie 

„vor fi comunicate de ministerul fivanţelor prin instrucţiuni pu- 
blicate.. (evieşte), | o
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Teri deja:Sau fâcnt-vbiecţiuni: în ceace priveşte. puterea; vucă 

hotăr?vi a comisinnei comunale într'o comună şi spuneam că; este 

prea ru darea puterii aceşţia. E îi = 

D-*oastre ştiţi că se dă o hotărire pentru toate apelurile făcute 

într'a comună, la tel. Şi atunci aţi spus. că i:otărirea aceasta este 

obligatorie pentru taate celelalte chestiuni ia fel diniw'o comună. 

A răn:os. | 

: Acum se întâraplă să deă o aşă de mare putere unei hotărtri a 

curții de casaţie, apoi ducă este aşi en cred că dăm dreptul puterii 

judecătoreşti să îrapicteze asupra puterii legiuitoare. lată de ce. 

Noi ştim că şi astăzi când se face. un recurs în materie fiscală, - 
şi cânu casaţia casează, atunei întoarsă înapoi chesliunea la. e9- 

misiunoa de apel, această -comisinue 5 eva conforma deciziunii- 

Casaţiei: Dar cum? Intr'o speţă singură, unică, dar deaci până 

a d unei deciziuni a casajiei putere ve lege, ca pentru toata 

cheslinnile care vor. uimă în viitor şi. aceasta este imposibil... 

Veci: Tn cazurile siroilare. . | „- 

D.G. SERBAN: Da» eine va judecă, + să este un caz. simila:? Se 

dă, o doeiziune a Casaţiunei „pentru. o chestiune din Dorohoi și 

peste cinei ani se judeci o ehestiune la Oradia Mare, Să fia oare 

această deciziune a Casaţiei atât de ohligatorie . şi pentru _cazul 

dela Ovadia Mare, când poate sunt alte! motive, şi când poate 

altfel. se apără acole?. - 

Şi apoi, d-lor, eşte o altă, chestivne, sunt obligate ii dispoziţiunile. 

legiuitorului, de exemplu ce facem noi astăzi: când am votă. act» 

86. FI axe putere ablisatorie pentru toată România-Marz, pentrueiă 

emană dela puterea legiuitoare, dar de unde aceasta, în ce lege 

stă seris, ca o deciziune n Casaţiei să fie lege pentru ţara întreagă, 

"atunci însemnează cun: că o hotărire u Casaţiei are putere de lege 

penirucă odată deciziunea fiind obiigatorie, în toate eazurile îu- 

penar că are puteve de lege. o s 

„VINTILĂ 1. C. BRĂTIANU, minista u de fiuanţe: Faceţi TU 

a năaeut, 

D. 0. ȘERPAN: 0, puterea iudecătoreaseă nu: poațe: să facă 

legi. 

Tată amendamentul ien. La art. s, para savatul C, aliniatul 3, se 

propune următoarele modificări: 

„Normele stabilite prin aceste deciziunt vor servi ca norme de 

îndruroare pentru 2omisiunile de fond în judecarea cazurilor as6- 

mănhteare, ete., ete. . -. 

D. M. G. ORI TANU,; preseilinte: D. Alexandru loneseu are ete 

vântul, - 

D. AL. IONESCU: D-lor deputaţi, am să răspund întâi Ja amen- 

damentul propus la art: 84. S'a înființat. prin acest articol -o comi-
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sine, cum spa primul alineat, o. comisiune centrală fiscală în 

*ederea stabilirii de norn:e generale privitoare la. constatări, eva: 

luări si aprecieri. Prin urmare această vcomisiune fiscală nu se 

cenpă de nici o chestiune separată de normele. generale. La această 

ccoisiune nu se poate udvesă persoanele impuse, ci colectivităţile. 

prin urmare sc adreseavă consiliile comunale. Camerele de comerţ, 

«ie. ca să stabilească anumite norme pentru aşezarea unor drepte. 

raluări pe toate conunele. De cxmplu: dacă o comună limitrofă 

a fost împusă pe hectar întrun fel şi ccalallă comună printe 

zaluare mai mate, atunci comuna care se secoleşte la o evaluare 

nu bine pusă, consiliul comuna) face vecurs la noua comisiune. 

Comisiunea aressla nu poate să dea norme, ci ea hotărăşte şi ho- 

tăviroa sa este oblizatorie în modul următor: pentru toate impn- 

nerile cari urmeuză să fie făente în viitor, se va aplică hotăririle 
comisiunii centrale. iar pentru impunerile elcetuale dejă, se vor 

aplică inmpunerile după comisiunea centrală. Prin urmare nu. cate 

vorba de o imitațiune a unei instante fiindeă nu dz hotăriri, 

Această coemisiune, syame aliniatul, va fi sesizată de ministerul 

de finanţe, fie di reet, fia în urma. reclumațiunilvr de natură se: 

merală... (ceteşte). 

Pri:: urmare, nu este vorba de uu caz special, de aceea se qă 

conir: amendamentul, 

D. VINTILĂ PLAT IANU, ministru de. finanţe: Rog să faceţi 

e deosebiră între rolul admnistraţiei fiscale de constatare și im- 
puncre Și a cel al justiţiei îu această chestiune. - 

Prezenţa unui mavistrat la comisiunea de impunexi şi de cons- 

4utave nu transformă această comisiune învt'o instanţă de judecată: 

Sunt organizaţiurii cu caracter administrativ fiscal în care pre- 

zenţa 'judâcătorului este numai peniru a da obiectivitatea şi im- 

pavțialitatea necesară. De aceea am făcut această comisiune cen- 

trală. şi aceasta este una din modifirările de bază a reformei ac- 

tnale. În al doilea vând, una aste constatarea inipunerei câre por- 

meşte “ela cornisiunea comunală, merge la comisiunea de apel, care 

hotiăvtşte evaluarea, iar pentru chestiuni de. ordin. general pot 

merge la comisiunea centrală, încă o inovaţie a legii actuale. Cine 

dădea aceste îndrumări până astăzi le făcea mi inisterul, serviciul 

respectiv sau ministrul; eu vreau si mă descare de această atri- 

buţiune. Priu urraare, aformele de aplicarea legii cari se dădeau 
până acum de ministzu să fie date de o comisiune superioară cu 

gavanția participării şi a persoanelor de specialiiale, reprezentând 
ramurile de activitate respectivă. Aceasta este roluleomisiuni cen- 

trale fiscale. N'arm vrut să suprimăra rolul justiţiei pentru cel.- 
dalie chostiuni de auz de putere şi ciileaie de lege. Regimul ge- 
nera] este ca să-l poată aduce la Mribunal şi la easaţie. In legini-
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vile actuale găsean: totdeauua recursul ln easaţie. Em personal, 

tupă ce m'am consultat cu membri dela casaţie, aşi fi fost de 

părere să dăm pentru înlesnirea contribuabilului toate aceste re- 
carstri tribunalului, căci ce utilitate este Curtea de casaţie să 

judece toate cazurile ori cât de mici ar fi din Maramureș, sau din 

altă parte depărtată a ţării în Bneureşii; nu se pune justiţia la 
dispoziţia celui interesanti. Omul sărac numai poate să facă re. 
curs în Bucureşti e prea departe şi îi este necunoscut. | 
Prin urmare am cer ut ca aceste vecursuri să se judece mai a- 

proape de contribuabil, Un membru la Curtea de casaţie -pej care 
Yam consultat mi-a dat soluţiunea să peuleu anumite judecăţi -să, 
se meargă lu bhibunal. Ce obiecţiune se făsea de către cei - cari 
sustineau să rămân în casaţiune: Unitatea de jusisprudenţă. Ca 
să salvăm şi această grije, am zis că impunerile mai mari să 
meurză la Curieu de casuție, pentru ca să se formeze această ju- 

visprudenţă. Prin urmare sunt ouă eheslinrni deosebite. aci în dis- 

cuţie. făăsese că d. Serbari are poate poate dreptate în cererea ce 

face cn desiziunea Curţii da casaţie să nu fie lege, în celelalte ca- 

zuri să rog să lăsaţi textul aşa cum este. Căci trebue să dea norma : 

comisiilor de impunere şi aceste norme ir«bue să coordoneze ae- 

tivitatea diferitelor instanţe administrative fiscală; acţiunea a- 

ceasta De care până astăzi. o făcea ministrul de finanţe, de acum 

înziute o va face o eemiisune în care garanţia imparţialităţii este 

dată si de unu judecător dela casaţie. . 

D. ALEXANDI:U IONESCU: La axt. $4 trebuie să adăogim un 

cuvânt. (Protestări). o 
Tu îmi adune ariute de discuţiunca pe care an: avut-o la comi- 

sinnea fiscală. Ira vorba. să evităm apeluri pentru. toate chesti- 

-unile în care Curtea de casaţie a stabi lit anume hotăriri şi ele să 

fie trimise la ecmisiunea de impunere, iar uu ia comisiunea de 

apel. | i 
Asa încât trebui introdus „coniiunea de impunere“, iar nu „en- 

snisiuiea de apel“, 
D. VINTILĂ Bl ATTAN U, mivistr ude finanţe: D-lor, prin pro- 

ananerile acestea -voastre suprimaţi de fapl. corisiunea centrală 

şi itunei eu veniunț la ea, dar răspunderea să o luaţi d-voastre. 

D. 6. SERBAN: Nan: cavut aceasta, inovaţia cste cât se poate 

de. ivteleaptă, dar sancţiunea cerem ea să fie vbligatoarie, căi 

atunci tribunalele devin nişte simple biurouri de înregisirare. De 

accea aer ca să fie numai „norme de îndrumare“, 

D. VINTILĂ BHEĂTIANU, ministru de finante: Eu vă rog să 

ru ădmiteţi, căci încă odată, cererea ce ke- face corespunde cu-su- 

primarea comisiunii, şi răspunderea nu pot să n iau eu. 

> —- Se pune la vot. amendamentul d-lui Şerban și se respinge. | 

Brit, - 45



  

"= Se punte la vot firmătorul amendament priit de guverm::- 
"Art... 84, La alin. 3, rânidul 2, cuvintele „după terminarea luotă- 
rilcr“, sc: înloeueac prin; „dela afişarea tablouriloa „de stabilirea 

împunerilor; şi se primeşte de Adunare. : 

DIM. ORLEANU, preşedinte: Inainte do u păşii vai departe 

13. avi..85, vă fac cumnosent că cu privite la art. 76;-a cărei "votare 

a fost amânată, sa depus un umendament prin care se socotes? 

toate celelalte armendan:onie depuse. E 
„Lată acest, amendament: Ă 

Avi. 75, alin, LV, în loe de 19 centui buabili se Lvece 20 „contribua- 

biii și se. şterg cuvintele: „dintre cei sai greu impuşi“ ! 

Aliaiatul 5 sc redactează astfel: Aceistă listă va fi prezentat” 

de administraţia financiară împreună cu primarul pentru COMUI- 

nele urbane şi cu pr eşedintule teibunalului pentru: comisiunile ju- 

deţe ne; iar în cazuri de impuneri la venituri comereialu şi indus- 

tiale din comunele urbane, de către Cameseie de comerţ şi în- 
Gust, şi pentru ccle profesionale de organzaţiile lor recunos: 

cute: de legi cari au unu număr îndestuliter de membri pentru. 

formarea, listeler.. 
-—- Se pune la voi arendamentul și se primeşte. 

—- Sa pune la vut art. 76 astfel amendat şi se primeşte. 

*— Se “dă citire art. 85. | . i 
D. M. G. ORLI:HANU, preşdinle: D. Aslan âre cuvântul să ci 

tească un amendament. Ă 

“D.G. ASLAN; La alin. întâi al acestui articol 2 am adăogat. eu 

vintele: „omisiune esenţială“, în loc de: „exeese fie putere“. Se 

poate întâmplă să se depună acte şi judecata unită să se pro: 

nuanţe şi atunei ani intcodus aceste cuvinte: „omisiune esenţială“, 

e M. G. QRLEANU, pregedinie: D. Ignat are cuvântul. 

D. E. IGNAT: La alin. 2 unde se zice: „Recursurile se declară. PN 

nu tvnee de 30.000 lui, şi de înalta Curte de casaţie dacă trece Ale 

această: sumă“, - - 
ste prea mică suma şi ar ehui aci prevăzută o sumă nai 

more o sumă de 160.009 lei. 

. ZINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Bu îl prime ese 
stia întră în vederile în eari sa conceput iegea. 

D. M. &. ORLTEANU, preşedinte: D-lor, la acest avticol 55 s'a pro- 
pus mâi întâi un amendament de d. Aslan, care spune: „după cit- 

vântul exces de putere“ d-sa va adăuga „Omisiuni escuţiale“. . 
—-. Se pune la voi artendameatul şi se adeptă. 
"DAL G. ORLIUANU, preşedinte: Acum este un alt amendament 

care “de asemuni e priuiit de guverna, anume. este amendameatul 

d-lui Ignat, care la alin. 2, rândul'al “cincilea, pr opune: să se pună 

în loc ide cifra de 30.000, „100.000“, ÎN ,
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—- Se pune la vot arcendamentul şi se priiveşte. 

D. VINTILĂ Bk. ATIANU, ministru de finanţe: D-lor, confor: 
z:ropuneri d-lui Şerban, cer să se suprime partea finală, dela acest. 
artieui, | . 
— Re pune la vot această suprimare şi se primeşte. Ic 

— Se pune la vut urt. 95 astfel amendat si se primește, 

— Se dă citire art. Si. | | . 
D. M. STOENESCU: In acest axiieol se zice:,.. (citeşte); iur 

jnai dos: în caz de casare. (bitește). ” 

-Este acelaş lueru. , . 

D. VINTILĂ PRĂTIANU, ministru de finanţe: (Nu e acelaş: 

Vueru. Faza dintâi este cumunicarea deciziurii ea chestiune de 

e isp nn dentă genatulă, pe când acesta 6 un caz special. 

»—.Sc pune. la voi ari. 85 hemoedifieat şi se priineşte. | , 

— At Si, 89, 89, 90, 91 şi 92 se prinicse snecesiv fără moditicare.. 

s— we citeşte art. Y3, 

D. V. MARCU, îa locul dlui raportor: Aci este un amendament 

în cuprinsul următor: | - i 

Ja ari. 93 se introduce la alin. III cuvintele următoare la finele 

-aliniatalui: „În acest caz chemnaica se va face numai de către ad: 

ministratorii sau iuspectorii financiayi“ 

D. VINTILĂ PRATIANU, ministru de finanţe: E chestiunea 

vezi stveloi, Atunci când se eev rogisivele, să nu poată fi cerute de 

wvice agenţi ai fisoului, ci cumat de sdministralorul sau inspee- 

iovrui linaneiur. ” 

D. M. G. QBLIEANU, presedinte: Pun la vot amendamentul, 

Sa admis. 

Pun Ja vot articolul eu amendament, 

Sa admis. = 9 i 

Po Aust, 94, 95, 9 gi 97 se votează succesiv fără modificare. | 

— Se dă cetire art. 98. , o 

D. G, ŞI.RBAN: Cer cuvântul. | 

D. N. G. ORLE-ANU, preşedinte: Aveţi cuvântul. 

-D. G. ŞERBAN: D-le preşedinte, iată de ce e vorba: se spune 

aici că eitaţiile se dan de agenţii fiseului şi că se adresează ua 

proces-verbal. Ta speţă uş rugă onerata Cameră să încuviinţeze 

aa ac gie acte să nu fie făcute namai de agenţii fiseali singuri, 

îertuti-mă, nu pruzintă zarantie, cer să [ie însoţiţi agenţii fiscului 

se un agent udministrativ sau polițienesc şi atunci va prezentă 

voate garanţiile. Aceasta e în ce priveşte citaţiile. Tar la dis 

poziţii tranzitorii să adăozini ca la toate actele făcute să fie în- 

soţit agentul fiseului de agenţii administrativi. 

BD. VINTILĂ BI: ATIANU, ministru - de finanțe: - Vă rog citiţi 

zimemdamentul.
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G. SERBAN: „La art 9, alin. 1, se va. face armătoarea IRA 
aie .. (eitrste) u 

D. VINTILA. BIOATIANU,. ministru de fivanţe: D-lor, « gândi-" 
ji-vă că agenţii administrativi an şi altceva de făcut, : 

Cred că trebuie să renunţăm Ja aceasta inlrucât vu este vorba 
deeâi: numai de o ciiaţie. Am căutat să evităm cât am pulea mai 
mult să amesteeăm pe comisarii de poliţie cari nu fac altceva 
decât să ducă ciiaţii, . . 
"Tcemai de acetu-am şi decis ca aiunci când va. fi eu putinţă că 

convarările să le fucem prin poştă pentruca să nu distrugem pa 
agenţii administrativi dela ocupaţiiie los. - . 
De altfel în Bucovina şi Avdeal se face la fel. ” 
D. (. ȘERBAN: D-le ministru, diu cunza modalui de predarea 

citaţiilor sunt termsne nari se pot pierde, şi dacă cer aceasta o cer 
toemai pentru mai multă garanţie. _ 
Aud o voce zicând; de ce am mai multă iiicredere. în notari, 

Pentruocă notarul este obisnuit cu siujba lui şi îudeplineşte tot- 
ileauna procedura, pe când agentul fiăcului nu este obişnuit, 

D. VINTILĂ PICATIANU, mihistru de finauţe: Cred că este o 
sarcină prea mare pentru o asemenea formalitate dată agenţilo» 

administrativi, cari nu foarte multe de făcut, 

D. C. SOLOMCAILSCU: Tendiriţa generală av irebui să fie ca 
să sc ia din mâua conuisurilor citaţiile, pentru a fi lăsaţi să se 

ccupe numai de anchetele lor şi să-şi fneă datoria, altfel nu şi-o 
pot face. - . 

D. PRAIAN SPANISCU. Sunt contra acestui amendament prir. 

eave sar căută... | 

D. G. SERBAN: Atunei vetrag amendamentui. 
—- Art, 98 se vatează nercodificat. | i 
— Art. 99, 160, 101, 102, 103 şi 104 se votează succesiv fără dis- 

cujiune. . 
Se dă citire ari, 105, | N 
D. C. IGNAT: La acest artidol vreau să cer o explicaţie: ce în- 

semvează, sun ce se înţelege prin cuvintele orice sustragere dela. 
plata impozitelor, pentru care legea de faţă, nu peevede alta sanc- 
iune? Ce n. “ți. înțeles? - _ . - 

D. V. MARCU, în locul d-lui raportor: Dacă cineva ma plătit 
un înnpozit la co”e eră obligat, i se impune ov pedeapsă egală pe: 
impozitul care-l datora. (Intreruperi). - A 
Dacă su susirus printi”o declaraţie falşă. 
D. C. IGNAT: Va să zică, dacă un doctor declară că câştigă 

numai 100 mii lei-pe an, şi comisia crede că acea declaraţie nu e 
sinceră, atunci ce se întâmplă? 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Dor, e pesta



putinţă, ea, întPe lege care interesează vieaţa economică intreagă 

a ţării precum şi vieata financiară a ei, £ să se prev adă toate ca- 

zurile în lee 

'Pvehuie o formulă generală şi pentru ca să nu se lase la arbi- 

trariul. dileriţilor avenţi fiscali să se detalieze prin instrueţii. 

" Pentru cazuriie sari nu sunt anuine prevăzute aci şi cari Saar 

putea întâmplă şi se pot întâmplă alte cazuri de sustragere, pentru 

acelea se aplica aceste ilispoziţiuni, adică, pentu acele cari nui 

sunt prevăzute în lege. Legiuitorul doate el să aibă pretenția să 

prevailă absolut toată cazurile care se pot întâmpla? Prin urmare, 

citiţi articolul astfel cum a fost redactat. 

O voce: Până aci nu sa prevăzut nimic. E 

D. VINTILĂ PO AȚ ANU, ministru de finanţe: Se prevede mai. 

Geparie. - - a 

"Dacă vreţi o formulă formula e aceasta, şi dacă lucrul nu vă 

multumeşte daii alta, dar în orice caz aceasta a fost intenţia 

noastră. | 

“-D. V. MARCU, în locul d-lui raporior: E o regulă generală, 

care trebuie să se treacă la: urmă, iar. cazurile speciale sunt ire- - 
ente în aceasti. formuli generală. Prin urmare e chestie da. pe 

dactare. 
— Se pune lu vot art. 105 şi se primeşte nemodificat, 

—- Art. 106 si 107 se primeşte fără discutiune. 

— Se dă citire art. 108, o | 

D. GH. ASLAN: Deosebit de amendamentul de mai sus, art. 
108 spune că această amendă nu se explică mieilor meseriaşi şi. 

mieilor comercianţi. - e ” 

Ce însemnează mic meseriaş şi mic cemerciani - 

Pînă la ce sumă de bani? 

D.V. MARCU, î îu locul dlui raportor: Regulamentul va, termină. 

„D. GH. ASLAN: Şi atunci am formulat acest amendament -î 

modui următor: „ta aliuiatul prim se va adăoga: „adică a căror 

cifua afaceri nu trece de 100.000 lei anual“, 

-Fiindeă iată ce se îniâmplă: Fiecare din ei să socotească la 

50.000 lei cifra de afaceri, şi că este mic comerciant. D-voastră. it 

puneţi la contravenţie şi mergeţi la judecată. : 

DD. Y. MARCU, în locul d-lui raportor: Regulamentul va pre 

vedeă. | 

VINTILĂ PRATIANU, ministru de finanţe: Nu trebuie să 

ge fixeze o cifră de afaceri. Noi am propus-o în comisia fiseală cea 

mare pentru a evită lu micii comercianţi şi industriaşi să ţină re- 

piste. cari câte odată nici nu ştiu să serie; prin urmare, dve- 

buie să lăsaţi ea această chestie să se rezolve prin regulament. 

Suma de 190.000 lei e prea mare, dar în alte părţi e prea mică, dar 

e pusă tocmai în frlosul lor.
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O vece: E » distincţiune juridică care trebuie să se facă. ! ? 

Altă voce: Se poate transformă în închisoare? ,. 

D. VINTILĂ PIATIANU, nânistru de finanţe: Nu. 

Voci: Luim act. 

D. VINMILAĂ BRAT LANU, ministru de finanţe: Amenda trans- 

formabită îu inebisoare nu e prevăzută decât întrun singur caz, 

anume: cazul precedent, adică pentru uverile care vin din afară. 

Ar evitat peste tot. îvehisoarea în matevie fiscală, de aceea &: 

ezită, lee nu prevede nici o închisoare, ci iiumai amenda mate- 

Tială în tani, afară Je urticolul precedent. 

Acel» dispeziţia e mui severă, fiindeă este vorba de veniturile 

<ayi vin din afară. | 

D. LRONTE MOLDOVANU: In privinţa aceasia uşi avea o 0b- 

” aţiune dle făcut. Iu lege se spune că această amendă nu se 

aplică micilor comercianţi si micilor meseriaşi, fără ca în Juge 

să sc arate ce se înţelese pifiu nic comerciant si prin mic me 

seriaş. 

Fu aşi propui: să fie scoși de sub această vbligaţiune mieii 

me:cianţi, afară de ecnereianţii anibulanţi. . 

Di privința miciloe meseriaşi, cari adesea uu ştiu să scrie şi 

să sitească, cred că numei aceştia pot. fi scutiţi de amendă şi în 

privinta lar regulamentul ce se va face să arate cari sunt mirii 

meseriaşi. | 

D. VINIILĂ Br ATIANU, ministru de finanţe: D-lor, eu aş 

vugă Cameră, să lase articolul aşa cum este redactat fiind că, 

cu oeazia impozitului pe cifra de afaceri am putut vedea că: sunt 

cemucianţi la sute şi în micile ăyase, cari nu știu scrie şi citi 

si pe cari nui putem obligă-să ţină registre. 

— Se prime lu vot art. 105 şi se primeşte fără modificare. 

— Se dă citire ari. 109 și punându-se la vot se adoptă. 

— Se dă citire art. 110. a 

D. (i. ASLAN: D-lor prin felul cum este redaetai articolul nu 

ştiu în ce: se referă şi de aceea miam prertiis să dau altă redae- 

“fiuac acestui artic: 
Art. 110: , . 

„Persoanele cari au raporturi contractuale cu contribuabilii şi 

vor tefuză a di iuformaţiunile cerute de fise cu privire la impu- 

merea obiectului contractului, vor fi supuşi la amendă de 50 până 

Ja 5.000 lei“. E 

D. 0. SERBAN: € red că ar îi locul părţii întâi a art. 103, că s'a 

îsprâvii cu enumeyurea contravențiurilor şi aci ax fi locul de pus: 

oviec. sustragere. .. „ fcitegta), 

„D.-Y. MARCU, în. locul dlui raportor:. Mai : aveţi saneţiuni şi 

mai departe., | . e aa Ta



= Se pune avut aaendamentul d-loi „Aslar, formând. obieetut: 
ari. î10 şi.se admite de Adunare. o 
„— Se citeşte art. 111. 
D. M. G. ORLRANU, preşedinte. Estic vreun. amendament? 

D.G SERBAN: Ari 2, . Ă 
D-le preşedinte, Ja! ace st ant. 1, alin. 4 unde se. spune; „apelul 

tre bu! «e Să cuprimlă, sub pede apsă de nuliiate, vo expunere a moți-.. 
velur de drept şi du-f fapt cun: şi alegerea de domicilru în Tera 

prinsul circumseripției resoxtului. tribunalului“, 

„Acei sunt două chestiuni: întâiu, este arătarea molivelor de apel, 

şi. apoi, alegerea de domiciliu, eare este 6 aită chesliune.. 

D-lor, apelurile nu sunt făcute numai de ştiutori de ceasie, stiţi 

bine'eă marea majoritate a ţăranilor nu ştiu caste, şi nu suut. în 

curert eu procedura şi nu unu „a îndemână advocaţi, căci se face 

apelul Ia percepţie. Şi. atunei ce a-şi cere? ca să se suprime această. 

sabcţiune în ceeace priveşte motivele de apel; căci se spune legea? 

Nu uimai indicarea motivelor de. apel, dar spune: „motivele de 

„drept şi de fapt cur şi o expunnre a acesteia inoti ze, Atunci, en: 

co să cxpue tăranul aceste moțive şi să le desvolte. Prin urmare, 

erei că ar trebui. să rămâuă numai partea, casă indice în poti: 
țiuiie motivele do apel, dar să nu se ceară sancţiunea sub pe- 
desipsă de nulilate în ceccaze priveşte motivele de apel. 

Trec la partea a iloua în ceeuce priv eşte alegerea: de domiciliu : 

sunt astfel de oblizuţiuni şi îu-legea chiriilor, şi s'au găsil instante 

Ju desitoresti, care deşi apeluntul pusese în petiţiune, de exemplu. 

apelantul. S Stan Trormuşe, iIomiciliat în saltul cutare, dar fiindcă nu 

cră spus expresiunea nu. alege domiciliuli apelul ş fost anulat, 

Adică să fie de ujuns arătarea dom'eiliului fără să. mai fie ex- 

presiunea alegerii de domiciliu si să rămână sub pedeapsă de 

nulitate, numai. acele apeluri ale apelanţilor, care sunt domici- 
liaţi în afară de judeţul unde șe judecă. apelul. Aceia să facă ale- 

„gerea da domiciliu, căci: îmi dau socoteala de ca obligaţiunea a- 

ceasta, ca nu cuniva, după ce dau un apel să-l caute cu citați - 

unea 6 luni de zile și să nu-l găsească; de aci obligaţiunea pentrir 

alegere de domiciliu să îie pentru acei care domieiliază în afară 

de 'judeţul unde se judecă upeiul şi pentru aceasta să fie sane- 

țianea sub pedeapsă de: nulitate. In felul acesta am formalat ur 

mătorul amendament. ] 

Avt. 211. alin. 4, să se redacteze astfel: 

Apelul trebue să cuprindă o expuinere a motivelor de drept şi de , 

toni şi suh pedeapsa de nulitate: alegerea. de: domiciliu în cu 

prinenl cireumscripției de resort a tribuualului, când apelanta:t 

doinistliază în altă parte şi nu în acel judeţ. 

*D M. G::ORLEANU. președinte: Vă roz să-l depuneţi. 

D. Y. MARCU în locul d-lui raportor: D-lor deputaţi, d-voastră. 
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ducă veţi ceti toate contravenţiunile, veţi vedeă că toate aceste 

«ontravenţiuni sc referă la contribuabili rai ştiutori 'de carte, la 

«aniribuabilii mâi intelectuali. 

“D. a. SERBAN: Nu distinge legea, d- În raportot; nu este permis 

judecătorului să distingă, unde nu distinge legea. 

D. Y. MARCU, în locul d-lui. raportor: Dispoziţiunile legii la 

<ontravenţiuri vorbește de comercianţi, vorbeşic de meseriaşi, var- 

bește de arendaşi, nu varbeşte de ţărani: 

- Prin urmâre, frica pentru țătani nu este mare, îar acei contri- 

buabili intelectuali, trebuie[caj să arate motivele în apel pentrucă 

areasta, după procedura care este în vechiul regat, dă motiv de 

amânare. . 

P.M. G. CELEANU, presedinte: Jaiă reducţiunea « care se dă ar- 

aseolalui, în îuţelegere cu d. raportâr. cuvintele: „sub pedeapsă. de 

nutitite“, se suprimă şi al doilea, pentru n;otivate nu se va dă 

decăi nn singur ternaen, ” 

D. VINTILĂ BEAĂTIANU, ministru de firauțe: Atunci de fapt 

sete | fără sanctiune şi nimeni nu o.să mai deă niciivele de apel. 

Dr. V. MARCU: Apelul nemotivat este vespins. Noi în în- 

cai comizit maturi am pus această dispoziţie. Ă 

D. VINTILĂ DRATIANU, ministru de finanţe: Rog pe d. ra- 

-poertur să dea o explicație în această chestiune, căci nu poi admite 

<a apolnrile să răaruină deschise în mod nedefinit. 

D. GR. DUMITYRHISCU, raportor: D-lor, un apei nu se poate luă 

în Wseuţiune dacă nu prezintă motivele de fapt şi de drept pe 

cari spiină ccreres, Am primit să se aducă modificări în sensul, 

«ă: dacă nu se face prin cererea de apel motivarea de drept şi de 

fapt. să nu fie anulut apelul, însă ivstanţa îi va dă un singut 

tevmen cât de scurt, şi dacă la acest al donilea termen nu arată 

motivele, apelul esie ariulat. - 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Cred că instanţa 

de judecată are dreptul chiar dacă nu aduce la prima înfăţişare 

moiivuele de apel, să judece. Vă rog să evitaţi ca să nu se întâmple 

ea ln ivibunale în: chestiunile celelaite, tărăganiri inutile. Inţelez 

foarte hine 8ă spuneţi, că un ţăran nu o să ştie să aducă mnti- 

vele de apel şi să nu î se respingă apelul, dar să fie judecat. 

D. LEONTE MOLDOVANU: D-lor deputaţi, ca apreciez grijă. 

d-lui ministru de finanţe ea să nu fie şicanat şi ca procesele să nu 

se antîne la infinit pentru lipsa motivelor de apel, însă iarăşi tre- 

buie să găsim şi sii pipăim, care este situaţiunea apelantului rare 

un sie carte şi nu slă în nvaş şi să gisim în siceste două -preo- 

<upiri ale dor deputaţi şi d-lui ministru de finanţe, o soluțiune 

«are să împace amândouă cerințele. Nu este nici o teamă pentru
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d. ministru de fi: "ante ea procesul să se tărăgăneze, căci şi după 

drepinl comun, dacă apelantului i i se acordă un termen şi tot nu 

prezi.tă motivele. îi se respinge ca nemotivat apelul. Nu pot să 

admit cer: rea făcută -le d. ministru de iinanţe, cu chiar la primea 

înfăţsare să şi prezinte motivele. De ce? Vine omul dela ţară us- 

stiutor de carte. a primit o citaţie pentra mâine soseşte astăzi, 

Se duce la arlvecat, căci el pare să poată face nimic şi are nevoi 

de in om priceput eare să-i facă metivele. Advocatul vine se pre- 

zintă şi spune, vă vox să mi daţi un termen ea să pot depune mu- 

tivele, Insă si advocatul Statului va spune. cei comunicarea, nu 

pot să mă judec întrun lucru pe care nu l-am studiat. | 

D. DA. NICOLAI:SCU: Dar dacă avocatul nu va cere? . 

D. li. MOLDOVANU: Nu putem vorbi pentru fiecare ipotezii. 

Şi duci, este drept ea să se urmeze după ncrmele generale, că 

dacă la prima înfăţişare apelul nu e molivat şi mai cere un. 

termen să se acore acest mie ultim termen, , i 

D, VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, trebuie | 

să lăsăm comisiunii «le apel să vadă dacă se peate judecă în ge. 

dinţi: iceea, sani dacă nricează să se amâne. Dacă d-voastră, ori- 

care ar Îi cazul, vreii să daţi această amânare din oficiu, cred cit 

nu este o interpretare justă şi ar fi primejdios. Prin urmare să 

Jăsaţi comisiunca. să hotărască. Nu pot admite să puneţi aceasta - 

în lesa. Vă roz devi să suprimaţi nulitatea ca sancţiune, dar cu 

E interpretarea cu ccmi»iuvea să indece dacă este motiv de amâ- 

nave sau numai ui pretext. 

DD. SERP AN: D-lor, când aţi enumerat motivele de recurs 

Sa apus: „pentru violarea legii, exces de. putere, omisiunea eseu- 

ţială“, vă roz pentruea să concorde cu ceeace aţi votat ieri, să 

adăugaţi „omisiune esenţială“. 

— Se pnue ja vot amendamentul propus de d. Şerban şi se res- 

pingu. 

D.M. G. ORLE ANU, preşedinte: Taţă ultima redacţie a amenda- 

neuitat admis de.zuvern şi eomisiune. 

— Va art, 14, alin. 4, se şterg envintele: „expuntrea -motivelor 

de det şi de fapt“ şi se adauă următoarele noui aliniafe: 

„Moiivole de apel ver îi depuse, fie prin cerevea de apel, fie pri ș 

meml.rii aparte, en cel puţin 3 zile înaintea zilei fixate pentru 

judeaută. Si 
„Tribunalul apreciind, poate însă încuvinţă depunerea motivelor 

în ziuu judeciiţai, în care caz oricare din părți pot cere un termen 

spre a luă cunuştinţă: de ele“, 

Deazemenea se modifică alin. 7, adăugându-se cuvintele: „şi omi- 

siurie esenţială“ . | 

— Se pune la ot amendamentul şi se admite. 
.
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— Se pune. la vot art, 111 astfel amendat şi se pri anește,. > 
— At J12 se adiite nemodificat, | 

— Se ceteste art. 113, 

o. G. ȘERBAN: D de preşedite, d lor deputaţi, socot că trebuie 

xwnplectamente desființat art. 113 si iată pentu ce? Iată - ce. se 

zice în acest articol: „Denunţătorii... (citeşte). Li Po 

Acest articol pus în lege socot că dă un îndemn ca să se facă 

cât mai multe procese-verbale de contravenţiune şi chiar în ca- 

"ziuirile în cari unu e eontravenţiune, numai pentru -ca să, se incăseze 

primo. De. ce aţi da prime oare şi fuucţionasiler poliţieneşti cârd 

descoperă un delict şi zând face procese-verable? Socot-că funeţio- 

* narvl, slujbazul, este pus acolo ca să- -şi facă datoria şi socot, că 

sunt cu totul alte căi, alte mijloace prin cari cineva să lie recom- 

pensat dacă își face datoria. Un slujbas fiscal când face un act 

drept fară să uăpăstuiască pe contribuabil, dar prin cure pste 

avantajat Statul, mare decât să fie recompensat pe altă, cale, fie 

materialiceşte, fie să fie avansat, iar nu să-i dai-un îndemm ca 

să facă cât mai multa procese-verbale de contravenţiune nedrepte 

chiar huimnai ca să poată să incaseze prime. Puteţi să spuneţi mai 

bine că funcţionarul care nu îşi va face datoria va fi destitui. 

Funcţionarul cere protecţia legii, cere sporiri de salariu, şi pentru 

sacrificiile acestea pe cari le face Statul îi = cere să aibă conştiinţa 

" slaioriei: să-l plătim bine, însă să-și facă datoria, să nu fie silit să 

pereacute pe cetăţeni, erved deci că trehuie «suprimat art. 113 con 

plectamerite. | 

D. L. MOLDUVAN: D-lo» deputaţi, a destul de lungă experienţă 

mă, ivdritueste să cur şi eu ca acest articol să fie acos din lebe. 

Di, He sigur că fiscul este totdeauna interesal ca să se gă- 

sească abateri dela lege şi să le pedepsească. Şi acesta l-a îndemnat 

"ca să dea o prină de încurajare aceluia care le-a descoperit. Sis- 

teniul acesta sa întins nu nuraai în ce priveşte legea fiscală, dar şi 

oriec «oi Je eontravenţiune. Dar dacă fiscul, în dorul său de a 

-âncasă cât mai mult, puate să-şi legitimeze âceste dispoziţiuli, 

cred că dacă examinăm hestiunea din alte puncte de vedere ru 

poate fi legitimat. Yiecare funcţionar e dator să-şi îndeplinească 

cu conştiitieiozitate, eu devotament, funcțiunea sa, fiindcă de aceei 

a primit-o şi fiindeă de aceea îl plăteşte Siatul în măsura în care 

îl plateşte. 

Acest articol după părerea mea, conţine o îualtă imorahtate 
(protestări), o enormă imotalitatie, Şi nu e bine, cred ea no: să 

încurajem prin legile noastre imoralităţile. (Aplause): 

Va să zică el nu va fi destul de fapt să-şi facă datoia, nu şi 0 

va face cu devetament decât dacă este stimulat Prin participarea 
sa la beneficii şi dacă devine. în chipul acesta “n adevărat te-
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varăs. dare participă la beneficiile Statului. Noi de ce ne plânseni 

mai mult la noi. De abuzurile funcţionarilor, şi în loc să venin. 

să i temperăm cu dispoziţiuni cuminţi şi hotărite, venim să-i sti-. 

mulăm cu participarea la beneficii. Eu cred că treaba aceasta rit 

se.poate. Cred că trebuie întro țară ca a noastră, care) vreă să 

meargă pe cale democratică, să îndrumăm lucrurile în aşa fel, ca 

ficcare să-şi facă datoria în funcțiunea ce ocupă, prin obligațiunea 

conştiinţii lui. i Dă 

Daţi-mi voie din experienţa mea 'să vă spun căteva cazuri: un 

fonclionar vamal eunoaşte că negustbral vine să facă declaraţiuni 

de export, negustorul nu a fost de bună credinţă şi a declarat va- 

loăraa mărfii de export altfel decât ea este pe piaţă. De exemplu: 

în loe de î4 lei ke. de nuci, a declarat $ sau 9 lei. Acest lucru să 

îctăa plat la Galaţi şi o spun aceasta ca să se știe. Inspeetoviut 

vamal nu eră un ageamiu un necunoscător al preţuzilor de pe 

piaţă. Dar totuşi, deşi el ştia care este preţul uucilo» pe piată, 

la lesat pe nezusteri să declare preţul care au voit, le-a luat ta- 

xele de import la acest preţ, pe care l-au declarat şi i-a lăsat să 

Avcacă în ragistrule luv» acest preţ. i-a lăsat să exproteze nucile, 

căci el ştiă că pe urmă; la cercetarea registrelor, va puteă să 

constate contravenţia. 

Aceşti oameni după ce au exportat 60 până la 70 vaoane nuci, - 

în valoare de milioane de lei, iată că după un an de zile vine 

inspectorul să cerceteze registrele comecianţilor şi le spune să 

ducă; registrele la biurou, căci acești oameni sunt obligaţi să deă 

vegistrele, deşi după lege registrele sunt secrete, totuşi faţă de 

fise ele nu sunt. După ce a cercetat regiztrele şi a constatat eon- 

trareuţia, i-a pedepsit pe toţi negustorii aceştia contraveni enţi 

la valoarea: de milioane de lei pentru nucile pe cari le:au exportat. 

Au venit oamenii aceştia la ministerul de finanţe să reclame, li 

sa mai scăzut ceva din amendă de către minister, dar nu putea 

să le scadă tot. - 

Insă din amenda ineastă pentru contravenţii din sumele acestua 

iată că pariicipă şi cutare inspector, care a descoperit aceatsăi 

contrabandă. 

Atunci, d- lor, ne întrebăm: dacă un on este de bună credinţă si 

nu umblă după participare la beneficii, de sigur că atunci, cânt 

veneă negustorul să deciare valoarea mărfii, .i- ay fi spus: amice, 

nucile sunt 14 lei kg, iar nu 8 lei, prin urmare te oprese a face 

contravenţie. 

-WVa Să zică aceasta trebuiă să iă măsuri preventive, în loc de 

măsuri represive. Dar inspectorul îi conveneă să tacă, să închiză 

ochii la facerea contraveniiei, să-i lase pe negustori să o săvâr= 

şească, ca pe urmă să vină el, inspectorul, şi să profite din amen-
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zile cai say arunca aupra cenţrasi ienţilor -a căror” declarare 

iciuşi trecuse prin faţa imspectorului vamal. - _ 

Imeă un caz, d-lor, pot să vă mai au. Eu știu la. Constanţa 

si în altă partie... 

D. VINSILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Dacă” fiecare 

“a face la fiece articol asifel de diseuţiune lunză desigur că dis 

nţinnea ci se'va isprăvi foarte târziu. 7 

D.LFONTE MOLDOVANU:. D-le ministru, Vă rugăm ca să 

conveni cu noi, ca acest articol să fie eliminat din acest text de 

Jepe, căci articolul acesta nu duce la îr cnrajatiea ciustei funcţie: 

nar ui şi la obligațiunea de a-şi îndeplini datoria și nici la -în- 

dreptavea soartei fimetionaritor, dax îl încurajează numai la aba- 

1exi,-ca el să închidă ochii când vede că se fac astfe! de declara: 

fini falşe, ca pe urnă să vie tot ele să participe la amenzile 

«ai se vor da pentru eontravonţie. i 

_O wvee: Dacă nu se va da funeţionarilor nici primă din- contra-. 

xexţio. ce încurajare îi mai dai d-ta? - 

D. I.POSTE. MOLDOYV ANU: Încurajarea funcţionarilor trebuie 

să Tie lcafa pe curi o priieeşte. Sa fic stabilit că, ficeare funcţionar, 

în sctimbul acestei pliiți trebuie să şi facă datoria pe deplin. Mai 

pot fi alte stinulenie, eu de excu.plu avansarea, decorarea; şi 

alte sentimerie de ordine publică şi morală. Fiindcă, d-le mi- 

nistru, dați-mi voce să arăt și altă faţă a problemei că dacă acest 

funcţionar este încurajut În modul cum am spus, el devine com- 

plice cu contravenientul, deosebirea e numai că sunt doi tovarăşi 

<e rea credinţă pntem”noi să înenrajaăm aceasta? De.aceea rot - 

pe d. aninitsru de fiuanţe să bineveiască a desfiinţa acest articol 

sau să găsească o altă modalitate de stimnlare pentru f aneţionarii 

cari îşi fae datoria. 

D. D. TUCA: D-lor deputaţi, şi cn sunt contra art. 115 dar nu în 

total, ci în parte. Eu nu pot însă să sprijin opinia mea contrară 

acestui articol pe exemplele daie de d. Moldovanu, fiindcă și eu. 

trăiese întiuz oraş — punet de frontieră —- şi îmi dau seama că 

contravenţiunile euri se fac la vamă, sunt dacă nu toate, dar în 

micoa lor majuritate „contrabande“ şi e fuaxrte bine că prin legea 

zamală sa dat co înpurajare sub lormă de primă funcţionarilor, 

fiindcă numai astfel um reuşit să văd o mulţime de dovezi de curaj 

şi devotament al acestor funeţionari ear au descoperit contra- 

bande importante. după urma căror descoperiri au câştigat şi ei— 

prin primele »eordate de lege —, dar şi Statul. Ă 

Surt Însă alte legi fiscale cari dau prime şi aplicarea lor a 

făcent să mă ridie azi contra acestui articol, e legea specială asupra 

taxei pe lux şi a cifrei pe afaceri. O' serie întreagă de negustori 
cu cari am întrat în relaţiuni dela aplicarea acestei legi, S'av -



  

făcut contravenienţi, nu din vina lor, ci a funcţionarilor — şi pot 
să ră dau o mulţime de exemple atât de negustori cât şi de func- 
tionuri în această privinţă, cu care să vă dovedese afirmaţiunea 
mea, i o | 

Funeţionarul avănd o primă din contravenţiuni, când. vine la 
€! negustorul şi îi' declară vânzările făcuie, funcţionarul cu rea 
credință îi spune: nu se poate să fi făcut afaceri de exemplu: 
numni de 100 de mii de-lei, de ce nu declari mai nuilţ, bunăoară 
încă 5f de mii, fiindeă v'ai să pierzi. prea mult cu aceasta; ci vei 
plăti o sntă deuă nui mult. Și atunei neustorul ca să. nu contra- 
zică nn funcţionar de care are zilnic nevoie şi fiindcă 100—209. lei 
el este cicând dispus n da Statului, primeste şi îşi modilică dec- 
larţiunea în acest sens, | . 

De aci se nase imediat procese-verhale de contravenţie, pot să 
dau şi numele controlorului care a procedat astfel este d. Tăutu, 
“are procese le spriină pe însăşi declaraţiunile obişnuite în acest 
sens dela comercianții din. Giurgiu: Aceasta nu este un fapt spusa 

) de negustori san de mine ci reclamat ministerului de finanţe, 
care u făcut anchută şi a dovedit exactitatea lui. | o 
"Aceasta e un exen:plu concret care tiebuie să ne dea de gânâii, 
când legiferăm şi să ferim pe viitor ca asemenea prime să nască 
contravenienţi nu din vina lor ci a funcţionarilor înteresaţi în 
cauză, Pe aceeă propun mai ales că eei cari au luat cuvântul la 
acest arlicol, chiar şi d; Şerbn care a cerut suprimarea în între- 
gime a articolului, nau spus că ar fi rău să se dea denunţătorului 

| primă, ca acesţ at 113, să fie modificat în sensul că denunţăterilor - 
=ă se dea primă fiindcă este imposibil ea ei să nască contrave- 
mienţi la lege, dâr să nu se dea această primă şi agenţilor fiscali. 

D. M. G. ORLUOANU, preşedinte: D. Diaconescu are cavântul. - 

D. CR. DLACONESCU: D-lor, tot pentru suprimarea art. 113 aşi 

âdăocă şi eu ceva din experienţa mea de 'advocai. Cunosc efectul 

unei legi care în condiţii similare de primă prin lege şi anume le- 

gea caro obligă înscrierea la biuroul populaţiei dă o primă iuneţio- 

marilor cari constată contravenţia. Aceasiă primă a îndemnat pe 

: sefui unui biurou al populaţiei locale să îujzhebeze procese-ver- 

bală asa de neîntemiciate încât a dezasperat populaţia şi a trebuit, 

ză intervină clemența regală peniru za să pună capăt acestor 

procese scandaloase. - , | _ 

Mă vidie în contra ideici d-lui deputat Inea cu numai denunţă- 
torii să ară nsemenea prirua pentrucă s'ar cădea întrun alt păcat 

şi anume sar întâmpla ca denunţările să” fie frecvente. Aş prin 

ca. la acest articel să. se udouge un aliniat ca acei cari denunţă şi 

ale căvor derujnturi nu sunt dovedite să aibă o pedeapsă. . 

D. AUREL MIICEA: Cer cuvântul. | 
"DM, G.. ORLEANU, preşedinle: Aveţi cuvântul.
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D. AUREL MIRCEA: Principiui din art. 113 “aparţine tuluvoz 
legilor» de acest fel. Nu se poate ca unui agent care a prins . fe 

contrabandă să nu i dau o primă de încurajare. Acelaş principiu 

îI găsim şi în art. 113. Când se dă această primă se serveşte ni 

numai interesul agentului, dar şi al Statului, căci dacă agentul 

fiscal sau vamal ru este interesat să prindă conirabanda, o lasă 

să scape și atunci în love să rideăm nivelul moral al funcţionarilor 

i] sta ricăm pentrucă el se va mnlţumi cu un mic bacşiş sau ar 

înnpărţi pe din două cu cel prins. Pe când prin sistemul lesit 

valoarea contrabandei se împarte în trei: o parte o luă Statul, « 

parte denunţătorul şi o parte... 

Sunt de părere că acest articol să se menţină şi chiar să se-amen- 

deze în sensul acesta, cuvintele până lao treime să se şteargă si 

să se fixeze o treime din jumătate. Am şi temeiul acesta că numai 
în cazul acesta se vor putea distruge euntrabandele. In Ungaria 

şi Austria erau guarzii financiari cari vegheau ia frontinră si 

degcopereau contrabande şi nu. se făcoau abuzuri. Statul avea ve- 

nituri mari, iar contrabandele erau înir%o proporţie foarie mică. 

Se demoralizează funcţionarul atinci când nu-si îndeplinește du- 

toria, iar când şi-o îndeplineşte trebue să îi se deă o mică primă 

de încurajare. ame 4 

D. VINTILA BRATIANU, minitsru de finanţe: D-lor, suntens 

chemaţi să facer: legi, nu să facem pcezie. Sâ-ini daţi voie să 

fac această reflecțiune ascultâad pe amicul Levante Moldovanu, 

deputut de Brăila; d-sa a arătat modul cum toţi aceea cari îrus- 

tează Slatul să fie denunţaţi de acei funcţionaii, fără un alt 

imbold decât acel al datoriei şi al patriotismalui. Vă mărtu: 

visese că şi eu aş dori să ajungem. la un atare grad de conștiință. 

day» din nenorocire nu ari ajuns. Noi. am păstrat iextul vechii lect 

în-vigoare, nn e o innvație în legea actuală, în legea de urmărire 

şi constatare se prevede la art. 93 că. ministrul de finanţe poate 

dacă va găsi cu cale, dă denunţătorilor şi agenţilor cari au.cons- 

tatat contratenţii o pritoă egală cete. Acolo zice „poate“, Dacă 

vyeţi să schimbaţi şi « să introduceţi pe acest „poale“, eu îl primesc 

să nu uitaţi, că dacă în regimul acela vechi al impozitelor directi 

cai erau impozite mui ales pe averea imobiliară, adică, lesne de 

constatat (case, pămâni), azi avem avere mobiliară care nici nu 

viue la constatarea fisenlui şi pe caxe o constată, diferitele bănei. 

diferitele instituţii cari percep impozite. Prin urmare, dacă d-voas- 

tre veţi suprimă această măsură, daţi o primă de incurajare ia toți 

aceia zari vor să ascundă aceste averi. Şi în concepția. mea ar fi 

ca' şi pentru averea mobiliară să ajungem când va fi bine stabilii 

vegimul ci să fie înregistrată, Sper că vom ajuiige into zi, la 

încureavrea ce a făvut în Italia, das cave nu s'a dus mai departe, 

ca să fie numai acţiuni nominative, ca rentele să fie nominale.
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"Atumei evident, că nu vom imai aveă nevoie “de. aceste denunţutii 
„pentru ca să scoatem la iveală averea mobilară ascunsă pe când 
în situaţia actuali, unde nici legea biw-selor. nu prevede obligăţia 
„să se inregistreze în mod serios averea mobiliară, această avere 
va scăpă. Dacă d-voastră Suprimaţi pulinţa încurajării pentru 
acei cari vor deru:nţu va scăpa o mare pavte din averea mobitiara, 
Întrin regim nou îti care punem. averea: mobiliară, pentru prima 
oară aşi puteă zice, lu conteihnţia Stutului.. Ne desarmaţi eu totul 
Statul ca să poată să săsească uhde ar fi ascunsă acestă. avere 

Prin urmare, vă roa să nu introduceţi aci un articol nou ci să 
menţineţi articelul care a fost în legeu ile urmărire, Nu am ajuns 
înca din nenorneire, la cea situatie mai ales după timpusile actuale 
«ae udâncă nerturbație în care să se poată zice că funcţionărul 
îşi va ince datoria dacă nu.va fi şi oare. «ure stimulent. i 
De aceen, să: rog, ca atât pentru devunțătorii din afară cât şi 

pentru agenţii fiseali, să lăsaţi această clauză, care nu e o invenţie 
a noastră, şi pe cur o veţi găsi: în toate legile. ca şi în: legiia 
ucastră veche... (Aplause). Ă | - 
Pin mara vii Pu% să respinseţi amendamentul. . 

TD. M. G. ORILANU, preşedinte: Pan la vot. amendamentul. 
dela axt. 113, prin care se cere suprimarea art. 118. (Întreruperi). 

D. ID. JUCA: Puate d. ministiu primeşte un alt articol, prin 
care. [ (Intreruperi). i 
— Amendamentui pus la vot.xe.respinge de Adunare 
D. LEONTE MOLDOV ANU: Să se menţină textul vechiului ar- 

icol, 

4 

D. V. MARCU, ta: Jueul d-lui raportor? lată noua sedacţiune dată, 

art. 115, a | 

Art: 113 din legea veche se înlocueşte cu: 

„Ministecul finanţeler poate, dacă va găsi cu cale să acorde do- 

munță:orilor şi agenţilor fiscului cari aa conslatal contravenţiu- . 

»ile, o pimă egală cu cel mult a treia! parte din sunia; amenzilor 

„vănasc difinitive şi iucasule dela. 'contravenienţi. 

D. VINTILA. BLĂTIANU, miniștr u de finanţe: Să se menţină 

vechiul articol. * 

D. M. G. ORLEANU, preşediute: Pun 1ă vot amendamentul care 

suni mează art. 112. Sa admis. | 

D. O. SERBAN: Aci cred că e vremea să punem partea 1 a ar- 

“dicolului 103 pentru că s'a îsprăvit cu sancţiunile, 

D. CONSTANT. GLURGESCU, în locul d-lui raportor: Să se 

pună la sfârşit. 

_— Se pune la vot propunerea şi se primeşte. 
Se dă cetive art 144. 

„ CONST ANTE. Gr ORGESCU, în locul d-lui vaportor: Aci s'a
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prezentat un amendiment semnat du mai mulţi d-ni deputaţi în 

care re spune: Art. 114, alin. II se înlocuește astfel: 

Contestaţiunile şi recursurile nu împiedecă perceperea lor. Ră- 

mâne a. se face compensaţia sau restituire dacă debitul e micşorat, 

sau a percepe diterenţa dacă e mărit. ” 

Ape!u este suspensiv de executare. 

1. N. Drăghici şi alții. 
D. 1. DRĂGHICI: D-lor, cu toată admiraţia infinită pe care 

-e ave pentru d. ministeu de finanţe, sar părea că noi nu păstrăm 

acecas stimă şi aceea adlmiratiune pentru aparatul d-sale finau- 

giar, vara poate să comită de multe ori erori, fie intenţionat, îi». 

ne:ntenţiouat. - 

Din acest punet de vedere, eu cred că faţă de culanta care an 

- avut-o cu alte articole cari priveau procedura înaintea evmisiri 

de judecată, cel ritateu cu care se judecă asemenea afaceri, lipsa 

dreptului de opuziţiune, în asemenea afaceri fiscale, eu cred câ 

4rebute să insistărm pntin la acest ariicol 114, asupra caracterului. 

pe care îl are apelul în această materie. 

In adevăr, la un articol pe care noi lam votat, am prevăzut: 

că o persoană care nu ştie carte e citată printrun agent al fis- 

cului şi un martor oarecare, care confirmă ceea ce a iscălit 

acest citat prin punera de deget, face ca persoana să fie bine 

citată, Acest, martor, de obiceiu, d-voastre ştiţi cum se face în 

praeclică, nu e persoană mai simandicoasă decât servitorul ce 

„la percepţie. Va să zică, un agent al fiscului, un servitor de la 

pezcepţie sau un străjer «oarecare face pe un X contribuabil pre 

sent în instanţă, deşi acest X ma avut cunoştinţă de termenul 

de judecată, aşă că este judecat în lipsă, şi legea nedându-i drep- 

tul de opoziţiune, face apel. Făcând apsl ce drept are el? Să 

facă compensaţinne în caz când va câştigă şi să tragă înapoi 

de la Stat. prisosul ce l-a plăiit. Or, d-voastre ştiţi că aceasta 

însemnează pe româneşte „mortul de la proapă nu se mai în- 

toarce“, Căci, dacă priu âceastă impunere nu mai are ce să cem- 

penseze, astăzi când este adevărat că dările sunt mai mici decât 

cele prevăzute în lezea Titulescu dar sunt extrem de impor- 

tante de cum se plătea înainte, de aceea rog onorata Cameră, 

şi rog pe d. ministru de finanţe să renunte la. caracterul execu- 

toriu al hotărârii comisiunii de apel, binevoind a admite ca ape- 

Jul să fie suspensiv de executare în ce priveşte această hotăwvâre. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor depu- 
taţi, până acum agentul fiscal eră acela care făceă constatarea 
şi procesul lui verbal eră execntoriu ; prin urmare, din acest



137. 
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” -% * punet de vedere facem un pas înainte în ceea ce priveşte situa. 
iunea ce voim să o cerem în viitor contribuabilului. 

Dar vă atrag atenţiunea că în această lege nu este vorba nu- 
- mai de impunerile ce se fac la 4 şi la 5 ani, adică, recensământul 
general, ci şi pentru impozitele celelalte, “adică, impozitul. pe 
comerţ, pe industrie, pe profesiuni, pe. venitul: averii mbobiliare 
“Şi pe venitut global, âle căror impuneri -se, fac în fiecare an, 

Să nu daţi prilei ca prin apel să se poată amână cu 6 zi 7 
Tuni îneasările Statului, căci ori cine ar vreă să nu plătească 
"tu cele denă te. meslpe ar putea sub formă - de apel. să amâne! 
„Plata, 

Pe de altă parte comisiunile de apel luciează, şi ele după cele 
de impunere. 

  

Bilanţurile societăţilor de multe ori. se publică în Martie. sau 
Aprilie şi. noi cum voim “să facem aplicarea bugetului pe ziua de 
1 Ianuarie trebuie să avem constatările până în luna lui Tulie 
ca să putem stabili sumele de îneasat în cursul bugetului.” 

De aceea vă rog să lăsaţi ilispozițiunea aşăi cum est 
căci alitei Statul este dezarmat în încasările lui, 
D. LEON PSEPELINSCHI: Să poată administratorii 

ciari apreciă împrejurările şi să suspende executarea, 
D. VINIDLA BRATIANU, viwnisteu de finanţe: Nu aş vreă să daţi această latitudine, deşi am toată încrederea, în adminis- tratorii financiari, însă nu aş vreă, nu pentru interese mate- riale. dar pentru prietenie sau favoruri de diferite feluri, să, „le. 

lăsaţi putinţa acestor suspendări. . 
Eu vaş rugă să menţineţi prescripţiunea din art, 114. , 
D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D-lor, mai întâi este amen- 

damentul d-lui Drăghici. Di 
D. LEONTE MOLDOVAN: Eu aş fi contra acestui amenda- 

ment dacă aş şti că din o sută de plăţi făcute minișterului de 
finanțe sar restitui vreuna, . 

D. VINTILA BRATIANU, miristru de firanțe: De aceea am 
pus coinpensațiunea şi fiţi siguri că atunci când ne vom ocupă 
de aparatul fiseal şi von aduce şi o lege de organizare a ministe- 
rului de finanţe, vom pune o prescripţiune tocmai ca să apărăm 
şi interesele. contribuabililor "faţă cu Statul. 
D. M. G. ORLEANU, preşedinte: Pun la vot amendamentul 

d-lui Drăghici. Sa respins. 
— Se pune la vot art. 114 seznodifieat şi se. admite. 

te în lege 

finan-
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+ | - i 
— Se citeşte art. 115 şi punându-se la vot se admite fără dis. 

cuţiune. E ) | ş “ 

— Se citeşte art. 116. - 

D. A G. ORTEANU, preşedinte: D. Serban are cuvântul. 

. SERBAN: D-ilor deputaţi, am de propus un amenda- 

i * alin. II din art. 16. - ' 

Dobânzile se fixează prin lege la 9%, mi se pare că este prea 

mult, întrucât cred că cei cari nu pot să plătească sunt oameni 

sărmani, 

D. AL. DONESCU: Cred că trebuie menţinută dispoziţiunea 

din lege, căci sunt oameni bozaţi, cari nu se dur să plătească, 

D. G. SERBAN: Sunt de perfect acord cu d-voastră, că nu 

plătesc bogaţii, dar pentru aceea aveţi aparatul administrativ 

şi administraţiile financiare, cari au dreptul să se ducă să-i urmă- 

rească. Cei cari rămân şi nu plătese sunt oamenii săimani, cari 

de bună credinţă nu are de unde să plătească. Şi atunci pentru 

că e sărac să mai plătească şi 9% dobânaă. Propun ca această 

dobândă să se reducă la 6%. In conierţ se ia 6%, de ce să ia Sta- 

tul 9 la sută? | 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor depu- 

taţi, sunt două sisteme pentru încasarea impozitelor ; e acela 

care există la 'noi şi despre care aţi auzit aci multe ecouri dela 

această iribună este acela- al scoaterii averii contribuabilului în 

vânzare pentru neplata impozitului, adică acela în. -care :agen- 

tul fiscului se -arață din nenorocire şi este silit să se arate ca 

un Zbir şi sistemul care a existat şi în Transilvania şi Bucovina 

şi care a format o educaţinne, pe care nu trebuie să o pierdem, 

_a contribuabilului, de regularitate în plata impozitelor. Cred că 

din aceste două sisteme, să luăm pe acela care a dat, rezultate. 

mai bune şi mai cu seamă în momentele actuale, când trebuie 

„să facem educaţiunea contribuabilului, Şi de aceea am introdus 

şi caraetul contikibuabilului, ca să ştie omul! ce are de' plătit. EI 

există în provinciile desrobite. ” 

Al doilea este chestiunea quantum-ului acestei dobânzi. Am 

auzit acum zicând, să se aplice dobânda legală. Vedeţi, dacă pu- 

neţi o dobândă care în realitate dă avantaj contribuabilului și în 

mod legal să-şi lase neplătite impozitele, eu nu-l pot urmări, 

căci el îmi zice: îţi plătese dobândă 6%, când el poate plasa banii 

lui cu 9%. 

Prin urmare, dacă nu este o dobândă care să aibă oarecare 

caracter coercitiv — căci Statul nu pune această dobândă ca 

să- şi facă un venit, ci pentru educaţiune şi pentru ca să nu-şi
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pună tot aparatul fiseal în mișcare la fiecare sfârşit de semes- 
tru, să alerge după fiecare contribuabil spre a-l exccuţă — anţ 
pus 9%, pentru că 9% împărţit pe cote trimestriale, se poate îm- 
părţi prin trei, şi astfel se poate calculă dobânda mai lesne. 

Evident, că primul trimestru cel în curs esta fără dobândă. 
Prin urmare, vă rog, dacă vreţi ca aparatul fiscal să nu se 

arate sub formă de zbir, dați-i această armă, ca să poată face 
educaţiunea contribuabilului. ăi = 

D. C. TOMA: Propun un al doilea amendament la articolul 
„care se discută. Amendamentul este în cuprinderea următoare : 

Alin. nou la art. 116: . 
„Contribuabilii cari plătese un maximum de impozit anual de 

1.000 lei sunt scutiţi de plata dobânzei în caz de neplata la termen 

al impozitelor“. o 

Rațiunea pe care mă întemeez este următoarea: acei cari na 
plătesc impozitele, nu plătese fiindcă nu vor, sau nu plătese 
fiindcă nu pot? Cari nu vor să plătească să fie pedtpsiţi, dar 
acea care: nu poate, elementele rurale şi urbane sărace, de ce 
să le impunem cu o enncepţiune de bancă la dobândă. 

Prin urmare, raţiunea amendamentului este ca oamenii cari 

nu pot plăti, să fie scutiţi de plata dobânzei. 
5 D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor, nu 

i depinde de valoarea impozitelor plaţa sau neplata ;-şi veţi găsi 
desigur şi'oameni cari pot plăti când au 1.000 de lei şi alţi oameni 
cari nu pot plăti când an 10.000 lei. De aceea vă rog să lăsaţi 
cum trebuie să fie egalitate în această privință. | , 

D. LEONTE MOLDOVAN: D-lor, nu aş vreă ca asupra fie- - 

cărei dispoziţiuni din lege să se introducă această desbinare, una 

- făţişă contra, alta făţisă pentru şi să mai văd acest lucru că urii 

"cari la discuţiunea generală critică, astăzi aplaudă cu: frenezie. 
Vreau Să zic aşa, d-le președinte, că fiecare vine aci a venit de 

bună credinţă ca să aducem aportul nostru, ca să îmbunătăţim 

situaţiunea, afară de d. Ştefan Ion, eare refuză îritotdeauna apor- 
tul său în materia aceasta. Intrebarea care se pune este aceasta: 

să se menţie sau nu dobânda aceasta mare de 9 la sută? 

D. ministru de finanțe moţivează pe regimul care era în 

Ardeal şi care eră mai bun ca al nostru, fiindcă în loa să execuţi 

sălbatec, e mai bine să-l avertizezi că plăteşte o dobândă ca el 

însăşi să vină să-şi facă plata. _ 
Dar d. ministru de finanţe uită un lucru, că acolo în Ardeal 

ca să curgă dobânzile se duceă întâiu executorul la el şi îl



  

- punea, în întârziere, pe când la legea aceasta nu se pune îi! în- 
târziere, pentru că fără, somaţie, fără punere în întârziere, fără 

mică o. atragere ce aientiune începe să cuiuză dobânda cea imâre, 

Și aceasta va lovi pe cei de bună credinţă în primul rând, căci 

..de rea credinţă nu de dobânzi mari se sperie. : 

. e aceea daţi-mi voie să spun-că ir ebute să găsim o soluţiune . 

dreaptă care să favorizeze şi fiscul și să fie şi echitabilă, Sau 

in dobânzi de plin drept şi atunci trebuie să fie. câţ se poate mai 

mici, aş zice ca de 5% Chiar, pentru că acestea sunt dobânzile 

civile pe care le prevede legea, sau dacă ecnrge dobânzi de : 6% 

ca la comerţ, acestea să curgă după o punere'în întârziere. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministra de finanţe : D-lor, aceasta. 

este o chestiune care este legată de legea de urmărire. Prin ur 

"nare, eu înţeleg ceea ce spune d. Moldovan, ered că are dreptate 

şi în legea de urmărire va trebui modificat ca să se pună în 

"- concordanţă cn această reformă. Debitorul va fi înștiințat când - 

trebuie să înceapă dobândă (aplauze). 

D. LEONTE MOLDOVAN : Să se - Stearcă cuvintele „de 
plin drept“. n - 

D. M.G. ORLPANI, preşedinte: D-lor, sunt mai multe amen-: 
damenie. 

_— Se pune la vot primul amendament: Propus de d. Şerban şi 

se respinge. 

— Se pune la xot al doilea amendament al d- lui Toma şi se 
respine ed, 

— Se pune la vot al treilea amendament, admis de d. ministru 

şi Qe comisiunea delegaților, prin cate cuv inte „de plin drept“, 

se stiprimă -şi se va adăcga cuv mele : „după somaţiune” şi se 

admite. . . | 
— Se pune. la voi art, 116 astfel amendat « și se primeşte, , 

DN — Art. 117 şi 118 se admit fără discuţiune. 
— Se dă cetire art. 119, 

D.-M. G. ORLEANU pr esbăinie': „La acest articol s'a făcut ur- 
mătorui amendâment : 

= 
x 1. La art. 119 se adaogă un prin alineat. 

Toate dispoziţiunile aprinse în legea de faţă: întră în , vigoare 
dela 1 Aprilie 1933, 

2. Tot la punetul b, alin. 2, dapă „cuvântul patentelor” se adaugă: 

„Cuprnzând şi pe cel complimentar al vatentei” „ iar la stâr; itul 

acelueaşi alineat cuvintele: „şi iaxa de filoxeră” se înlocuese cu: 

„taxa de filoxeră şi legea impozitului asupra păcurei din 887”.
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— Se pune la vot amendamentul şi se primeşte. 

„Se pune. la: vot art. 219- astiel auiendat şi se “primeşte de 

Adunare. a | 

— Se citeşte art. 120. . : E Ă 

„ D. CONSTANTŢ GEORGESCU, în tocul d-lui: raportor : D. lori 

ia acest ar iicol sa propus „următorul amendament „adnuis de 00-: - 

mitetul delegaților şi de. guvern. i i e 

-La art. 120 se introduce că alineat al n. -lea : 

„In cazul când se dovedeşte cu eontraete de. arendă. - în curs, 

cu dată certă, că o propr ietate agricolă e arendată din nainte . 

de anul 1921 cu mai puţin decât trei sferturi din valoarea loea- . 

iivă pe hectar stabilite conform art. 4, impozitul pe anii rămaşi 

din prima perioadă de recensământ va fi scăzut în proporție + cu 

întreagă diferenţă de venit după contract”, 

lar la finele alin. 2 devenit alin. 3"cifra finală de 6% +se în- 
Ineueşte cu 5 la sută. : 

— Se pune la vot amendamentul şi se primeşte. 

— Se pune la vot art, 120 astfei amendat şi se primeşte. 

— Se dă cetire art 121. - 

D. C. GEORGESCU, în .locul d-lui raportor :. D-lor, aci sau 

- Dropus următoarele amendamente : i 

Intâiul amendament: 
La art. 121, punetui 4. | . . 

Cuvântul „striciiciunile” din 'rândul al Il-iea. se înlocue;te cu 

cuvântul „distrugerile”. N a “ - 

Se mai adaosă la finele alineatulii: 
„Insă nu mai înainte de aplicarea legii de faţă”. 

Se pune la vot acest amehdameni 'şi' se admițe de Adunare. 

D. CONSTANT: GEORGESCU, în lccul dlui. raportor : Sant 

două amendamente ale d- lui dr. Costineseu. ăi 

“ Poimul: | N : 

Art, 121, âlineai nou No. | | 

Se mentinca scutirea acordată prin leg zile din 1910, 16 Mai, 

şi 1913 Aprilie pe art societatea toniunălă de! locuințe “eftine: 

aumai dentru cbligaţii, si  cupoanele lor și aceasta pe, un period 

de:50 de ani”. -! 

Al doilea amendament : 

„Se menţine scutirea acordată prin lezea din: 16 Mai 1910 şi 21 

ca comunală a locuinţelor eftine nu- 

= 

Ţ 

i 

  

Aprilie 1913 pentru soeie 

“ dai în ceeace priveşte upoanele” obligatiunilor şi“ numai pe ui 
7 Pi : 

iermen limitat de. 30 ani”. ÎN 3 Aa j
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D-l DR. 1. COSTINESCU: D-lor deputaţi, ştiu că am să vor 
„.bese în deşert, dar cred că ede datoria mea să atrag atenţiunea 
d-lui ministru - de finanţe şi a Camerei asupra unei datorii pe 
care o avem cu toţii. Ştiţi cu toţii dificultăţile cari sunt astăzi 
şi cari erau şi în trecut în ce priveşte construcţiile. Pe paza legii din 1910 şi 1913 sa constituit societatea comunală â locuin- 
ţelor efiine, cu obligaţiuni reciproce şi din partea Statului şi 
Gin Partea celor cari constituiau „societatea, acţionarii socieţăţii împreună cu comuna București. Aceştia din urmă s'au tinut cu 
sfinţenie de obligaţiile luate, adică niciodată să nu iă mai mult 
de 6% asupra tuturor cheltuielilor şi tuturor sareinelor pe cari 
le au pentru construcţiuni. Pe de altă sa impus obligaţia ca. 
niciodată obligațiunile să nu fie producătoare de dobândă mai 
mare dp 3%. Statul a acordat, pentru ca aceste obligaţiuni șă 
se poată plasă, scutire de impozite la cupoanele lor.. Credeţi că: 
această, sentire sa luat în folosul societăţii ? Aţi - înţeles de 
sigur că mu, SI 

Societatea nu beneficiază nimie din aceste obligaţiuni; ele | 
se emit spre a se procură fonduri pentru construcţiuni, 

Ştiţi că dacă nu putem construi e tcemai lipsa de numerar şi 
'prin urmare dațoria noastră este să căutăm' a ne procură cât mai 
uşor numerariul poitru a puteă construi, _ 

Societatea până acum a construit de .43 milioane locuinţe. , 
Azi în Bucureşti sunt peste 4.000 de case făcute de ea. Pen- 

iru aceasta s'au erdis obligaţiuni de 43 milioane din care s'au 
plasat Lu mare greutate 23 milioane. Cele mai multe — şi aci 
țiu să mulţumesc d-lui ministru. ce finanţe — s'a făcut priu dife- 
rite case publice, iar publicul celălalt de fapt a luat foarte pu- 
ține din aceste obligaţiuni, i 

Ne-a mai rămas încă vre-o 20 milioane pe care nu le putem 
plasă. 7 aa , 

Prin urmare chestiunea procurărei de fonduri pentru -cons- 
trucţia de locuinţe e o chestie vrimordia'ă pentru societăte. 
Dacă azi Statul nu ne vine, în ajutor nici măcar cu acest mic 

Ineru ca săi sentească de impozit -cupoaânele obligaţiunilor, atunci 
gocietatea e pusă într'o siiuaţiune cu totul inferivară faţă de ti- 
tlurile altov societăţi. ! . | | 
Este un contract care s'a legat între Stat, această societaie 

şi acei cari au cumpărat aceste obligaţiuni, cărora li s'a spus că. 
sunt scutite de ir:pozite şi azi veniţi să le mpuneţi d-voastre, 
Prin urmare Waş xugă ca măcar pentru un timp mai scurt, 

A 

|



143 

nu pe toată durata :de 50 ani acestei societăţi, ci până ce aceste 

țitluri vor fi de ajuns de cunoscute când publicul îşi va dă seama 

care e ulilitatea lor şi că, au realităţi însemnate la spate, să fie 

scutite. , , 

Prin urmare, vă rog întrucât e în interesul acestei societăţi 0o- 

munale, să admiteţi acest. lucru fiindcă e o necesitate să se âcorde 

pe un timp limitat o scutire la aceste obligaţiuni. 

De aceea rog pe d. ministru şi Camera să aprobe amenda- 

mentul. | 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, d. Cos- 

ţinescu s ridicat chestiunea societăţii comunale a locuinţelor eftine. 

 Daţi-mi voie să-i: reamintesc că amn fost împreună cu d-ncalui şi 

cu d. Orleanu, ministru de industrie în acel moment, iniţiatorul 

acestei societăţi. 

În trecut eu ca primar, iar d. Costinescu ca un om care se 

ocupă cu chestiile sociale, şi d. ministru care ne dădea concursul 

pe o chestie de ordin mai general am văzut că eră bine să încu-. 

rajăm loeninţele eftine., 
| | 

Reamintese aceasta pentru ca să vază Camera dacă aş puteă 

să am cea mai mică lipsă de bună voinţă taţă de o societate atât 

de folositoare cum a fost aceasta şi care a făcut peste 4.000 de 

locuinţe în Bucureşti şi ajută foarte mult pe acei. cari profită 

de aceste locuinţe. 

Dar în chestia impozitelor se pune, d-lor, o chestie de un 

ordin general. 

Sub ce regim punem noi valoarea mobiliară ? Voim să o im- 

punem sau voim să treacă neimpusă ? Şi atunci cum sa pus 

chestiunea pentru creditul funciar urban şi rural şi cum 0 pun 

eu pentru rentele de Stat, pentru renta exproprierii. Vă mărturi- 

sese că dacă în împrumuturile externe aş fi silit pentru că nu 

pot să fiu liber să: sentese de impozit orice împrumut, aş dori 

însă ca orice ministru de finanţe să nu scutească împrumuturile 

interne pentru că scapă sub acest mod şi pentru 50—60 ani cea 

mai mare parte din averea mobiliară ce există sub forma îm- 

prumuturilor de Stat. 

Intr'o lege generală de impunere ca “aceasta va trebui să facem 

ceea ce am făcut pentru industrie care şi ea ară sub un regim 

special. Astăzi şi industria intră sub regimul drepiului comun, 

tot astfel creditele funciare erau scutite cu totul cum era , sentită 

şi societatea locuinţelor eftine. j 

D. DR. ]. COSTINESCU : Cuponul nu era scutit.
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„D. VINTILA BRAPIANU, ministru de finanțe: Dâţi-mi voie, . 
aceasta eră o iaterpilare, . o 
O VOCE: Iudaică. A | Si 
D. VINTILA BRĂTIANU, ministru 'de finanţe: Nu vreau să 

spui nici avocăţească, nici iudaică, Ă fost vorba de o regulă ge- 
nerală. Eu cred că d. Costinescu se înşeală, căci dacă în niomentul i 
acesta obligatiile sceietăţii comunale de locuinţe eftine nu pot 
fi plasate cu. destulă înlesnire, aceasta nu este numai din. cauza 
aceusta, ei şi din cauza crizei generale de numerar pe piaţă. 
De aceea vedeţi toate titlurile cotate la cote foarte scăzute. 

In ce priveşte societatea locuinţelor eftine, cred că este şi 9 
bună politică comunală şi de Stat ca să caute să încurajeze pe 
toate -căile casele publice în plasamentul acestor obligaţii. Aş 
crede că ar fi bine ca toate cassele Statului să- fie obligate să-şi 
plaseze numerar în asemenea, obligaţii, „numerar! care vine 
dela cei. mai săraci şi care trebuie să meargă tot în folosul insti- 
tuţiilor care interesează această pătură a ropulaţiei noastre. 

Prin urmare, îl asigur pe d. dr. Costinescu că vom da şi de aci 
înainte, şi în limitele posibilităţii, şi chiar prin lege, tot concursul 
pentru ca Statul prin Casa de economie şi Casa de depuneri- să 
poată. ajută aceste societăţi în faza grea în cari trece, pentrucă a tunei când vor reveni timpurile mai bune se va puteă desigur o- bligaţiunile societăţii fără chiar acest ajutor. . 

Mai este o soluţiune pe care o propun d-lui dr. Costinescu: să niodifice dobânda "pe care o dă la aceste obligaţiuni ca să poată 
Răsi plasament pe piaţă fiindcă chiar dacă n'ax fi impozitul de- 
5% nimeni nu se va duce cu'o dobândă joasă pentru zilele. de 
EVA PI - . | . | 
“De altminteri la capitolul pentru impunerea, comerţului şi pen- 

tru. “averea mobiliară s'a făcut o categorie specială pentru socie- 
tatea locuinţelor -eftine, s'a impus-la 8%, nu numai obligațiunile, 
“lar şi titlurile acestei societăţi. Rog ..prin urmare camera să; păs:.. 
ireze unitatea de impunere. cara se Săseşte în legea propusă, “d-voastre, 

. 
— Se pune la voi amendamentele propuse de q. dr. Costinescu 

şi se resping. . 
— Art. 121 se votează cu modifiearea introdusă de primul a- mendament. - o 
— Se citeşte art. 122, căre fiind pus la vot, se admite. a 2%. CONSTANT GEORGESCU, în locul d-lui raportor: D-lor. 

deputaţi, vine acum un art. 123 noueare se intercalează aici. 
Art. 123, (nou) —La stabilirea cotei. impozitului. complimentar prevăzut de art. 42, pentru societăţile industriale pe acţiuni, eapi-
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talut eare arărmas cel din--înaintea-anului 19f6-se va socgti îi cal- 
“cul pentru brimii 3 ani dela punere în aplicare -a Jegii. de 3 ori. 

mai mare,. : 

Termenii de. 3 ani poate: îi prelungit în- condițiunile prevăzute 

de articolul :precedent. : - 
„Rostul acestui. articol este. ca să " avantajera acele. societăţi în- 

dustriale sau comerciale cari au răms-cu acelaş capital de înainte 
de răsboi. Inţelegeţi bine, dacă am fi. luat un capital fictiv de trei 
cri mai mare decât acela de înainte de răsboi, rentabilitatea ari 
foat excesiv de mare.şi atunci impunrea care a dat naştere. la 
atâtea diseuţiuini ar fi fost prea mare; Pentru a evita acest. in- 
convenient s'a propus interealarea acestui articol care vine. în::fa- . 
vorul industriaşilor şi comereianţiuor: 

D.-M. G. ORLE ANU; preşedinte: D. ministru de finanţe are . 
cuvântul. : : 

:D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor, Pprimese 
acest articol nou, dar în afară de aceasta aş. vrea sâ revin 'asupra 
art. î20 care s'a votat deja şi să vă fac următoarea observaţiune: 
fiindeă a-ți modificat peste tot că dobânda pe calculul valorii :itno- 
bilelor este de 5%, trebuie şi acj să- puneţi 5 în loc de 6, ca să se. 
puie în concordanţă: art. 120 cu modificările făcute la articolele 

precedente. - 

— Se-pune la vot mcditicatta propusă , de d. ministru de finanțe 
privitor. la art. 120. şi.se admite, | 
-— Se pune la vot art. 123 nou şi se admite. - : 

— Se citeste zrt. 123 devenit 194, 

D. LEONTE MOLDOOVAN: Am numai o vorbă: de spus: aş 

vrea să vedem cacă; este bine zis. Se zice la alin. i din art. 124, 

„fără ca el: să treacă de cote cari să fie prevăzute prin.regulament“ 

: Probabil s'a: înteles prin statutul societăţii? 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Prin Fogula-. 

mentul de aplicarea; legii; - 

„DB.. LBONTE MOLDOVAN : Nu stim cum s. va stabili piin 

regulâment. 

D. Gh. DIMITRESCU, raportor: D-le Moldovan trebuie să ştiti | 
că nu este vorba de o seutire este numai o amănare de plata, irn- 

pozitelor. 
D. LEONTE MOLDOVAN: E "vorba de formarea de rezerve. 
D. CONSTANT GEORGESCU: Da, şi este chestiune să iu se 

exagereze în formarea de rezerve şi de aceea se pune o lipită. 

- — Art, 194 pus la vot se admite nemodificat. 

— Art. 124 devenit 125 şi 195 devenit 126 se citeşte şi punându-s -s€ 

sudcesiv la. vot i sa admite fără diseuţiune. 
4
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D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D- lor, este un azoendament, 
care devine art, 127. Iată-l. 

Axt. 127 nou. —- Se menţine în mod excepţional, pentra primul. 
an de aplicare al acestei legi, modul actual d încasare al venitu. 
rilor existente bisericeşti! şi şcolare din ţinuturile alipiţe. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: 
este în legătură cu ceeace am discutat eri... 

D. N. IORGA: E un răsvot. 

VOCI: Nu, nu e. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, dacă d 
Iorga îl interpretează ca un răsvot an Camerii, pe această ches- 
tiune vă rog să-l respingeţi, căci nu vreau să angajez în nimie 
prin acest amendament bazele chiar ale reformei acestor impozite: 
directe, Este un singur lucru care cred că-l pot adoptă, ca ministru 
de finanţe, ca în cursul acestui 'an şi în mod excepţional, încasă- 
rile cari se făceau până astăzi pentru aceste institaţiuni să conti- 
nuie sub această formă. Credem că chestiunea şcolilor şi chestiu- 
nea bisericească va trebui să fie regulată în cursul acestui an şi 
să nu lăsăm în necunoscut aceste înstituţiuni la eaxi ne ințeresăm,. 
Este o chestiune numai de procedură de incasare, până la regu- 
larea definitivă a chestiunii şi care nu angajează în nimic prin- 
cipiul uniţăţii de impunere de cart vam vorbit ieri. 

Eu aş rugă pe d. Lorga, ca prin altă interpretare să nu ne pună 
în imposibilitate să facem ceeace trebuie să facem pentra ca iosti- 
tuţiunile acestea... 

D-lor, aceasta: 

ID. N. IORGA : Ce o să fiu aşa de prost, chiar cum ar voi in- 

teresul d-tale? 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de. finanţe: "Tocmai "de 
aceea, pentru că interesul care este în joe, al instituţiilor cari 
trebuie să le păstrăm pentru binele culturi generaie, nu-l putere 
păstră acest interes decât astfel cum vă vorbeam şi ieri. 

D. M. G. ORLEANU, preşedinte: D, „orga are euvântul, 
D. N. IORGA: Eu cunose pe d. ministru de finanţe şi prin ur- 

saare nu vreau să amestec în discuţie generozitatea d-sale, cu” 

noscută în materie de prircipii, ci vreau să spun atât, că voi 

păstră. punctul meu. de vedere de eri, „Ori cândvoi fi în măsură 

să fac să biruie acest punct de vedere, îl voi face să “biraie înte- 

gral, fără niti o consideraţie, dar în ceeace privește articolul adi- 

țional, care se prezintă azi, el iese dintr'o înţelegere între cele 

" donă părţi a acelor cari au protestat şi între ministerul care şi-a 

păstrat punctul său de vedere şi s'a ajuns la o tranzacţie, tranzac- 

tia aceea eu sunt liber s'o judec cum vreau, în conştiinţa mea, dar 
evident că nu vreau să fac riin unor oameni pe cari am vrnt să-i 
ajut şi făgăduindu-le că la îutămplare eu voi face să biruie
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punctul meu de vedere, id-voasire sunteţi liber să primiţi forma: 

-care o socotiți mai potrivită faţă de punctul de vedere intransigent 

al d-lui ministra de finanţe. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: In privinţa 

acestei chestiuni sunt convins că d. Iorga tocmai cu priceperea 

şi cu concepţia pe care i-v dă situaţia d-sale de istoric în ches- 

tiuni de interes general, când va avea şi răspundea sunt convins 

că va face ceeace propuneni noi. În zipa aceea chiar acei cari ne 

cereau îeri acest regim special, nu-i vor mai cere în viitor, căci 

își vor da seama că în propriul lor interes nu rai pot să meargă 

pe această cale. (Aplause). 

D. N. IORGA: Vă propun un articol adiţional, ca d-sa să. să 

țină de cuvânt în a mă ajuta să am răspunderea şi apoi îi arăt 

eu ce voi face (Ilaritate). 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Iarăşi îi voi! 

spune d-lui Iorga, că e bine ca unele Ineruri să nu ie precizez 

prea mult, (Râsete). 

— Se pune la vot acest amendament devenit articol nou 127 şi 

se primeşte. 

— Se dă cetire art. 196 devenit 128, 

D. V. MARCU în locul d-lui raportor: La acest articol să se 

adaoge şi cuvântul: „Bucovina“ 

. e 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Ministrul de: 

finanţe e autorizat a institui comisiunile speciale pentru. rezol- 

varea recursurilor din trecut în Ardeal, Banat, Maramureș, 

Crişana. - 

Există şi în Bacovinaţ - a 

D. V. MARCU, în locul d-lui raportor: Da, sunt în curs 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: De ce sa pus. 

aceasta, fiindcă după legea ungară toate recursurile mergeau la 

o instanță fiscală superioară la Pesta. Dacă 'acelaş regim există 

și în Bucovina trebuie să punem şi Bucovina. 

— Se pune la vot acest amendament, prin care se cere să se a- 

daoge şi cuvântul „Bucovina“ după Crişana şi se adoptă. 

— Se pune la vot art. 126 devenit 198 cu modificarea primită şi 

se adoptă. 

— Ari, 127 devenit 129 e admite nemodificat. 

— Se qă ciţire art. 128, devenit 131. | 

D. G. SERBAN: In acest articol ultim. se spune: „Pentru exe- 

cutarea dispoziţiunilor legii de faţă... (citeşte). 

Or, socotesc că cuvântul „complectează“ e pus dintro scăpare 

de vedere, pentrucă este imposibil ca un regulament să complee- 

teze legea. Atunci ce ar însemnă? Ar însemna că de unde, spre 

exemplu, sa scăpat de impunere un lucru oarecare să se vie prin 

/
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regulament să compleeteze acea scăpare 'din Vedere, şi să Yie, 9... 
sancţiune oaxecare pri regulamenţ.. Ori. aceasta nu se. poate, pu . 
e posibil ea Ministerul pe călă de fezularacat ș să „compleeteze pu. 
terea corpurilor legiuitoare şi atunci tred că în Ie de cuvântul 
„complectează:“ să se zică „lămurească“ căci „acesta e xolul. unui 
regulament. 

D VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: E ultimul arti- 
col şi ultimul amendament, pe care d. Serban la prezentat şi. a. 
mendamentul d-sale nefiind: în centrazicere cu spiritul legii, eu 
îl primesc, 

- 

  

— Se puneela -vot amendamentul şi se primeşte. | 
— Se pune la vot art. 128 devenit 131 cu ameniduzaentul pimit 

şi se adoptă, 

D. C. GEORGESCU, în locul d-lui raportor: D-lor pe gale de 
amendament, sa propus- un articol nou 136. 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, dati: m 

şi mie voe la urmă să depun un amendament, Art. 180 > nou, care 
e în următorul text: 

| 
„La punerea în aplicare -a legii, impunerile/ anuale, atât cele 

€lementare cât şi pe venitul globul se vor puteă îndeplini de eo- 
misiunile de recensământ prevăzute de artţ, 80 odată cu impunerea 
veniturilor mobiliare, Aceasta ca să nu facem două rânduri, 'de 
comisiuni şi două rânduri de constatări şi să străgănim pe con- 
tribuabili în mod inutil, | 
„Pentru contribuabilii; - cari au venituri “impozabile numai în: 

locul unde se; efecinează acelă impuneși sau ale căror venituri se 
pot constata Ze. loc“, 

De exemplu e un contribuabil care are numai casă, atunci când ” 
se constată valoarea c:sei tot aceea comisie va face impunerea. Şi - 
dăcă e impus şi la impozitul global, se va face impunerea şi la 
acest impczit ca să nu mai străgănim pe contribuabili încă odată” 
ulterior. Aceasta e ca măsură, transitorie penţru anul acesta, 

O VOCE: Să schimbă comisiunile? . | 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Na se schimbă. 
Aceasta este ca măsură tranzitorie. SR 
„Dacă contribuabilul se găseşte de faţă i se va înmâna copie 

depe procesul-ferba] sub dovadă de primire; iar dacă nu e de faţă 
impunerea va fi comunieată în forma prevăzută de. art. 20 şi eu 
drept de apel după prevederile acslui articol. | 

Apelurile se vor judeca de „comisiunile de. apel prevăzute „de 
de art.78, 

, 
Fiindcă noi voim ea să aplică im legea pe ziua "de 1 Aprilie şi 

ca să nu facem două rânduri de. comisiuni, una să constate imo- 
bilul acum şi după „câtva timp să vie o altă comisiune, care să facă impunerea pe impozitul. &bal. 

N
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D. A. G. DONESCU: Se schimbă întreaga economie a legii 

D. VINTILĂ BRAIANU, ministru de finanţă: D-lor, este o 

simplificare şi prim urmare nu este o xchimbare a eeonomiei iogii, 

ca să nu se facă două rânduri de impuneri, ana pentru impozitut 

elementar şi alta pentru irapozitul ghcval. De ezemplu arc cineva 

o casă care produce 150.000 de lei. venit şi prin urmare plăte ste şi 

impozitul global. ti hinz, cu ce si menreă la o altă comisiune 

pentru impunerea i:npozitajui glabal, “când poate să. u facă co- 

misiunea care stabileşte impozitul elementar, este deci cum am 

spus o măsură irânzitorie, ” 

— Se pune la vot asxiicoiul nou 130 şi se primeşte, !. 

— Se pune la vot proiectul de lege în total cu bile. | 

D. M. G. ORI LEANU, preşedinte: Iată rezultatul votului: * 

Votaţi, .. . . 128 

Majoritate regulamentară 98 , RR 

Bile albe, . + +». - - „19 | 
Bile negre. . . „9 

Adunarea a adoptat roiectul de lege. (Aplause prelungite).
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ADUNAREA SENATORILOR 
SESIUNEA ORDINARĂ 1922 —1923 

Ă Şedinţa de Miercuri 27 Decemvrie 1922 

D. M. PHEREKYDE, preşedinte: Diseuţionea generală, este des. 

chisă. D. Costăcheseu are cuvântul. 

D. N. COSTĂCHESCU: D-le preşedinte, d-lor senători, luând 

cuvântul în discuţiunea generală asupra proiectului de unifieare 

a impozitelor directe şi peutru înfiinţarea impozitelor pe venitul 

global, ţin din capul locului să vă deelar că ru veţi auzi dela mine 

un cuvânt eritie, prezumiios; finanţele> nefiind specialitatea mea, 

mă voiu mărgini la câteva observaţiuni, cari mi-au fost sugerate 

de cetirea proiectului care ni sta prezentat şi pe cari le aduc 

înaintea d-voastre, atzrăgâi:du-vă atențiunea. asupra lor. 

Importanța proiectului de faţă uproape nu poate fi pusă în dis- 

cuţiune, pentru că dacă ne gândim numai la faptul că acest 

proiect: ne seapă de hacesul fiscal în care ne găsim azi, în 

special cu diferitele sisteme fiscale aplicate / în provinciile: 

alipite, dacă acesta ar fi fructul aplicării acestui proiect, încă 

votarea lui şi punerea iui imediat în aplicare ar fi justificată. Lasă. 

ncest proiect mai prezintă importanţă, în momentele actuale şi din 

cauza greutăților deosebite în care se găseşte Statul nostru, căci 

inarchează o tendinţă de regulare a finanţelor Statului şi d-voastre 

stizi că finanţele suni coarda mecanismului îu Stat, 

Ca să judecăm drept acest sistem care se propune astăzi, nu-l 

putem apreciă decât prin raport cu sisteniul actual în fiinţă și 

dacă îl considerăm în asamblul său complect, adică totdeauna ju- 

dneata asupra lui să o facem şi prin raport cu restul impozitelor 

pe care contribuabilul trebue să le plătească, numai așa vom pute 

judecă serios şi just valoarea efectele şi roadele lui, 

Pentru aceasta să aruncăm o scurtă privire arnpra sistemului 

-de impozite care a dăinuit până astăzi în Statul nostru. 

"Dacă am căută să dăm o caracteristică, d-lor senatori, această 

caracteristică ar fi tocmai lipsa oricărui sistema, în; impozitele care 

Sau perceput la aci, na domnit o metodă, ma domnit un sistem 

definit, ele era puse aproape la întâmplare, după nev vie, lovind 

veniturile în mod nedrept.
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Nedreptatea este încă o trăsătură caracteristică a sistemului - 
fiscal din trecut. 

Impozitul personal, vă umintiţi, eră un impozit aplicat î în aşa 

fol că loveă nedrept în mod exal şi pe bosat şi pe sărac. Patentele 

ştiţi că loveau greu pe cei micişi mai uşor pe cei avuţi. Impozitul 
funciar, imporzitu! asupra pământului .mai ales, eră adeseori ne- 

drept pus, cum remarcă «d-l 'Tituleacu în proiectul său de lege 
din 1921: erau pămâaturi de aceeaş calitate cari erau impuse 
însă deosebil, după cum proprietatea eră a micului proprietar 
szw a marelui proprietar; Nu este locul să vă citez exemple 
acum, ar fi inutil, ered că suntem convinşi că sistemul nostru 

diseal trecut era caracterizat prin această nedreptate şi ne bu- 
curam noi astăzi că d-voastră, singuri reennoaşteţi aceasta. De 
«xemplu, raportorul dela Cameră, d. Grigore Dumitrescu, pentru 

a justifica urgenţa acestui proiect, spune: „pentru a îndreptă 
medreptăţile pe care un regim de impozite învechit:le produce în 
defavoarea; celor mulţi şi mai puţini avuţi“. Este mărturisirea 

tocmai a acestei nedreptăţi dia sistemul de impozite din trecut. 

thia» însăşi expunerea de motive, care. însoţeşte proiectul ce 
ii sa prezentat, la pas. 2 spuna: „Impozitele au rămas, după 40 

de ani, eu toate prefacerile economice şi sociale, aceleaşi în ba- 
zele lor principale, cum fusese la începutul acelei perioade“. 

li bine, vedeţi, aceasta este vecunoaşterea tocmai a acestei ne- 

dreptăţi, pe care noi o semnalăm încă de multă vreihe, şi pe care, 
avem, o satisfactiune gând vedem că veniţi şi d-voastră dă o 
recunoaşteţi astăzi, când încercaţi să o înlăturați prin proiectul 

de faţă. Ni 
D-lor senâtori. starea impozitelor unui Sta este oglinda vapor 

imlui de forţe politice în acel Stat. 

Raportul dintre impozitele directe, democratice, şi impozitele iu- 
" directe nedrepte, cari lovesc egal pe bogat şi pe sărac, veprezintă, 

la un moment dat, în desvoltarea unui Stat, toemai raportul a- 

cesta. de forțe politice pârtidele cari au legiferat, cari au pus În 

rractică impozitele. . | 
Dacă în Statul nostrul ne găsim, din acest punet de vedere, în 

situaţia că impozitele directe stau în reportul de 179 faţă de impo- 
zitele indirecte, aceasta nu este decât oglinda toemai â. acestui 
raport de forţe, acei cari au făcut legile în această ţară au fost 
aceia cari şi-au apărat interesele lor, lăsând să diinuiaseă prea 
mult această nedreptate. | ! ” a” 

D-lor, dar nu uureai din punet de vedere social se poate pune 
această chestiune, ea se poate pune şi dinir'un punct de vedere mai 
înalt, al însăşi intereselor Statalui. „- 

Este necesar ca acest raport între impozitele directe şi indirecte,



  

: fie stabilit ast, ca să satisfacă spiritul de dr eptate, “pesti. că: 
impozitele img): zecte lotird pe cei săraci. ereiază o; stâre anumită: 
de lucruri într” un Stat care nu poata fi folositoare dăsvoltăiii 
lui; Când un Stat 4gi bazează toată puterea pe veniturile. trase! 
numai din aceste impozite, fie ele directe ori indirecte, atunei avem. 
un Stat sărac care nu se poate bucură, în orice moment de: în- 
«lependenţa necesară; în momentele de criză, neavând rezerve de 
venituri, la care să apeleze acest Stat, este supus capriciilor unor: 
financiari, cari adese ori precupeţese: ajutorul ce-l dau unui Stat, 
în sensul de a-l suljugă şi mai cu seamă. a acapară avuţiile din 
ezerva lui. - : 
e aceia zic, după fatul | cun sunt asczate impozitele în Stat, 
putem să vedem desvoitarea lui în mod: normal, sau după felul 
“defectuos după care. sunt aşezate impozitele, acest Stat poate. fi în 
primejdie chiar în ce priveşte independenţa sa: 

Proiectul actual, după cum şi c. raportor a afirmat eu puţin: 
înainte, nu are pretenţie de originalitate, în adevăr, nici în ee 
priveşte natura veniiurilor asupra cărora sunt aplicate aceste - 
mpozite —, căci, dlor, veniturile le cereiază mu legiuitorul, ci! 
munca creatcare a. cetăţenilor în Stat, nici în ce privește sistemul: 
aplicat în acest proiect, căsi între sistemul, cedular pur şi sis-! 
temul impozitului unic pe venit, acest proieci, se bazează pe sis- 
temul inixt care este o compunere din impozitele cedulare: pe care 
îl formează impozitele elementare din proiect şi din impozitul unie 
pe care îl formează, impozitul pe venitul global. 

Prin urmare, nici sub un raport, nici sub altul, acest proiect. 
cum declară de aitfel și a. raporte, nu ase pretenţie de originali-! 
tate. 

Care este înză situaţia noastră faţă de acest proiect? Noi, pa»- 
tizanii impozitului unic pe venit, venim astăzi şi ne găsim în si- 
tuaţia de a discuta acest proiect, pe care în 1921 îl găsean: bun, cu 
oarecari modiiicări. lar dvoastră, ai părăsiţ trudiţia, leăci ne aş- 
teptam să reluaţi firul lăsat de finuneinvul d-voastre Costinescu. 

Ul ajunsese, în studiul astipra desvoltării fisantelor în România, 
la instituirea unui impozit unie-pe venit. D-voastră aţi părăsit 
însă, sistemul partidului libeval, reprezentat priu Costinescu şi 
aţi îmbrățișat sistemul mixt, adus la noi de d. Titulescu. 

D. TONY ILIESCU, raportor: Imi daţi voie să vă înteo» up? 
Nu nitaţi că atunci România trăia în avul 1910; iar astăzi este 

anul 1935, 
D. M. PHEREKYDE, preşedinte: Va rog nu întrerapeţi, 
D. TONY ILIES Se Ca voia d-lui orator.. 
D. M. PHERI.KYDE, preşedinte: Nu-i cu voia regnlamențului. 
D.N. COSIL AGEESOLI. D-lor nu voiu insistă . însă. asupra 

icestei chesţiuni, pentru că cele mai multe principii din acest pre- 
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iect, cum sant acelea privitoare la discriminarea veniturilor, da 

degrevarea pentru sarcivile familiare, la abaterile de bază ete. 

sunt principii cari se găsese în toate tratatele de ecunomie po: 

litică şi stau astăzi la baza oricărui sistem financiar modern. 

D-lor, aşi vreă să iusist însă ceva mai mult asupra demoeratis-. 

maului acestui proiect, | | 

Şi aci, daţi-mi vuie să fac oarecari precizări, pentru că astiizi 

nu-știu cum, dar cuvântul acesta şi-a cam pierdut sensul; cum îu 

genere definiţiunile au devenit fluente; noţiunile nu-și măi păs- 

trează un contur definit, încât eu greu ne înţelegem unii cu alţii. 

De aceea, daţi- -mi voie să insist asupra acestui cuvânţ de de- 

mocratism, şi în special să vedem ce-înseamnă un proiect de îm- 

poziie democratic. | 
Poate am înclina să, credem că daci ar fi făcut în favoarea 

celor mulţi şi obijduiţi, în favoarea, celor de jos, întradevăr ant 

avea un proiect democratie, 

D-lor, dacă nci acuzim de lipsă de demoeratism sistemul de 

impozite pe cari îl desfiinţăm acum, zpoi aceasta o facem pe bază 

că el nu corespunde; dreptăţii sociale, pentru că avea earacteristie 

tocmai acea nedreptate socială, adică obijdnirea celor săraci şi 

protecţia celor avuţi. | 

Din acest punct de privire nu “putem consideră ea proiect de- 

mocratic, nici acel proiect care ar favoriză pe acei de jos şi ar 

năpăstui pe cei avuţi. 

Prin urmare, un proiect de impozit, pentru ca să fie democratic, 

trebuie: să satisfacă sine gua non aceste condițiuni de dreptate 

“oeială. . Aa 

Aşa dar, să nu alunecă a crede că dacă am inversă sistemul, 

am făcut un proiect de impozite democratie. Nu! Un proiect este 

democratie dacă satisface dreptatea. socială, neobijduind. nici pe 

eri săraci, nici pe cei bogaţi. “ 

Astiel pusă, chestiunea, cum ne putem da. noi seama dacă acest 

DY vieet, răspunde dreptăţii sociale? : 

D= lor, proiectul trebuie exaruinat, cum am spus, în cadrul am- 

camblulai de impozite pe cari eu cetăţean enntribuabil trebuie să 

le plătese; căci de geaba vine legiuitorul şi spune: de astăzi înainte 
impozitul direct îl vei plăti aşa şi aşa, când ştiu că impozitul indi: 

rect îl plătese tot ca înainte, poate şi mai greu, şi când ştiu ei 

cetăţean contribuabil, că totalul impozitelor plătite mă urcă la 

un quantum care îrui atinge şi minimum de existenţă şi în vieaţa 
mea de toate zilele îmi produce greutăți. 

Care este raportul înive aceste impozite, după proiectul de faţă? 
În expunerea. de motive se spune că actualul proiect prevede cote 

mai mici decât cotele din 1921 şi că impozitele actuale, după acest
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-proiect, nu vor fi cu mult mai ridicate, decât impozitele ce le avem 
acum. ! aa ” | 

Dacă este aşă, atunci eu mă întreb: ce raport vor păstră impo- 
vitele indirecte. faţă de acele directe, mai cu seamă că la imypozi- 
tele indirecte, pe lângă cifvele excesiv de mari de până astăzi, sa 
usi adăogat un impozit nou, acela pe cifra de afaceri. 
Asupra acestui impozit să-mi daţi voe să spuniîn treacăt, numai 

două cuvinte, | 
Svntem contra acestui impozit şi dorim să-l vedem desfiinţat 

câţ mai curând, fiindcă este un impozit care nu-şi păsirouză asicia, 
ce lunecă prin firea, lucrurilor, trangformâudu-se întrun impozit 
pe consum. - - 

De aceea este un impozit nepopular şi chiar actualul ministru 
de finanţe francez de Lasteayrie, acum înaintea sărbătorilor, la 
trecerea acestui impozit prin Senat a: spus: „nevoi bugetare mă si- 
lese să rai menţin acest: impozit nepopular, de care am dori să ne 
mântuiia cât mai repede“, a 

liste un inmpozit pe care nu-l plătese dceât oamenii cinstiţi, 
foarte mulţi găsesc fel de fel de mijloace ca să îl eludeze, 

Este un impozit cure. se adaugă la impozitele indirecte pe care 
ndi i» plăteam până acu, | , | . 

D-lor senatori, dacă raportul între impozitele directe şi cele in- 
directe rămâne în această proporţie 15% impozite directe şi 85% 

- impozite indirecte, adică sute de milioane încasate din impozitele 
directe şi miliarde încasate din impozite indirecte, vă, întreb: este 
e dreptate socială în ansamblul de impozite în Statui nostru? Pot 
eu numi sistenul. întreg ca sistem democratic? 

Dacă am luă numai legea impozitelor directa şi am. sudeca-o 
separat, atunci eu nu tăgăduese că este un progres şi că principii 
moderne sunt aplicate întrânsa. 

Dar noi trebuie. să; judecăm asupra a tot ceeace plătim, căci ne 
e indiferent dacă plătese întrun fel sau altul, pe mine mă intere- 
sează quantumul total, sacrifiziul ce ni se cere şi cârd acest sa- 
crificiu atinge 40—60% din venitul mev, atunci nu poţ numi acest 
sistem în ansamblul său, sistem democratic. 
_Vă mărturisesc că am ascultat cu bucurie rezultatele pe cari ni 
je-a dat d. ministiu de finanţe la Cameră, 
zilor pe 9 luni din anul curent, 

Dar vedem că se lăudă elasticitatea siștemului şi: se arătau mi- | 
liarde scoase peste prevederi, cu care s'au satisfăcut multe nevoi 
ale statului, nevoi care mai înainte erau puse întrun buget extra- 
ordinar, 4 | 
Eu cred că d. ministru de finanţe nu a fost în nota justă, d-sa 

a vitat un principiu pe care nu trebui să-l mite, 
este părintele Statului, dar, totodată, 

în privinţa încasă-' 

anume că d-sa 
este şi al contribuabililor,
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Și dacă ne. bacurăm că finanţele Statului înflerese din cauza 
fheasărilor acestor impozite cu cari se obţin miliarde, irebuie să 

„ne adacem în acelaş timp aminte de părinteasea îngriire ce. tre- 
Lie s să o aibă aq. roinistru de finanțe pentru contribuabili, pentru 
cei săraci cari plătesc, „aceste impozite din strictul necesar fami- 
liilor lor. 

lată, dece aceste impozite oneyo ase. îmi ii fac “impresia unui "proiect 
dezechilibrat, căci iin proiect poate să fie dezechilibrat nu numai 
în sens „deficitar, „dar, pentru. mine contribuabil, şi în sens opus; 
atunei când: excedentul întrece orice limită. 

Tot pentru a satisface spiritul de dreyitate socială este de nea 
părată nevoe ca odată cu această lege să sc aplice şi legea îmbo- 

" găţiţilor de răsboi. .- 
Voiu insistă foarte putin | asupra acâstei chestiuni, de nareec 

sa vorbii întratâtea rânduri! şi foarte mult. 
Sa. spus 'că' acest impozit nu s'a. aplicat de teamă 'să nu. se 

creadă -că la baza lui ar fi ca mobil ura sau din cauză! că aplica- 
țiunea lui ar fi foarte complicată, Sa spus că la umna urmes, 
chiar dacă sar aplică, rezult tatele lui ar fi foarte puțin fusemnate. 

D-lor, îmi daţi ve să pun chestiunea aşă cum. o privim noi: 
Noi credem că vricât ar fi de mică suma ce săr incasa dih acest” 

impozit, el trrbue să se creeze, de oarece rioi nu-l cerem ca să un: 
plem cu el anumite goluri, ci îl cerem dintrun penet de vedere 

mor: al, dint”un punet de vedere care priveşte edueaţiwmiea cetă- 
fencască în această tară. Când toată lumea a plecat la sacrificii 
și când tot ce a fost bun şi cinstit în țara aceesta a plecat într dn) 
râud şi înte un suflet su-şi facă datoria, apeştia, îvaţii noştri, au 
rămas aci să speculeze sărăcia noastră a celor rămaşi, pentru a: 
adună „bogătii. Acesta este un semna d exdlesolidarizare socială şi de 
aceea, pentru moralitatea şi edueaţiuanea cetăţenească, noi ceremea 
astăzi să facă şi ei cel putin acest sacrificiu, Pe noi ne interesează 
mult lucrul: acesta; dacă în. viitor ţara românească se va găsi 
iarăş în situa iunile erele prin cari am trecut, etăţeanul'român să 
ști: că în acele momente nu-i este permis și 'se gândească ntimai le 
îmbogățirea lui proprie, (Aplause). lată as ce cerem noi: aceasta. 
iată de ce un astiel de impozit ar prezeuţă pentru nci un caracter 
demucratiu, căci ar dă satisfacţie. spivitului de dreptate. . 

Trecână la examinarea proiectului în sine, voiu arăta, ca o ob- 
sevațiune generali, că proiectul. enunţă principii îa ceai toți 
su Useri. Din citireu textului însă, avem impresiunea că acele prin. 
cipii "sunt aplicate timid, nu cu vigoare, nu cu liotărire. Aşa, de 
exemplu, iată un pr ineipiu en privire. la care nu cred să existe ci- 
nova care să ridice ovbiecţiuni “asupra lui! şi pe care Îl citez chiar 
dir text: „Politica de impunere trebuie să aibă ca ţel desvol- : tuea impozitelor directe treptat cu conşolidarea averilor si re:
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<lucerea corespunzătoare a impozitelor pe, „articole de prima 1 nece- 
sitatet. i 

Admivabil principiu. Dar să examinăna ce este cu el. Aţi auzit 
vraun cuvânt în. privinţa. aceaste? Noi cerem un cuvânt de asi- 
'purare din partea d- lui ministru de finanta, că simultan cu aceasta, 
va activă asupra acestui impozit, tocmai ca să dea aplicare acestui 
principiu solid, pe care nvi îl admitem. 

Al principiu: „impunerea să fie pusă pe cât posibil, pe bel- 
şugul venitului“, Ci, d- lui, în altă palte găsvse - ceva contrazi- 
“ăter. Aprobăm principiul dar nu vedem aplicaţiunea lui în. text. 
Văsim în altă parte, că uverile în țara noastră încă nu sunt destul 
le consolidate şi că numărul averilor sunt foarte puţine, din care 
cauză suntem. nevoiţi să ue sprijinita tot pe numărul. mare al celor 
săraci, ” 

Der atunci, d-nii mei, unde. este progresul? Care a fost sistemul: 
nostru de impozite de până astăzi? S'au stors impozite din să- 
răcia mulţimei şi am fost un Stat. sărace, cu contribuabili săraci, 
înti”o țară, bogată. Accasta este tabluul trecutului, Şi mă întreb: 
cu acest proiect schimbăm tabloul, dacă ne adresăm şi apăsăm 
„tot pe mulţime? A+ trebui să ne adresăm la belşug. Ori belşusul 
este acolo unde venitul trece de limită necesităţilor omului. Dela 
“această limită încep veniturile cari pot fi atacate în larg. Veţi 
vedeă însă "ă seara progresivă, la impozite esta din ce în ce mai 
ztenuată. S'au găsit argunnte pentru a arătă de ce scara progre- 
sivităţii trebneşte scăzută cu mult de cum era în „19 21. Dar asup a 
acestni lucru vom reveni.” 

Alt priucipin pe care proiectul îl enunţă iarăși, este că impo- 
zătele trebuiese să aibă un caracter general, adică să fie încasate 
numai îu contul Statului. | 

PFste un principiu bun, EL axe muite înţelesuri asupra cărora 
nu putem insistă. Când mergem în text vedem însă abateri, 
“edom abateri pentru camerele de comerţ, agriedle şi pentru alte 
îinstituţiuni. Şi mam întrebat dacă aceste abateri nu sar putea 
înlocui prin subvenţinni core spunzătoare, deordate din bugetul 
general, instituţiuniler despre cari esta vorba. De ca să creiem ex- 
cepţiuni, căci atunci se naşte în minte totdeauna ideia pe şubredi- 
tutea principiilor, dacă la fiecare pas când punem în aplicare un 
principiu, facem deviaţiuni, derogări, etc. Cred că sar putea ad- 
mite ca aceste instituţiuni să nu mai incaseze pe contul lor. 

Din principiile cari preced Îa alcătuirea acestui proiect, : voiu 
aminți câteva edri iarăşi mi san părut că în aplicaţiunea practică 
xu li sa dat „aplicaţiunea potrivită. Este mai întâi discsiminarea 
veniturilor. ÎN _ : D-lor, la impozitul elementar pe agricultură, Sa înglobat la un 
ice, din punet de vedere piaciie, -— și desigur, nu tăgădaesc. că
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argimenie sunt şi pro şi contra — şi veniturile din exploatări a- 

gricole. Insă în legea din 1921, “la venit se vorbeă „despre renta pă-— 

mântujui — venitul rantei — şi de venitul exploatărilor şi se tra- 

tau deosebit, tocmai pentru această deosebire în natura lor, ceeace 

este diseriroinare. Vedeti, aci se aduce motivul că dacă aceste ve- 

vitari vin în aceea mâră, capătă un caracter atât de comun că 

abia le mai disiinger:. Nu, d-lor, împozite elementare sunt obiee- 

tîve; în ele nu se ţin seama de persoana care le incasează. Şi a- 

tunci, dacă aceste două venituri sunt deosebite, ele trebuiesc tra-- 

„tate deosebit. 

Căci atunci; de ce faceţi deosebire între soţ şi soţie? Este doară 

aceeaş pungă şi veniturile nu sunt cu caracter personal. 

Mai departe, la profes:unile libere cota este unică pentru toate 

“felurile de profesiurii fără nici o gradare. - S - 

In fine, alt principiu, progresivitatea. Această progresivitate: se 

poate: aplica după o scară de cote, cari trebuie aleasă după anu- 

mite norme. Mai întâiu, să nu lovească mininum de existenţă, al 

doilea. să nu etânjească economiile, cari se pot transforma, în. ca- 

pital. Evident, capitalul joacă rol mare în producțiune şi for: 

marea lui, prin urmare, nu o putem stânjeni. Insă în alegerea. 

scării progesive modul de variaţie a curbei care xeprezintă această ” 

mosgresivitate, poate aveă aliure fparte variate şi cu mersul as- 

" cendent al acestei curbe, să putem apăsă veniturile mari. Este 

drept, că proiectul de faţă, trebuie să o recunosc, avantajează ve: 

niturile mici şi mijlocii, faţă de proiectul din 1921, însă avania- 

îează cam mult și veniturile mari, 

D. ERMITP PANORA LE: Le avantajează pe. “toate, | 

D. N. COSTACHUSCU: Aşa de pildă la un venit de 800.000 . iei , 

anual vedem 13% în loe de 24% cât eră în proiectul anterior. Eu-nu 

vreau să susțin “ca cota de 24% este cea justă şi că trebuie să o 

menţinem. Am remarcat numai faptul acesta, fiindcă nu ştiu ce 

cate statistice -au servit ca criteriu pentru a ajunge la această 

cotă. « , | 
Eu nu am cunoștințe speciale în materie, dar ca simplu contti- 

buabil mă întreb şi eu: care să fi fost criteriul câre a determinat; 

fixarea cotei die 13% în loc de 24%? Probabil că şi d. Titulescu â 

utilizat date statistice şi a avut prevederi bugetare, şi atunci 

sunt în nedumerire. 

Un alt principiu la impozitele elementare. “Limitele admise în 

proiect sunt miei, aşa că face abaterile de bază, în unele cazuri» 

iluzorii. La veniturile agricole se adinite o scădere de 25% la un 

venit sub 2.000 “lei anual. In condiţiunile actuale, cred că foarte: 

pațţine venituri se vor bucură de această scădere. La comexeianțk 

se are în vedere venitul minim de 3.000 lei anual. Vă întreb P* 
d- voastre, care este comerciantul care face un comerţ şi ar ave 

|
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un venit sub 3.000 lei pe an? Deasemenea, dezrevările pentru 'sar- 

«inile familiare încep cu o cotă de 5% si ajung până la 20% pentru 

familiile cu 8—10 copii. Vor fi iarăş foarte rare cazurile cari se 

vor bucură de aceste degrevări. a 
S'a vorbit de complicafiunea legii din 1921 şi argumentarea prin- 

“cipală pentru a explică de ce această lege nu a fost pusă în apli- 

care, al fost, că legea Titulescu eră foarte complicată şi că însăş 

declaraţiile erau aproape impgsibil de împlinit. | 

D-lor, să-mi daţi voie să cred, că aci nu sunteţi toemai în. nota 

îustă, când susțineţi asemenea lucruri. Sistemul din 1921 com- 

plicat? Eu nu cred. Nici această lege nu este mai simpiă ca ceu- 

laltă. Complicaţiunile vin din natura problemei pe care o. tra- 

1ează, varietatea fcarte mare a veniturilor şi, hatural, şi modul de 

aplicare foarte felurii. al impozitelor. o 

Aceasia aduce. eomplicaţiunea şi cred că şi cu acesi proiect na 

“om lovi de uceleaşi dificultăţi de cari se lovei şi proiectul din 

1991: iar în ceeace priveşte declaraţiunea, d-lor, eu cred că cei cu 

venitivi simple, ştiute, foarte uşor de îndeplinit, aceştia au îra- 

plinit declaraţiurea în foarte multe părţi din ţară și, dacă ma 

fost împlinită şi cu gre de a. fi împlinită de unii, este numai de 

> mică categorie, a acelor ale căror venituri erau prea încâlcite şi 

“poate ale căror venituri nu le conveneă să fie puse în evidenţă, 

:aşa cum cerea declaraţiunea. 

Dar, d-lor, daţi-mi voie. să remare că şi dulpă actualul proiect 

or trebui declaraţii şi să nu vă faceţi iluziunea că ați simplificat 

iGeclaraţiunea fiindcă aţi tăiat. cedulele şi aţi separat declaraţiu- 

mile. Nu vă speriaţi! Când le veţi întruni la un Joc veţi obţine 

acelaş cearşăf, ca şi după legea din 1921, căci aveţi nevoie de toate 

datele pentru ca să operaţi impunerile, să operaţi abaterile de 

bază, să operaţi degrevările pentru sarcinile familiare. să operaţi 

_odiţionalele, să executaţi toate 'operaţiile celelalte pe cari le nece- 

sitează impunerea, care este o operaţiune foarte complicată şi eu 

cred că vă veţi lovi exact de aceleaşi dificultăţi de cari se loveă 

și legiuitorul din 1921, în aplicarea problemei. Nu tăgăduese că aţi 

“putut, să faceţi o simplificare oare care pe baza experienţei că- 

pătate; dar îmi daţi voie să observ că eu nu cred că numai com- 

plicaţiunea a fost motivul neaplicărei legii din 1921, cred că au 

mai contribuiti 'şi lucruri asupra cărora nu mai insist, 

“TPreeând la: impozitele elementare mă voiu opri puţin asupra 

impozitului pe agricultură. Acesta este pus cu o cotă de 2$, și 

„ceeace ma lovit, în deusebi, este faptul că di se spune că în com- 

paraţie, cu legea dir. 1921, acolo cota era de 27 la sută, iar ari 

este de 12 la sută. , | - 

D-lor.: mu ştiu dacă am înţeles bine, aşi dori să fiu lămurit în dis- 

auţiunile cari vor urma în Senat. o
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D. TONY ILIESCU, raportor: liră cedula A, combinată cu ce- 

„dula C; care la noi nu mai există... 

„D.N. “COSTĂCHESCU: Daţi-mi voie să vă expun felul în care- 

am iuţeles chestiunea aşa cum. se spunea. 

"Em cred d-lor, că în sistemul d-lui Titulescu se făceă o deosebire: 

în venitul din agricultură în -chipul următor: se deoseleă senitul 

„capitalului învestit în. pământ, căruia îi se aplică o ectă,:12 la 

sută, şi venituriler exploatărilor agricole, care, pe principiul dis- 

crimiriării cuprindeau şi capital și muneă la un Joc şi li se aplică. 

altă cotă, încât aci nu cra o suprapunere de cote, era o juxtapu- 

nere de cote. 
O parte din venitul meu era taxat cu o cotă şi restul venitului 

meu agricol era taxat cu altă cotă. 

De aittel, ca să fim şi mai lămuriţi, iată cum se exprimă în- 

«uşi. d. Titulescu: „impozitul fonciar din trecut înglobă ia un loe 

tot venitul pământului, fără a distruge elementele lui producătoare: 

capitalul imobiliar şi munca sau capitalul mobiliar cu care se: 

exploatează, - 

Impozitul e aşezat pe venitul ce corespunde capitalului inveştit. 

în pămâbi, indiferent de venitul pr odus de muncă şi capital de: 

exploatare. | 

__ Impozitul pe veniturile exploatărilor agricole, adică pe ceia ce- 

vevine arendaşului san proprietarului peste arenda pământului. 

"la cedula A nu puteau fi puse, căci ar fi însemnat sau să le- 

confusdăm cu veniturile cari corespund valorii locative şi să nu 

le taxăm de loc sau să suprataxăm fonciera propriu zisă, soluţiunit 

readmisibile. 
Prin urmare eu am înţeles, şi dacă mă înşel îmi veţi dovedi a- 

ceasta d-voastră, dar am înţeles că venitul din agriculturii fie că. 

îl ia proprietarii, fie că îl ia proprietarul şi arendașul, se com- 

pune din donă părţi: partea arendaşului şi partea proprietarului 

că propriciarul ia ambele părţi, însă tot două părţi rămân lovită: 

cu două cote deosebite, justapuse şi nici de cum suprapuse, 

Imsă în proiect! ni se spune. ! 

„Nu se poate vorbi de cota: impunezilor fără a amiuti şi ehesti- 

unea impuneri venitului provenit din exploatarea agricolă, care 

după legea din 1924, forină impozit separat la, cedula C, lovină 
astfel venitul proprietarului cu două cote. - 
Când exploatarea se face de către un arendaş sau de către 'ori- 

care altul decât proprietarul: sau titularul unui drept de' folosință 
ai proprietăţii fără discuzic că venitul acesta e distinet de acela al 

proprietarului şi deci u-mează a fi supus impozitului respectiv. În: 

condiţiile aetnale ale agriculturii la noi, pentru proprietar sepa: 

raţia acestor două venituri, cel din renta solului: si din exploa- 
tarea lui, devine o ficţiune, căci. în. practică ambele. se confundă.
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întrunui singur, atunei când ele încap în aceeaş mână şi atunci 

bnpunerea lor în două părţi ne ducea la aplicarea a donă cote di- 

ierite asupra. aceluiaș venit. : . 

Prin urmare, în genere cota după Jegea din 1921 pentru venitul 

proprietarului eră la un loe de 27 la sută pentru cazul câad ex- 

ploată singur şi de 18 la gută dacă arendează. 

Vă mărturisese că acest lucru n'am putut să-l înţeleg. - 

Hu înțeleg că venitul proprietăţii agricole, repet încă odată, se 

compune din dauă părţi: o parte'se loveşte cu 12 la sută, o altă 

parte se loveşte cu 15 la sută. 

Că era vreu de făcut separaţiunea, admit; că era complicat, 

admit; - ” | | 
Că la arendaş eră uşor de făcut separaţiunea şi în principiu 

puteă să se facă separaţiunea şi când venitul cădea în mâna pro- 

prietarului, căci socoteam care este partea de cotă propriu zisă a 

capitalului învestit în pămâni.. 

Si in adevăr, ca să vedeţi că este aşa, că interpretarea mea este 

iustă.... 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministrul finanţelor: Imi daţi voie 

să vă întrerup d-le Costăchescu. 

Am voit adineanrea să vă întrerup, însă văd. ek reveniţi din nou 

asupra celei chestiuni. , | 

Este cu totul altă concepţie în proiectul nostru, decât accea a 

d-lui Titulescu, în ceeace priveşte impozitele. 

La d. Titulescu sunt donă împozite separate: cedula A şi co-. 

dula 0, 
Cedula A eoprinde valoarea, locativă a pământului, cedula C' co- 

prind venilurile exploatărilor. 

Noi pe cedula C am suprimat-o cu totul şi am revenit la îimpo- 

zitul funciar cel ve chi, care eră tot pe valoare locaiivă de fapt si 

am păstrat numai cedula 4, cedula. C eave eră cu totul deosebită, 

am suprimat-o, fiindcă nu puteam să evaluăm venitul pe care 4ă- 

»anul îl ia Gin câteva răzoare de legume şi din' câteva culturi 

speciale pe care le are. 

D. Titulescu în proiectil săus renunţase să stabilească aceste Ve- 

rituri şi spunea: voi luă cotaşi voi înmulţi cu de donă ori cedula A 

“şi aceasta va fi impozitul, de pildă, pentru venitul din legume şi 

voiu înmulți cu trei ori cedula A dacă este din cutare cultură şi 

cu de patru ori dacă este din cutare cultură, ete. 

Prin urmare, nu faceţi eroare în, judecata d-voastră în discu- 

iunea pe care o faceti, nu adăugaţi la impozitul nostru elementar 

pe venitul agricol cedula O, eare Ja. poi este suprimată cu totul. 

Noi am crezut că în starea actuală a agriculturii, mai cu seamă, 

după reforma agrară, unde cea mai nare parte din teren trece la 

țăran, nu puteam să cerermm ţăranului să deă o contabilitate de ce -
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a câştigat cu viţa, de ce a câştigat cu legumele şi de, aceia am pus 

un impozit unie şi am lăsat cun totul veniturile din exploatările 

“agricole şi n'am impus decât valoarea locativă, 

De alminteri, d. Dumitrescu raportorul dela Cameră, şi-a pu- 

blicat discursul şi veţi găsi toate aceste cestiuni foarte bine lă- 

murite şi foarte bine explicate, ea să nu lungim discuţiunea, 

D. N. COSTĂCHESCU: In urma. explieaţiunilor date de d. mi- 
nistru de finanţe înţeles că în actualul proiect cele două părţi di- 

ferite de venituri suni înglobate într'unu! singur ” _ 

“In proiectul d-lui Titulescu aceste două cote nu se suprapuneau. 

D-sa spunea: Valoarea. locativă la hectar o împun cu 12 la « sută, 

iar valoarea de exploatare o impun cu altă cotă. ! 

D. General N. CONST TÂNTINESCU: Una este mai mare decât 
cealaltă. 

D. N. COSTĂCHESCU: In definitiv, pe noi ne interesează mai 

mult actnalul proiect şi în special cota de 12 la sută pe venitul: 
agricol. i 

D-lor, în această privinţă aşi face un apel la d-voastre ca să 
se acorde o uşoară piisuire, cu privire la această impunere, peniru 
noui împroprietăriți, lotaşi, având în vedere că ei încep noui Zos- 
podării şi pentru motivul că noi voim o agricultură bine condusă, 
pământul intensiv lucrat. Pentru aceste:motive, vă rog să acordăni 

o păsnire de vreo 5 ani. 

Declar că păsuirea pe care aţi acordat-o fostilor proprietari o 
aprobăm, şi după cum pentru aceşti proprietari aţi convenit a 
face o reducere a cotei, tot aşa şi pentru noi lotaşi, pentru în- 
drumarea gospodăriilor ţărăneşti, să le acordaţi o reducere de 
exemplu, în loc de 12 să fie 18 Ja sută sau 9 la sută. , 

„ Cer acest lueru pentru că, dacă privim tabloul cotelor de im- 
punere, vom vedeă că imvunerea pe agricultură ocupă fruntea listei. 
Dacă adunăm toate cotele la un loc se ridică la 21 sau 21 jumătate 
la sută: cota impunerii pe agricultură, care este cea mai ureată 
dintre toate. , 

Înţeleg ca în agricultura, întemeiată, în gospodăria, lagricolă 
care dispune de capitaluri mari și tare are deci posibilitatea, de a 
fi făcută în bune condițiuni, cota de impunere să fie 12 la sută, 
dar pentru noi lotaşii trebnes șle o îngăduive de câţiva ani şi o 
seducere oarecare. 

In ceeace priveşte impunerile pe venitul asupra imobilelor, an 
aicea o cerere a proprietarilor urbani, prin care cer să |i se res- 
-ecte legea încurajării nouilor construcţiuni. ! 

D-lor, avem un caz adalog, după mine, care ar puteă să ne serve 
de orientare, este legea privitoare la. împrumutul naţional din 1916. 
După această lege, împrumutul naţional eră sentit, de orice im- 
pozit, Tot așă legea privitoare la nouile construcţiuni, acorâă aces- 

1
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ora dreptul de a fi scutite de impozit. Cred că şi în cazul acesta 

trebue să respectăm aceustăleg e și proprietarii, după cel mai ele- 

mentar simţ de dreptate, trebuesc să se bucure de acelaş tratament 

ca şi deţirătorii împrumutul naţional. a . 

Este însă o dificultate care se ridică, atunci când proprietarii cer, 

în această petitiune, ca, să fie scutiţi şi dela impozitul venitului 

global. Iată o dificultate pe care trebuie să o vezolvim, | 

După părerea mea, proprietarii au drept la scutirea de impozit 

pe nonile construcţiuni, dar mi se pare că rimeni nu se poate 

*usirage dsla inipunerea venitului glbal. 

„D-lor, pentru casele dela ţară proiectul. prevedi scutirea de im- 

pozit, dacă acele case sunt compuse din mai puţin de trei odăi. 

Aci aş avea o mică observaţie de făcut. D-voastre acordaţi a- 

ceastă scutire, — și desizur cu aşi fi insistat să e acordăţi, dacă . 

Du ar fi pusă în proiect — însă, nu sub această formă, care ni se 

pare că va influenţă în rău elădivile la ţară. 

Insă noi luptăm şi sfătuim pe ţărani, să clădească case igienice, 

să nu doarmă eu vitelul în tindă. Mi se pare că va influenţa în 

său aceste clădiri, când vom acordă scutiri de impozit pe odăi. 

Sar fi putut îmă ea criteriu starea generală. a locuitorului sau al- 

tele, dar nu aceasta, - o. i i 

Tot în privinţa elădirilor, d-voastre. ştiţi că.la oraşe şi în spe- 

cial în Bucureşti, sa produs o. speculă ne mai poraenită cu. elă: 

civile. Negustorii cari au adus mărfuri din străinătate, au în- 

cassat, vânzându-ni-le. sume foaxte mari. Din eauza valutei ei n'au 

făcut plăţile în străinătate, 'şi aceste. sume disponibile le-au spe- 

culat în cumpărări de case, ceeace a creeat o plus-valată la imc- 

bilele oraşelor. 0 casă eare până eri nu putea preţui mai mult de 

un milion, vedeţi că peste o săptămână se vinde cu 3 şi 4 mi- 

jioane! - i | 

Ei bine, cved că ar fi de datorie, ca în tratamentul imobilelor 

să se aibă în vedere şi acest lueru, adică să se cauta a se erei cel 

puţin comunelor — peniru că lucrul nu a fost tocmai generul — 

venituri pe această plas-valută, cari să le salveze din situaţiunea. 

precară în care se găsese. . , 

D-lor, trecând la capitolul venitului mobiliar, este o dispo- 

ziţiurie care favorizează depunerea capitalurilor spre fructificare 

la bănci, le înenrajează tratându-lecu'o cotă mai favorabilă de 

10 la :ată, spurânlu-se că se va aduce bani în bănci dacă se va 

îneuraJă depuaerile şi băncile la rândul ler vor întrebuința a- 

ceste cipitaluri îi industrie. : | 

De asemenea se caută a se protejă depozitele ţărarilor făcute 

la băncile populare, şi mă surprinde. că şi în proiect văd o idee pe 

_care am auzit-u afesea ori exprimată, că ţăranii au tezaurizat un 

enorm stoe de bani. Acest lucru nu prea este adevărat, pentru că 

a
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“după cceace ştiu eu din practică, abiă 29 la sută -din ţărani dacă 
«lispun de numerar. Acei: cari trăiese în mijlocul lor sau- cari au” - 
ceaziune a veni în 'contaci. cu dânşii, stiu că 'Imerul acesta nu este 
în totul adevărat, De aceea vreau să atrag atenţiunea âsupra lui, 
pentru ca să .nu elădiţi proiecte pe acest fapt, căci mă tem că 
veţi aveă surprize la fei cu guvernul precedent cu ocaziunea bo- 
vurilor de împroprietărire. - - 

S'a zis că noi arm făcut propagandă ca ţăranii să nu pună banii 
în bonuri de împre oprietăvire, Aceasta nu este adevărat. Fapt este 
că ţăranii nu au avut buni ca săi pună în bonuri de împroprie- 
„tărire, şi în al doilea râu. »u prea au avut încredere, “Gin alte 
cauze în acele bonuri. E 

Incât ce priveşte afivmaţiunea că ţăranii au tezaurizat o sumă 
mare de bani, ini se pare că veţi aveă ocazinnea să vedeţi că vă 
înşelaţi. 
“La industrie şi comerţ se fac înlesniri pentru rezerve. videa 

că rezervele asigură propășirea, asioură, viitorul acestor industrii 
fată cu surprizele posibile. ' 

Dar, mi se pare că aceste rezerve vor fi prilejul de a se ascunde 
o bună parte din venituri peniru a, se sustrage impozitelor. Tot 
aşă şi rezervele acordate pentru diferenţele de valută comereian- 
ților pe 3 ani, cu drept de prelunvire încă pe 3 ani, mi se pare că 
dacă nu se vor supuue Ja un control foarte serios, cu aceste ne- 
cesităţi de valută comercianții vor face depozite de bani sub. acest - 
pretext cari vor fi sustrase impozitelor, ă 

Pentru muncă şi: salurii, Camera a admis cote diferit. Proiectul 
la început eră cu două cots, astăzi Sa admis 3 eote, de 4,5, şi 8 
ia sută, după mărimea salariului, | 

Eu aş cere aci o mudificaze numai la prima cotă de 4 la sută, 
o reducere u acestei cote, celelalte putând fi menținute. - 

„ Deasemenea aş care o înloxnire pentru pensionarii acestei ţări, 
căci socot că dintre toţi salariaţii Statului. această categorie este. 
cea mai obijduită în împrejurările de astăzi: 

Voci: Aşa e! Adevărat! - . 
D.N. COSTĂCHESCU: Acestora li sar puteă face o înlesnire 

prin proiectul de faţă, căci sunt bătrânii cari au muncit înaintea 
noastră. . Î 

D. ERMIL PANGRATI: 'Trebnese scutiţi, Este o crimă ce se 
petrece cu dânşii. Mor de foame ioţi! - 

D. N. COSTACHESCU: Nu am vrut să spun-lucrul acesta de 
teamă să nu-i umilesc, dar este în sufletul meu şi de aceea atraz 
atențiunea Senatului asupra lor. 
“Pentru profesiunile libere văd o. singură cotă care. se " aplică 

tuturor profesiunilor: „socot că şi aci “trebuieşte aplicată gradarea. 
Profesiunile se gradează dela sine, după venit, încât s'ar păreâ 
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că eradarea. se face în mod natural. Dar nu este aşă, munca nu 
este răsplătită tot. leauna după capitalul depus în trecut şi eri- 
teriul de remunerație al muncii este astăzi puţin alterat din cauza 
împrejurărilor; puteri aplică “mai multe cote, cum s'a: tăcut la. 
muncă şi salarii. 

In ceeace priveşte xoadele pe “cari! le va da actastă reformă, 
ucl dintâi va fi uniticarea impozitelor, ceeace va, îi un mare bun 
și al doilea recuavse că această reformă va aduce în cassa Statului 
Lani, mulţi bani, foarte mulţi. Eu cred că vom avea un excedent 
cure va fi mult mai mare de cât acela care: ni-l îuchipuim cu 
toţii. Cauzele nu le pot exaruină, însă principala cauză. este mă- 
rimea, excesivă a impozitelor indirecte. De aceia rog Senatul şi 
guvernul să îâ imediat în stvdiu această | „ehestiure, căci aceste 
“bnpozite indirecte ne făe traiul nesuferit. Vă amintesc că înainte 
le răsboi, pentru încurajarea industriei naţionale, noi consumain 
kilogramul de zahăr cu 115, iar bulgăsii cu 45 bani, noi plăteam. 
din munea noastră 60--70 bani la kilozram. 

Ei bine, dacă aceste fabrici stiu să- şi frizeze bilanţul ea « 
cundă veniturile cnoriue pe cari le vealizează, apoi ui - 
abestei ţări să fim, scutiţi de asemenea încurajări. N 

Un alt rod pe care îl va dă aplicarea acestor impozite va fi o 
«cumpire a traiului. Evident, aceasta este uatural, este urmarea 
dela sine a măririi impozitelor şi nu am nevoie să insist, 

Însă aşi vrea să fae o obsevaţie: judeţele şi comunele nu vor 
mui puleă realiza nici o îmbunătăţire din punct de vedere edi- 
litar, ele merg la faliuent. -Ele trekue să se vândească de acum 
înainte să-şi găsească mijloace ca să poată face faţă cheltuelilor. 

Ca să nu vă rețin mai mult pentru a încheia, mă resum: ce- 
vinţa noastră faţă de acest proiect, este ca simultan cu el să se 
acţioneze pe toate pârgiiile care se sprijină situaţiunea finan- 
ciară a ţării din punct de vedere fiscal şi anume: | 

1. Să se reducă împuzitele indirecte pe articole de primă  nece- 
sitate; i 

2, Aplicarea. legii îmbogăţiţilor de răsboi; ” 

3. Suprimarea îmvozitului pe cifra de afaceri; 

Iar în proiectul prezentat: . | i 

4. Urearea raţiunii scării prozresive pentru veniturile mari; 
5. Abaterile de bază şi degradările pentru sarcini familiare îă- 

cute mai eficace având în vedere seumpetea traiului de azi: 
6, Disetiminarea veniturilor: aplicată mai judicios şi consecvent; 

„ Pentru noii îrnpruprictăriţi, lotaşii, o reducere a: cotei im- 
„ozitului de 12 la S% pe 5 ani; | 

8. La profesiuni libere de revăzut mai multe ccte; 
9. Pentru. pensionari uşurări. ” 7 

In fine, aplicarea. lesii “va seoate la iveală alte defecte ale ei, 

N
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numai după aplieare se va vedea că opera care sa făcut nu e 

perfectă şi că are nevoie încă. de ameliorări. (Aplause pe mai 

inalte bănci): | a 

O voce: Nimic nu e perfect. 

D. M. PHEREKYDE, preşedinte: D. Weiselberger „axe cuvântul. 

D. SALO WEISELBERGER: D-lor senatori, cu proiectul re- 

formei financiare, supus desbaterilor, guvernul şi-a pus țelul de a 

soluţiona în mod rodnie, chestiunea regulării finanţelor Statului, 

în decsebi a restabilirii echilibrului. bugetar. 

Cât de grea este această problemă, rezultă: din consideraţia, că 

zilele de după răshoi au pus cele mai multe State, chiar pe a- 

colea care au fost ferite de erorile răsboiului, în faţa unor pro- 

blexne de econornie națională nebănuite. Tabloul: situaţiei econo- 

“măcc se. sehimbă într una, ceeace: valorează artăzi, nu mai are 

t'ecere mâine, căci mereu survin eventualităţi  noui; schimibarea: 

situaţiunii -politice, în străinătate şi în ţară, agravarea crizei eco- 

nomice de care este bântuită aproape întreaga Europă, dar mai 

cu seamă mestatornicia valutei. Toate acestea sunt chestiuni, la 

cari nici teoria nici practica n'ar puteă da un răspuns sigur. Faţă 

de aceste consideraţiuni, proiectul. de lege, supus deliberărilor, că- 

_vuia nu îi se peate tăzădui banavoinţă şi o competinţă vastă. nu 

înseamnă totuşi de cât un pas de încercare prudentă, de a găsi o 

cale de ieşire din tufişul împrejurărilor economice încâleite,.. 

D-lor, în genere, proiectul conţine dispoziţinni cari împovărează 

ereu populatia, în. special pe industriaşi şi comerci ianţi. | 

Se vede. apoi în proiect tendiuţa de a stabili un just raport 

între puterea contribuiivă — întrucât ea poate în genere să fie 

apreciată în împrejurările actuale — şi prestațiile impuse, de 

oarece numai în acest chip se poate evită, de o parte, slăbirea pro- 

ducţinnii şi a celorlalţi factori activi şi, de altă parte, coborirea 

moralei în materie de contribuţiurii. Evident că acestei consi- 

deraţiuni trebuie atribut faptul, că d. ministru «de finanţe, ținând 

seama de obieeţiunile industriaşilor şi comercianților, a consiuaţit 

«ă nu capitalul de constituire, ci jumătatea cifrei afacerilor să 

servească ca. bază de impunere. (Art. 4, alin. 1I]). 

Sper că impozitul asupra cifrei de afaceri, care face parte din 

contribuţiunile indirecte, va suferi v modificare radicală cu pri- 

iejul 'aşteptatei reorganizări a 'acestor contribuţiuni. Impozitul 

asupra cifrei de afaceri este eu drept cuvânt considerat ca un im- 

pozit cu 'deosebire împovăto», căci impunerea de 1 la sută se 

repetă ori de câte ori murfa trece în posesia, altuia şi poate în- 

semnă, când marfa â ajuns la altimul posesor, un multiplu lui 

ia sută, ceeace loveşte foaie zreu în consumator, mai cu seamă 

«And e vorba de alimente și de alte obiect de prima necesitate,
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căci consumatorul fiind ultiniul posesor al mărfii, afe de suportat 

întregul raultiplu al îir.pazitulai de 1 la sută. 

Acest impozit mai este criticabil peniru cuvântul, că -suseiţă 

aprehensiunea, ca nepustorii cari nu ţin registre ar putea să fie 

înduşi, din motive da lăcomie, să se sustragă acestui împazit, fă- 

când astfel comerţului cinstit o concurenţă, neloiai 

Chiar cu riscul unei eventuale sporiri a cotei accatui impozit 

pare a fi mai pracţic de a se percepe acest impozit numaio singură. 

dată, şi anume: la mărturi importate, cu prilejul vămuirii - lor, 

și la produse indigene, la locul producţiunii Jor. . 

Se pare că suprimârea impozitului. patentelor, pe care comer- 

<ianţii l-au judecat deasemenea " împovărător — suprimare prevă- 

zută de ast. 119, lit, b -— se datorește unor consideraţiuni de 

aceeaş natură. 

In calitate de reprezentant ai orasului Cernăuţi, unul din cele 

mai mari centre industriale şi comerciale ale noilor ţinuturi, salut 

<ălduros aniticar ea impozitelor direcțe, statuată, în sfârşit, prin 

proiectul de lege. . 

Populaţia: "Bucovinej plăteşte actualmente 'contributiunile di: 

vecte după legile austriace şi cele indirecte după legile vechiului 

vegat. 

Or contribuţiunile directe după legile austriace sunt mai ri- 

slicate decât contribuţiunile directe în vechiul regat, iar contri- 

buţiunile indirecte după legile din vechiul regat mai ridicate 

decât cele după leziie auttiiiace, aşa că, de fapt, Bucovina alimen- 

iează hugetul Statului îutr'o proporţie relativ mai mare, decât po- . 

_pulaţia din vechiul regat. | | 

De altă parte rebret adânc, că art, 119, lit. 7, desfiinţează dreptul 

de impunere autonoruă a comunităţilor de cult israelit. In Buceo- 

vina, ca şi în celelalte teritorii noui, subsistă şi astăzi, întoemai 

ca în cele mai multe State din apus, legea privitoare la orua- 

mizaţia comunităţilor de mult, ănpă care toţi evreii dintruna sau 

mai multe comune forinează în ragd obligatoriu o comunitate care 

se bucură în toate chestiunile religioase şi culiurale, de o auto- 

nomie pusă sub supravegherea Statului și care este îndrituită a 

percepe dela membrii ei un impozit individual direct, până la o 

iimiţă maximă, ce se fixează de fiecare dată, de către autoritatea 

publică competentă.” 
Siaiul îi pune deasemenea la dispoziţie mijloacele de executare 

corespunzătoare. ' 

"Ip acest ehip le este dață comunităților de cult posibilitatea dea 

îngriji de clădirea şi de întreţinerea locaşelor sfânte şi a numi în 

<onformitate cu diferenţierea populaţiunii, nu numai rabini orto- 

ioxi, ci şi rabini cu titluri academice, precum şi în genere de a
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îngriji în mod demn de toate nevoile religioase, 1 rituale: şi culiu- 

rale. 

Ox, sar putea crede că proiectul de lege are grija de + a procură 

mjiloacele necesare pentru menţionatele nevoi în alt chip, bună- 

“oară ea pentru comunele politice şi Camerele de comert, prin im- 

pozite adiţionale la inpozitele Statului. | 

Dar aceasta nu este cazul; din cociră, în art, TI al proiectului, 

care enumără diferitele instituțiuni în favoarea cărora se prevăd 

impozite adiţionale, nu se pomeneşie de loc de comunităţile de cuit. 

Ta ziua deci, în care proiectul, devenind jege, va intră în vigoare. 

_ comunităţile de cult lipsite de mijloacele or, se vor vedeă con- 

strânse a încetă de a mai îunctionă. 

E adevărat că ministerul euliulor a claborat în baza unor ân- 

chete repeţite un proiect cu privire la unificarea tuturor Gispo - 

ziţiunilor ce privese comunităţile de cult, proiect după care ur- 

mează a 'se acordă comunităților de cult na drept. de impunere 

autonomă. - ? 

__ Dar abstraeţiune făcând cu totul da faptul că nu se poate deter- 

mină epoca când aceşt proiect va deveni lege. că în orice caz nu 

va.intră în vigoare înainte de 1 Aprilie 1922 şi că, prin urmare» 

comunităţile vor fi lipsite între timp de mijloacele financiare ne 

cesare, mai este însă altceva, ce' inspiră o grijă serioasă. . 

Art. 109 din proiectul de Constituţie conţine următoarele: prin 

„lege se pot aveă impozite numai în folosul Statului, judeţelur. 

comunelor şi instituţiunilor publice, cari îndeplinese servicii de 

Stat. . N 
Or, cum trebuie să presupunem că comunitățile de cult; nu se 

prenumără prin menţionatele instituţiuni, mai rezultă de aci că 

nu numai pomenitul proieet al ministerului cultelor, dar şi orice 

alt proiect de lege, care ar tinde la acordarea de impozite pentru 
comunităţile de cult, se va lovi de rezistenţă ineluctabilă a arti- 

colului din Constituţia pe care l-am citatţ. 

Motivele ce au determinat guvernul să adopte aenastă atitudine 

nu sunt clare. Căci a admite că guvernul vreă să ocrotească pe 

evrei, tocmai pe evrei, contra unei împovărări cu impozite, ar îi 

tot aşă de neîntemeiat: cum ar fi părerea că puterea contributivă 
faţă de Stat ar descrește depe: urma unei impuneri duble. Mai 

curând ar păreă justificată părerea, că 'aci sunt în joe motive po- 

litice, cari, poate, stau în legătură cu autonomia comunităţilor ce * 
cult, care nu este bine văzută. Faţă de o atare părere, trebuie in- 
sistat asupra faptului, că comunităţile de cult în nouile ținuturi 
au avut, ca şi cele din Ştaiele apusene ale Euwopei, în totdeauna 
mila de a nu depăşi cadrul misiunii lor, închinată, exclusiv satis- 
Ritâoai aeeg deo e şi de a se ahţine dela orice acţiune po- 

omunităţilor de cult dreptul la impunere
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autonomă, ele se var cobori la nivelul unei asociaţiuni filantro- 

pice, în care caz va depinde de bunul plac şi de judecata fiecăruia» 

dacă şi în ce măsnră va contribui la cheltuelile. necesare. 

Astfel de condițiuni au existat şi există încă în vechiul regat. 

dar nu trebuie pierdut din. vodere, că .aci evreii treceau drept 

străini, cari însă acum urmează să se bucure de cetățenia română. 

Nu voiu putea deci votă art. 71 şi 119, decât în cazul când dis- 

poziţiunile lor vor fi modificate în ;eonformitate cu ceeace am 

expus. 

După cum ziceam mai sus, puterea eonțributivă a populaţiunii 

este-pusă la grea cumpănă. Totuş, dacă facem abstracţie de cri- 

țicile ce le-am adus, proiectul, în liniile sale generale, nun este im- 

popular. In prefacerile adânci ale vremurilor de..azi, iese din ce 

in se mai clar la iveală o conY ingere 2 tuturor, că între economia 

individului şi aceea a Statului există o legătură, indisolubilă. De 

aceea constatăm pretutindeni buna vointa de a face sacrificii. 

pentru Stat. Dar populaţia are dreptul să ceară, ca cel puţin îm- 

părţirea sarcinelor coniributive să fie dreaptă şi egală. Nimeni 

să nu presteze mai mult sau: mai puțin decât prevede legea. Dar 

ueest rezultat nn se va putea vealiză decât atunei, când pe lângă -. 

o alegere îngrijită a membrilor comisiunilor de impunere, se va 

asigură agenţilor fiscali, prin sporirea vetribaţiunilor lor de 

până acuma, o existenţă lipsită de eriji, pentru ca să fie feriţi de 

corupţiune. d - 

Din motive egale exprim aceeaş dorinţă şi cu. privire la celelalte 

categorii de funcţionari. Statul, care va dispune acum de mijloace 

financiare considerabile, trehue să procedeze însfârşit, la înlătu- 

rarea acelor condițiuni insuportabile, cari, pe scurt se numeşte 

„mizeria funeţionărească“. Şi ce să mai zicem de tragedia pensio- 

narilor cari ne rupe inima? Cât e ea de joare, rezultă din faptul 

de necrezut, că pensiile lunare ale celor mai mulţi din aceşti ne- 

norociţi sunt de 200 — 600 lei, ceeace înseamnă după actualul curs 

6—15 lei aur. La toate plângerile araare de până acum, guvernul” 

Wa avut alt răspuns decât consolarea ru statutul funcţionarilor 

şi pensionarilor în curs de +laborare. Foamea nu vreă însă să 

ştie nimie de moratoriu. | , 

Pe lângă marea competenţă și puterea de muncă neobosilă a 

d-lui ministru de finanţe actual, se laudă și spiritul său de eco- 

„nomie, calităţi, cari trebuie să fie simpatice oricărui contribuabil. 

Dar şi economia își are limitele ei şi nu trebue să degenereze îi 

sgârcenie, căci sgârpenia faţă de funcţionarii activi duce la înfo- 

meţare şi aceasta la nesupunere sau -corupţiune, iar săârcenia 

iaţă de pensionari cari, în neputința lor, nu se pot niri revoltă, 

duce la disperare şi moarte prin foame. - 

Doresc ca reforma impozitelor, “creată de d. ministru de finanţe



  

să fie încoronată de succes, reamintinru-i însă, că »u trubnie să 

uiir- pe nenorociţii funeţionari şi pensionari. 

-— Orele fiind 17, se consultă Senatul asupra prelunzirii şedinţei, 

care se încuviinţează. 

D. M. PHERECHYDE, preşedinte: D.: general Constantinescu 

are cuvântul. 

D. GENERAL N. CONSTANTINESCU: D-lor senatori, legea 

asupra contribuţiunilor directe, ce este supusă deliberărilor d-vs. 

este rezultatul unui studiu foarie aprofundat, nu numai din pune- 

tul de vedere ştiinţifice financiar, dar este un studiu real asupra 

faptelor, asupra mijloacelor şi putirţei de plată a contribuabililor 

asupra cărora, se va aplica această lege.. * 

Dacă comparăm această lege cu lexea anterioară a d-lui Titu- 

lescu, vom vedeă ce deosebire de simţ practie este între una şi 

alta. Legea “Titulescu eră_ bazată, întradevăr, pe principii. noui, 

pe principii moderne finanzaiare, dar păcătuiă prin aceea că fără 

să ţină seamă de posibilităţile noastre, de puterea noastră contri- 

butivă, aplică la noi toate impozitele ce se găseau în lumea întreagă. 

Rezultatul a fost acest haos că eontribuabilul trebuiă să plă- 

teadcă nu numai un impozit asupra venitului imobiliar, dar tre- 

buiă să maâi plătească suprapus acestui impozit, un al doilea im- 

pozit, acela din. cedula.C; după ce plăteă aceste impozite asupra 

venitului imobiliar, după ce plătea şi un impozit pe venitul mobi- 

liar, mai eră impus la al patrulea irapozit, impozitul pe venitul 

global. - 
Dar nu se isprăveă aci, mai eră un al cincilea impozit, impozit . 

asupra capitalului; unde cotele erau aşa de drastige, încât ar fi 

produs de Sigur, cele mai mari perturbaţiuni în situaţiunea ngastră 

economică. 

„Deşi se mergea atât de departe cu fiscalitatea, prin acea leze 

s'a mai pus la oraşe un al şeaselea impozit, impozitul de 5% pentru 

plata ferenurilor expropriate. 

Tot proprietarii, adică acei cari dăduseră terenurile, şi încă în 

condițiuni foarte avantajoase pentru săteni, tot ek trebuiau să 
mai plătească acest impozit, de 5%, ca să se poată plăti renta de 

expropriere. 
Prin aceste. impozite, d-lor, toată puterea de producţiune acon- 

iribuabilului eră anihilată, stânienită şi nu se şiie dacă multă 

vreme ele sar fi putut încasă. Numai 'aerul ce respiram rai ră- 

„ măsese neimpus și de sigur sar fi impus şi el, dacă sar fi găsit 

un comptoir care să-l măsoare. (Ilaritate). 
Legea care ni se prezintă astăzi, d- lor, este in adevăr, o Jege 

greu de alcătuit şi foarte delicată, fiindcă în ea vin în luptă în- 

teresele generale ale Statului, cu interesele contribuabilului. Este 
ei idealul pentru contribuabil al unei legiuiri fiscale, 

care el să plătească cât mai puţin.
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Interesul însă bine înţeles al Stainlui, nu trebue să ceară dela. 

contribuabil cât mai mult, ci trebue să vadă ca evntribuţiunile 

pentru interesul general să nu treacă peste unu rinirauinal rezo- 

nebil şi tocmai acest minimum a fost studiat în această lege, 

su cea mai mare atenţiune şi cu cel mai mare spirit, de dreptate. | 

Ştiu că contribuabilii sunt totdeauna dispuşi contra legilor 

fiseale, chiar fără să cunoască dispoziţiunile lor. Dacă la aceasta 

se mai adaogă şi puţina bună-voinţă a acelora cari trebue să tie 

îndrumătorii opiniunii publice şi care trebue să îndrepte această, 

opinie publică pe calea cea adevărată, situaţia devine şi nai grea. 

La noi, din nenorocire, presa vri nu se ocupă de asemenea lu- 

cruri, ori caută să tu'bure mirţile contribuabilului, asa îneât, 

când se vine cu o lege nouă fiscală, opinia publică nu este deslu- 

şită şi fiecare contribuabil crede numai decât că este vorba de o . 

lege împovărătoare; 
| 

In cazul de faţă, d-lor, legea pe care o discutăn este o lege esen-" 

"țialmente democratică şi, contrar de ceeace se înţelege în genere 

printr'o lege democratică, după cum spuneă. şi d. Costăchescu, o 

lege fiscală democratică nu este numai aceea care stabileşte un 

echilibru perfect atât între contribuţiunile directe cât şi între 

cele indirecte, ci cu deosebore aceia care stabileşte impozitele în 

aşa fel, încât fiecare să deă o cotă cu atât nai mare cu cât are şi 

aveve, adică cota să se mărească în mod progresiv în raport cu 

averea contribuabilului, asa că fiecare să sufera deopotrivă plata „- 

impozitelor. Ei bine, această -prosresivitate a avut în „edere legea 

de faţă, când a fost vorba să se împue venitul global d contribua- 

bilului. Ia , 

_D. ministru de finanţe zice cu multă, înţelepciune în expunerea 

sa de motive: nu voesc a pune contribuțiuni prea mari, an o li- 

mită la aceste contribuţiurii, limita "este . ţinută de doi factori: 

întâiu, trebue să se facă economii pe toate căile, pentru ca legea 

să aibă toată încrederea contribuabililor, căci orice contribuţiune 

voiu pune, când contrihuabilul ştie că:cu am încercat toate nij- 

loacele de economie posibilă, el o acceptă cu mult mai multă plă- 

cere decât. atunci când ştie că punga Statului este deschisă la tot 

felul de cheltueli destrăbălate. 

Una din cauzele pentru care legea "Titulescu nu a avut această 

greutate morală, a fost tocmai aceasta, că ea nu a început prin a 

face economie. la cheltueli și sa formulat legea pe bază de chel- 

“tueli destrăbălate. . | ÎN 

Din acest punet de vedere d. ministru de finanţe a dat un 

exemplu foarte bun, când a început prin a face economii în buget. 

încât bugetul său a dat şi excedente. | | 

Dar ziceă d. Costăchescu, aceste excedente, ca şi deficitele, pot 

fi şi un rău. Este foaste adevărat. Dar un buget, aşa cum este el al- 

7 
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cătuit în situaţia anormală în care ne găsim, un: buget care poate 
să satisfacă nevoile momentului şi care are prevederi pentru 
viitor, este tot ceeace se poale cere dela un ministru de tinanţe. 
(Aplause). a 

Nu este cu putinţă ca astăzi să se facă un buget în așa fel, ca 
balanţa între contribuţiunile directe şi cele indirecte să fie mereu 
păstrată. - îi 

D. ministru de finanţe a spus în expunerea, de motive, la Cameră, 
cu drept cuvânt: „idealul meu este ca cotele de 15 şi 24% la contri- 
butiunile directe elementare să se mieşoreze dinu ce. în ce mai mult, 
iar progresivitatea . impozitului global să permită o taxare” mai 
aspră a veniturilor mari. Nu se poate faca însă, pentru moment 
aceasta. Situaţiunea noastră financiară este de aşa natură şi ne- 

" voile noastre generale sunt așa de mari, încât este cu neputinţă 
„astăzi să se gândească cineva la reducerea acestor cote. 

Alcătuirea, d-lor senatori, a unej legi de  contribuţiune este 
stea, cum am spus dintr'o situaţiune normală, pentrucă se cer 
foarte multe condițiuni pentru ca o asemenea lege să-şi poată da 
voadele. Dar în condiţiunile anormale de astăzi, ea devine cu atât 
mai grea pentru că contribuţiunile de astăzi trebue să se impună 
pe venituri, cari nu sunt normale şi deci cotele sunt şi ele anor- 
male, | 
Cu toate acestea, d. ministru de finanţe în legea pe care. a pro- 

pus-o, a ţinut seamă de donă elemenie indispeusabile; întâiu să 
nu se istovească puterea de contribuțiune a contribuabilului 
fiindeă şi-a zis: nu pot pune asernenea impozite, cari să omoare 
puterile celor săxaci; trebue ea și cl să ajungă să propăşească, 
pentru ca din propăşirea lui, din propășirea celor mulţi, din înstă- 
rirea celor mulţi rezultă propăsirea şi fericirea unei ţări. Nu din 
îmbogățirea câtorva puţini, se poate desvoltă producţia: unei ţări: 
când vrei să judeci starea și bosăţia unei ţări,- trebue să vezi care 
e starea economică a celor mulţi, cu cât starea economică a massei 
este înfloritoare cu atât avuţia şi bogăţia ţărei este mai mare. 
Nu pentru că vom aveă un număr mai mare de îmbozăţiţi sau 

„de bogaţi, tâia va prospera, î a 
„Fericirea unei ţări depinde de massa poporului, cu cât ea va 

îi mai înstărită, cu atâta și ţara va fi mai bogată și contribuţiu-, . vile ce ea va plăti vor fi mai mari şi ca atare şi Statul va putea 
iace faţă atât nevoiler de toate zilele cât şi nevoilor viitoare. 

Sarcinile Statului, d-lor “senatori, astăzi sunt foarte mari; căci 
Statul modern nu mai este “conceput ca Statul de altădată. EI 
istăzi are sareini şi un rol anult mai mare, are interese mult mai 
mari de apărat. Altă dată totul se reducea la apărarea Statului 
în interior şi în afară. Astăzi el are multe alte interese de apărat, 
interese sociale, eecnomiec, cnlturale ete. Statul trebuie să ţină 

. .
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seamă de aceste interese si ca atare cheltuelile se mărese din zi în zi. i 
De. aceea d. ministru de finanţe. nu. cere âzi dela contribuabili 

tot de cât. are . nevuie Statul, ci.d-sa speră, după cum zice în ex- 
punerea de motive, că prin. propăşirea ei economică, să poată a- 
junge şi d- -sa, să mărească, quartumul contributiunilor în raport 
eu nevoile Statuiui. . 

Asttel se explică de ce dela 1876 şi până astăzi venitul Statului 
care eră „de 100 de milioane la'187%5, a ajuns în 1916 la 600 piilioane. 
Aceasta a "provenit din cauza n proereselor succesive ale diferitelor 

ramuri de cecnonie naţiona | : 

Din dispezițiunile iegii se ni so propune se vede dorinţa care u 

existat şi convingerea profund ă pe care d. niinistru de finanţe a, 

avnţ-o. de a la eontribaabitului aiât încreder ea că i se va pune 
impozite drepte, cât şi sim anţa că acei cari vor fi însărcinaţi 
cu alcătuhtea şi fixarea acestor impozite, nu vor fi animați numai 

de, interesul fisenlui” şi înainte de tuate : -de dreptate şi imparţia: 

litate. : 
Dorinţa d-lui ministru în 'această privinţă rezultă din toţ cu- 

priusul legii; atât din dispozițiunile: asupra modului în care eva- 

iuările ave să se facă, cât şi din formarea diferitelor comisiuni 

de impunere şi de evaluare. 

“Pentru:a învederă toate acestea, să studiem ficeare impozit în 

parte. Voiu începe cu titlul II, capitolul IL, cu! impozitui pe pro- 

prietăţile agricole. : | 

In :ceoace priveşte euta acesțui impozit, ca este de 12%, contra 

15% cum eră ir jegeo Titulesen. Dacă se adaugă la. această cotă 

toate celelalte impozite adiţienaie de care sunt grevate veniturile a- 

gricole, o să ajunzem la un maximum de 90 şi în viitor de 20 şi 

jumătate la sută. Comparând acest impozit cu împozitul de astăzi, 

câre este de 27 la sută, vedem un avantaj chiar asupra impozitu-. 

lui de astăzi. . Se: - 

Dar o să-vă întrebaţi: dacă este așa,. pentu ce d. ministru” de 

finanţe: n'a menţinut cotele de..astăzi şi le-a micşorat? 

Răspunsul este foarte lesne: pentrucă d. ministru de finanţe 

crede :că recensământul cae un sa făcut de mai bine 10. ani şi 

care se'va face acum, va da ile sigur o plus-valută asupra averii 

și prin urmare şi asupra veniturilor proprietăţilo» .agricole şi 

atunci şi-a zis, vreau mii bine si xead cota şi -să ajung să am un 

venit gquasi egal cu acela pe care îl am astăzi, dar să nu anu 

aceeaşi cotă .baitară, de 27 la sută, după cum este astăzi: 

Pentru 'veniturile proprietăţilor avendate, legea prevede o cotă. 

mai ridicată, aceasta în scopul ea proprietarii. să-şi cultive cât, 

mai: mult singuri pământurile lor. 

Im ceace p; ive şte ve acei cari au obiceiul a trăi în străinătate. 

legea ia impus cu 21! la sută, cu scopul de: “a-i sili să trăiască cât 

mai mult în țară.
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Cu privire la-camisiunile cari se întoemese pentru facerea a- 

cestor evaluări, s'a prevăzut astfel, ca nu numai interesele fis- 

cului să fie garantate, dar şi acele ale contribuabililor. 

In această privinţă d ministru nu s'a opus de a se admite toate 

amendameniele propuse la Cameră, pentru garantarea intereselor 

contribuabililor Astăzi inembrii cari fac. parte fie din comisiunea 

„de evaluare, fie diu comisiunea de apel, snt aleşi dintre contri- 

buabili, cari au competenţa necesară, prin tragere da sorţi, din- 

to listă întocmită, nu ca mai înainta numiţi, ci aleşi de către 

preşedintele tribunalului împreună cu administratorul financiar. 

D. Costăchescu nu eră comirit cum impozitul asupra proprie- 

tăţilor agricole, să snprapune aceluia provenit din inmunerea de 

exploatare.” Or, cedula A din legea d-lui Titulescu cuprindeă întâi 

impozitul asupra arendei pămârtului pentru a avea acea arendă eră 

natural că trebuiă să munceşti pământul, pentru ca să o poţi ob- 

ține. După plata acestui impozit asupra acestei arenzi, d. Titu- 

jescu veneă cu unu ai doilea impozit, tot pe hectar, asupra exploa- 

tării şi, ceeace eră mai nedrept, acest impozit pe exploatare nu 

cră egal cu acel al arenvei, ci ajuugzeă de multe ori la o proporţie 

de două şi trei ori nai mare, cecace făceă ca pentru acel pământ, 

sau pentru acelaş obiect de producţiune, să se. plătească două im- 

puaeri, unul suprapus celuilalţ. y 

O voce: Si acest lucru şi pentru cei. mici şi pentamn cei mari. 

D. 'General N. CONSTANTINESCU: In adevăr, dacă se impu- 

neau numai o categorie de proprictari, urmarea mar fi. fost im- 

portanță, dar dacă asemenea impuneri se prevedea pentru toată 

massa poporului, nedreptatea eră prea mare. 

dn ceeace privește spiritul şi principiul asupra constatărilor 

funciare. este o mare devsebire între legea ce ni se prezintă şi 

“legea d-lui “Titulescu. 

In legea prezentă, contractele de arendare fac credinţa până la 

rxroba contrarie, dacă, declaraţiile proprietarilor sunt declaraţiuai 
de cari trebuie să se ţină seamă. Iu legea d-lui "Titulescu, contrac- 

îele deşi ar fi fast sincere, şi cu toata forme:2 leszale încheiate, n 
puteau să facă cradinţă pentru agenţii fiseului. Se spuneă, în acea 
lege, că se “a ţine seamă de aceste derlaraţiuni dacă se va voi, 

sar evalnarea se putea tace şi după aprecicrea agenţilor fiseului. 

'O0 altă garanţie care se acordă în această lege a d-lui ministru 

de finanţe Vintilă Brătianu, este cea privitoare la proprietăţile 

agricole, şi anume asupra veniturilor lor, ca aceste pământuri să 

uu mai fie evaluste pe individ, ci pe comune. 

Se observă categnriile de pământ, se evaluează pământul din e 

vegiune oarecare şi, odată evaluarea stabilită, se aplică aceeaş 
impunere la toţi locuitorii comunei. In alte timpuri se făceau
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mari. nedreptăţi, se impuncă, în: aeveaş comună, proprietarul cu 

o cotă şi sătenii cu » alta. 
Principiul prevăzut în actuala lege este un mare principiu de- 

'mocratic, căci se dă satisfacţie celor mulţi, ” | ! 

In ceeace priveşte proprietatea clădită, impozitul variază, între 

12 şi 20%; 12% pentru proprietăţile clădite ale proprietarilor cari 

stan în ţară, şi 20% pentru acei cari stan în străinătate şi au pro- 

prietăţi închiriate în ţară, 

": Printre impozitele veniturilor proprietăților elădite, legea in- 

troduce şi terenurile. virane. Aceste terenuri ocupă astăzi o mare 

suprafaţă în unele oraşe mari şi mai cn seamă în Bucureşti, şi 

nu se puteă ca aceste terenuri care reprezintă o mare valoare, să 

xămână multă vreme fără consirucţiuni, de aceea sau inypus şi 

cle după aceleaşi reguli şi principii ca şi proprietăţile clădite, 

adică după valoarea lor sau după venitul care îi produce. 

" Este, desigur, duz'eros, ea cine-va care are un teren viran care nu-i 

produce nici un venit să plătească un impozit, dar este o necesi- 

tate socială, căci altiminteri aceste tereriuri ar puteă rămâne multă 

vreme fără coristrueţiuni şi mar mai puteă satisface această ne- 

cesitate mare ce este de a se înmulţi clădirile pentru nevoile popu- 

laţiunii cari din zi în ziicreşte, mai ales în oraşele mari. 

Casele de locuit peniru ţărani au fost 'dispensate de inrpozii 

până la 3 camere. D. Cosiăchescu ar fi cerut să nu se impună de 

loc. Eu cred că impozitul prevăzut de lege va lovi un foarte mie 

număr de locuitori dela ţară, căci prea puţini ţărani au mai 

mult de 3 camere de locuit, iar toate celelalţe încăperi şi clădiri 

ce le-ar mai aveă nu sunt pentru zocuit şi deci nu sunt impuse. 

Să sperăm că se vor face ia taxă case cu mai multe: camere cu 

timpul. Să dea Dumnezeu! Dar astăzi câţi ţărani au case cari să 

aibă mai mult de trei camere? Sunt foarte pulini, şi aceia sunt 

bogătaşii satelor şi pot prin urmare să, plătească un impozit, care 

va, fi foarta mie la tară, nu ca la oraşe. Mai este un motiv. pentru 

care nu se poate suprima acest impozit, acela 'că în Ardeal acest 

impozit există de multă “reme şi ar fi fost o greutate ca.să se 

schimbe. - . 

Pentru ca să se vadă solicitudinea pe care proiectul de lege o 

poartă pentru cei săraci şi pentru acei cari sunt muncitori şi 

fancţionari publici, este suficient să, citez dispoziţiunea prin cars 

sunt scutite de impozit stabilimentelele de băi şi ape minerale, 

puse în exploatare exclusiv pentru căutarea sănătăţii muncitorilor 

şi foncţionarilor: publici în mod «ratuit, atât cât vor funcţiona în 

acest scop. | 

D-lor senatori, este foarte greu ca să urmăm în detaliu cu stu- 

dierea şi analizarea dfieritelor dispoziţiuai din lege. Este destul
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numai să spune că d. ministru a accepiat cu tragere de inimă 

„si cu multă bună voinţă tot, ceeace sa propus. atât în Cameră câi 

şi în secţiunile noastre, de natură a uşnră pe contribuabili în li- 

mițele intereselor generate ale Statului. S'a propus, de exemplu, 

la impozitul mobiliar, de a se micşora impozitul asupra rentei 

pentru expropriere. D. ministry, îndată ce sa făcut propunerea, a 

acceptat-o cu multă bună voinţă, reducând cota dela 8% la 5%. 

Fiste adevărat că această reducere este numai pe primii 5 ani. dar 

este de sperat că după acest timp şi valoarea rentei va creşte. 

*entă pexpetuă a instituţiunilor de. binefacere — căcă numai 

„le au o asemenea tentă — a fost sentită cu desăvârşire de im- 

pozit, astfel că renta perpetuă a instăţuţiunilor de binefacere şi 

uşezămintelor cari îndeplinese servisii publice, este cu totul scu- 

“tă de impozit. 

In ce priveşte impozitul întreprinderilor industriale. şi comei- 

ciale, asupra acestuia multe dintre societăţile pe acţiurii s'au 

plâns, dar pe nedrept, penirucă nu cunoşteau în detaliu dispozi- 

“iunile proiectului. Este -o mare deosebire de impunere, d-lor se- 

natori, între legea d-lui tiftulescu Si aceasta. In legea dintâi so- 

cietăţile pe acţiuni plăteuu două impozite suprapuse: 12% la be- 

_n&ficiul net al societăţii pe acţiuni si, 15% asupra dividendului 

primit de fiecare acţionar, arlică, în total 27%. Venea apoi şi im- 

pozitul global, plătind astfel din nou impozitul. 

Legea ce se află îu discuţiunea d-voastre, a desfiinţat impozitul 

acela asupra heneficiului net al societăţii şi a rămas numai im- 

pozitul de 15% asupra dividendului, iar societatea. nu. plăteşte 

decât 12% asupra beaeficiului ce îi rămâne, după ce se scad toate 

vezervele şi tpate amortizările cari sunt destul de mari şi geăzân- 

la-se sumele socotite drept rezervă pentru ereanţele dubioase, 

ceeace nu există în legea d-iui Titulescu, cele de amortizare până 

la 10% din beneficii, precum şi diferenţa de curs, pentru cei cari 

su de plătit în valută străină. | i 

Acest impozit nu produce mult, dar legiuitorul a zis că nu e 

" drept ca societăţile sau întrepiinderile comerciale să plătească 

«ate la un fel. : . - 
_ Dacă o întreprindere râştivă 50—607% sau chiar 100%, ea nu poate 

să plătească la fel cu o socivtate care are beneficii numai 10%; 

plătește fiecare în raport cn rentabilitatea ei, când rentabilitatea 

este dela 18—20% impozitul este 5%, când ventabilitatea este 50—60%o 

plăteşte 13% impozit. Aceasta în speranţă că rentabilitatea va 

îi din ce în ce mai mare, ceeace va fi şi în folosul Statului. 

D-lor senatori, ora fiind înaintată și eu având să mai vorbese 

cel puţin 'o oră peniru a termina analizarea proiectului de lege, 

vă rog să armiteţi ca să continuu mâine, (Aprobări). 

D. GENERAL N. CONSTANTINESCU: D-lor senatori, anali- *
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zând ieri în linii generale, proiectul de lega al contribuţiunilor di 

recte, aim! ajuns la impozitul asupra salariilor.” - 4 : 

Acest impozit este astăzi tratat cu o cotă de 67..D. ministru de 
finanţe însă, în dorinţa de a veni în ajutorul funcţionarilor, a mo- 

dificat această cotă şi din uniformă pentru toţi funcţionarii cum 

ră, a făcut trei cote deosebite: de 4% de 5% şi de 8%, după mă- 

rirea, salariului. | 
Dacă facem media acestor cote, de sigur că bugetul va aveă un 

gol însemnat, d. ministru de finanţe însă, în dorinţa de a ugură 

pe cei mulţi, pe cei cari au lefurile cele mai mici, nu sa oprit la 

aceasta. Reducerea cotei impozitului pe salarii este sirmţitoare, 

căi deşi lefurile mici nu. au decât o cotă de 4% în realitate, dacă 

minimum sumei de scădere ce se face este de 650 lei, din fiecare. 
leafă până la 4.000 lei, rezultatul este că fiecare funcţionar care 

are co leafă de 3.000 lei, ua plăteşte ca impozit decât o cotă de 

3,12%, 
Vedeţi dar, că, cererea d-lui N. Costăchescu, ca cota de 6% asupra 

impozitului pe salariu să se scadă la 4% este mai mult decât sa- 

tisfăcută, 

Dela 3.000 lei salar, până la 6.000 lei, cota este de 5%, iax peste 

6.000 lei, ea este de 8%, 

Prin această prosgresivitate aplicată la impozitul pe salarii sa 

iăcut un act de dreptate în folosul marelui număr al fuincţio- 

narilor, Ă 
In ceeace priveşte impozitul pe veniturile din alte ocupaţiuni, 

se ştie că până astăzi aceste venituri erau impuse la patentă, care 

eră, nedreaptă pentru că nu corespundea de loc eu veniturile con- 

tvibuabilului. Astăzi Sa înlăturat această, pâtenlă, iar veniturile 

Sau impus cu. 8 la sută. Iarăş un act de dreptate, 

Sa examinăm acum ivipozitul progresiv pe venitul global. 

Acest impozit care a speriat atât de mult pe unii, este în reali. 

tate un impozit foarte drent. el nu faca ocât să aglomereze toate 

veniturile pe cari le are un contribuabil în cursul unui an Şi asu- 

pra acestui venit se aplică un impozit pe o seară progresivă, în 

raport cu mărimea venitului. Impozitul acesta se adresează per- 

soanei, iar nu obiectului. 

Sa zis că aeust impozit, adăugat la impozitul elementar, ar dă 

cote prea mari în raport cu putinţa de plată a contribuabilului, 

Se face eroare peniru că nu trebue socotită cota elementară aş 

cum este ea prevăzută în lege, atunci cânil este vorba:a se sta- 

bili cota asupra venitului global. Pentru stabilirea cotei pe ve 

nitul global, d-lor, senatori, se seade. mai întâi toate impozitele cari 

au fost plătite la impozitele cari au fost plătite la impozitul ele- 

menta» şi după aceea ceeace rămâne formează adevăratul venit 

net, asupra, căruia se aplică cota venitului global, :
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Mai mult decât atât, Prin scăderea impnzitelor elementare dir 

venital global, se ajuuge chiar la scăderea cotei prevăzută. de 

lege pentru aceste impozite. Pentru a vă dovedi aceasta, să vă dau 

câteva exemple: Cineva are un venit total de 350.000 lei şi anume: 

din salarii 120.000 'lei, din avere mobiliară 100.006 lei, din! proprie- 

tăţi agricole 50.000 lei şi din proprietăţi elădite 80.000 lei. Dacă se 

aplică; cotele prevăzute în proiectul de lege la 120.900 lei, salarii 

anual se îs 4 la sută până la 3.000 lei, care face 1.440 lei anual, 5 la 

sută dela, 3.000 la. 6.000, care face 1.800 lei şi 8 la sută dela 4.000 lei 

în sus, ceeace în total face 8.640 lei. La venitul din averea mobi- 

liară de 100.000 lei se aplică cota de 18 la sută care face 18.000 lei. 

La venitul din proprietăţile agricole, cara este de 50.000 lei, se 

aplică 20 la sută, car face 10.000 de lei, iar la venitul din proprie- 

tăţile clădite, care este de 80.000 de lei, se aplica cota de 20 la sută 

ceeace face 16.000 lei. In total, toate aceste impozite. elementare a- 

dunate dau un impozit anual de 50.568 lei. 

Dacă acum voim să aplicăm la acest venit de. 350.000 impozitul 

global, trebuie mai întâiu să scădem suma plătită la impozitul 

elementar, adică să scădem! 50.568 de lei. Scăzând această sumă, 

rămâne 300.000 net, asupra căreia trebuie să aplicăm cota cores- 

punzătoare la venitul global. Această cotă este de 6 la sută, aşa că 

„se plăteşte încă 18 Ja sută, adică 18.000 de lei, care adunaţi cu cei 

50.000 de lei face în total 68.568. Aplicată această sumă la venitul 

de 350,000 lei, rămâne 19 şi jumătate la sută cota pe care contri: 

imubilal o plăteşte la acest veniti de 350.000 de lei, deci plăteşte mai 

puţin decât cota de 20 la sută pe care a plătit-o asupra impozitu- 

lui mobiliar, această cotă este micşorată când e vorba de calci: 

larea venitului global, prir. eelelalte cote asupra salariului, asupră 

impozitului mobiliar, eare sunt mai mici decât aceasta, 

Să iau un alt exemplu, care este cel mai greu din toațe, exei- 

plul unui contribuabil care nn are decât proprietăţi; agricole, sau 

care nu are decât proprietăţi urbane, proprietăţi clădite. Acesta 

are un: venit de 720.000 de lei, la caro plăteşte: 20 la -sută, ceeace 

tace 144.000 de lei. Ca Să aplicăm asupra acestui venit impozitul 

pe venitul global, scădem' aceşti 144.000 lei din 720.090 de lei, şi re 

rămâne 576.000 lei, la care trebuie 'să aplicăm cota impozitului 

global, care este 8 şi jumătate la sută, ceeace face 53.375 lei. Adu- 

nate aceste două impozite împ'eună fac an impozit; total de 197.375 

lei. ceeace raportat la venitul brut de 720.000 lei reprezintă 25 la 

sută impozite. Aceasta este maxinum de impozit la care un con- 

tribuabil poate fi impus în baza cotelor stabilite prin această lege. 

Or, d-lor senatori, dacă ennoaşteţi legile impozitele din diferite 

alte ţări, nu există ţară astăzi în Europa care să aibă un impozi: 

total, adunate toate impozitele la un loe mai mie de.35 la sută. 

fără să vorbesc de statele în care totalul impozitelor merge pâră 
la 48 şi chiar 50 la sută, ”
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| Iată, d-lor, în ce constă această mare gogoriţă a impozitului pe 

xenitu! «lobal, eu care s'a căutat să se înspăimânte lumea! (Aplause). 

Să trecem acum la impozitele adiţionale. 

Impozitele adiţionale nu sunt altceva de câţ vechile zecimi adi- 

tionale care se adăuză la contribuţiunile directe. Aceste impozite 

variează, după cum sunt impozite adiţionale judeţene sau impozite 

adiţonale comunale. 
Aceste impozite adiţionale sunt puse asupra venitului. din pro- 

prietăţile agrciole şi din proprietăiile clădite. Pentru judeţe se 

percepe asupra proprietăţilor agricole 5% iar pentru comune, a- 

supra aceloraşi proprietăți 2%. . Ă 

La proprietăţile clădite, din contra, se percepe. pentru comună 

5%, pentrucă ele din acest impozii își formează venitul principal; 

şi pentru judeţe 3%. | 

Astfel dar, aceste două împrennă, adunate cu cota de 12% dă 

maximum de 20% asupra proprietăţilor agricole şi asupra clă- 

diriloz. 
Mai este un impozit pentru Camera de comerţ de 1%, pus pe ve- 

niţurile comerciale şi industriale. E drept că aceste venituri să con- 

iribne la întreţinerea şi Aesvoltarea Camerelor de comerţ, de care 

ele depind. 
| 

“ Pentru asistenţa publică, deşi până acum nu s'a făcut nici o lege 

care să stabilească un impozit special, proiectul de lege a pre- 

văzut un impozit de 3% pe venitul imobilelor impuse cu 15 şi D% 

D-lor senatori, în afară de dreptatea socială realizată prin sta- 

vilirea nouilor impozite, proiectul de lege aduce o importanţă re- 

formă şi un. mare progres în ceeace priveşte constatarea venilu- 

rilor, aşezarea şi procedura impunerii, 

Constatarea veniturilor de toate categoriile se face numai prin 

comisiuni, Sunt trei feluri de eomistuni: cemisiunile de recensă- 

mânt cari lucrează odată la 5 ani; 'comisiunile de impunere, cari 

funcţionează în fiecare an, numile şi comisiuni anuale, şi corai- 

siunile cari se întrunesc în cursul anului pentru stabilirea impr- 

“zitelor, cari iau naştere în timpul anului, cum sunt cele asupra 

pădurilor exploatate, cum sunt cele asupra întreprinderilor cari 

au încetat, sau cari încep în cursul anului. 

Pentru fiecare fel de impozit sunt trei instanțe cari judecă în- 

punerile fixate. Este mai întâiu comisiunea numită comăsiunea 

comunală, care hotărăşte asupra evaluărilor pe termen de 5 ani 

“şi tot de odată şi asupra impunerii. In contra hotărîrii acestei co- 

misiuni este a doua instanţă, nnmită instanța de apel. Şi în fine. 

în conta violărilor de leze, comise de ascastă instanţă, se poate 

“face recurs înaintea Curţii de casaţie. 

Sunt dar trei instanţe judeciitoreşti, pentru fiecare fel de îm- 

punere, la cari contribuahilul se poate plânge, și pentru fiecare 

a
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din aceste instanţe sunt prevăzute în lege toate garanţiile posi- 

bile, pentru ca atât contribuabilii, cât + Şi, i, fiseub să nu fie acei 

în interesele lor, 
pentru a se da satisfacţii: plângerilor cari se făceau, până acum, 

în contra modului cum se alegeau reprezentanţii contribuabiliior. 

în "aceste comisiuni, în actuala lege s'a hotărît ca acești reprezen- .. 

tanţi, să fie aleşi după o listă compusă din 20 de persoane, dintre 

cei mai cunoscători în! materie, şi dintre aceştia se trage la sorţi 

de către primul preşedinte sau preşerintele tribunalului, sau de 

primarul comunei când este vorba 'de impozitul pe proprietăţile! 

clădite, , 
Im, ceeace priveşte evaluările, o instanță nouă Sa  exeiat, "comi- 

siunea centrală fiseală, care funcţionează pe lângă ministeral de 

finanţe. Această comisinne are de scop de a normaliză,. de a ge- 

neraliză diferitele dispoziţiuni privitoare la evaluări, Până astăzi” 

ateste dispoziţiuni erau ndepiinite de însuşi ministru de finanţe. 

„Actualul ministru de! “finanțe în dorința de .a face o operă mai 

dreaptă şi mai uniforrră, şi-a aban: lonat o parte din atribuţiiinile 

sâle şi le-a încredinţat în mâne. unei comisiuni care este astfel | 

compusă încât prezintă toate saranţiile că, măsurile ce va luă şi . 

normele ce va dă vor ti sate în eunoştinţă de cauză şi. cu toată, 

nepărtinirea. fie faţă de contribuabili, fie faţă de fise, 

In această comisiune intră un consilier dela Inalta Curte de 

casaţie, un delegat al ministevului de finanţe, un delegat al con- 

“tribuabililor care va fi de semnat pentru marea proprietate .a- 

gricolă de către 'uniunea sindicatelor agricole, iar pentru xiea - 

proprietate, pâră la o organizare a comunelor agricole, de . 

către Casa centrală a împroprietăririi, pentru venitul proprie- 

tăţilor clădite dintre proprietarii urbani ce nu sunt funcţionari 

sau consilieri comunali şi de consiliul comunal din Bucureşti, . 

până la organizarea oficială u proprietăţii urbane; peniru. veni- . 

tarile industriale, comerciale şi miniere, de -către Camerele de 

comerţ din Bucuresti. până la organizarea oficială a uniunii Ca- 

merelor. de comexţ, iar pentru veniturile profesionale. de către or: 

ganizaţiunile profesionale recunoscute de lege, 

După cum vedeţi. prin această organizare sau luat toate ga. 

ranţiile ca această comisiune să poată să judece cu competiaţă 

și cu nepărtinire toate cauzele cari îi vor fi aduse la cunoştinţă, 

Atrag atenţiunea d-voastre însă că această comisiune nu este o 

“omisiune către care: poate face apel fiecare contribuabil în: mod 

individual, ci este o comisiune de ordin general, Ja care nu se 

poate adresă decât consiliul comunal, în cazul când evaluarile 

dinti'o comună ar fi făente prea ureate, sau instituțiunile orga: 

nizate şi nici decum contribuabili individuali. Cu alte cuvinte, 

este o organizațiune care are un caracter general, şi este chemată 

să dea norme generale asupra evaluărilpr, norme cari sunt obli-



gatorii pentru comisiunile. de apul, de care ele trebuie să ţină 

seamă în judecarea proceselor ce li se vor prezintă, 

D-lor senatori, pentru constatarea contribuţiunilor sa admis de. 

claraţiunile contribuabililo» cari. fac credinţă. până la proba con- 

rară. | 
Aceste declaraţiuni sunt de mai mnlie feluri: declaraţiunile £ă- 

cute la recensământ, cari se dau la începutul periodului pentru 

veniturile imobiliare, adică pentru proprietăţile agricole şi pentru 

clădiri, apoi deelaraţiunile annale cari se dau pentru celelalte ve- 

nituri şi, în sfârşit sunt deelaraţiunile „care se dau în cursul anului 
pentru îndreprinderi sau profesiuni cari încep sau încetează în 

cursul acelui an. | 

Una, din criticele cari s'au adus deelaraţiunilor, a fost ca acei 

îără stiință de carte, şi cari sunt ma: puţin obișnuiți cu asemenea 

fel de declaraţiuni, vor avcă situaţiinea îngreunată şi vor fi ex- 

puşi să nu declare tot ceeace au şi deci să se facă pasibili de. in- 

fracțiuni la lege și ea atare să fie supuşi la sancţiuni şi amenzi, 

Or, d-lor, legea prevede declaraţiunea colectivă, pentru. toţi lo- 

cuitorii rurali şi pentru massele de lucrători. eari se pot prezentă 

la primărie unde li se face c singură declaraţie colectivă pentru 

toți, Vedeţi dar, că declarațiunea pentru ei este mult uşurată şi 

prin urmare această spaimă nu este justificată, 

În ce priveşte procedura înaintea comisiunilor, proiectul de lege 

cuprinde o dispoziţiune foarte favorabilă. pentru contribuabili, 

căci le dă dreptul să-şi aleagă domiciliul fiecare, acolo unde do- 

zeşte, cal astfel toate citaţiunile şi toate procesele-verbale de im- 

punere. să li se poată adresa acolo. Aceasta vine în avantajul celui 

care are mai multe imobile sau mai multe elemente de impus în 
diferite localităţi, care nu poate fi în .aeelaş timp pretutindeni a- 

cesta are drept să-si aleagă domiciliul şi fiscul este dator să tri- 

mită acolo toate îneunoştiinţările şi tot ceeace îl priveşte relativ 
la impozite. j 

D-lor senatori, pe lângă toate aceste reforme, legea prevede 

sancţiuni, pentru cazul în care contribnabilul ar căntă să frus- 

teze Statul, sustrâgându-se dela plata impozitelor. Aceste sancţiuni 

ru au fost lăsate însă la liberul arhitru al fiscului şi sa prevăzut 
"că se pot face contestaţiuni şi hotărîrile fiscului nu devin, execu- 

torii decât în urma unei hotărîri judecătoreşti. 
Plata impozitelor se face obişnuit trimestrial. Nu se încasează 

anual decât impozitul minimal, văci după enm aţi văzut acei cari 

nu plătese nici un fel de impozit, sust totuşi obligaţi să plătească 

un impozit minim de 19 lei pe an, celelalte impozite se încasează 

trimestrial, cu începere dela prima zi a îrimestrului, 
S'a tăcut şi aci o inovaţiuna, anume se va plăti o dobândă de 9 

18 sută, atunci când contribuabilul nu-şi va plăti impozitul la timp. 
văt. 
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Dobânda însă curge numai. după o lună de zile dela începerea îri- 

mestrului şi dela ziua de când a primit încunoştiintarea. 

Această lege se aplică dela 1 Aprilie 1923 şi până la 31 Decem- 

vrie acelaş an, căci în intenţiunea d-lui ministru de finanţe este 

ca budgetul viitor să înceapă la 1 lanuarie şi să se termine lă 3i 

Decembrie, întacmai ea. anul calendaristic. - 

D-lor senatori, legea are un articol, art. 120, eare prevede posi- 

Dilitatea îndreptării situaţiunii actuale monetare, şi pentrucă re- 

censământul se face pentru ă ani proiectul de lege prevede că în 

caz când situaţiunea toastcă monetară sar îmbunătăţi în cei dintâi 

doi ani, atunci recensământul să poată fi considerat numai pe 

trei ani. Aceasta în vederea înlesnirii contribuabilului, căci este 

bine înţeles că atâta timp cât cursul leului este scăzut valorile- 

sunt mult mai mari şi atunci când ne vom apropiă de: normal ar 

3: naârept ca ceniribuabilul să plătească. propotriicnal en vă'orils 

cari vor scădeă, impozite mai mari, | 

Urmează apoi o dispuziţiune pe cât -de dreaptă pe atât şi de le- 

gitimă. Este chestiunea evaluării veniturilor proprietăţilor ciădite, 

cari sunt locuite de însuşi proprietarii, Inainte de răsboi micile 

averi se întruneau la un loc, de multe ori în aceeaş familie se 

uneau tatăl cu fiul, fiul cu soacra şi cu sora, ete, şi adunau o a-. 

xere de 30—40 ruii lui şi construiau o casă în care locuiau cu toţii. 

Această casă dacă sar impune astăzi după regula generălă di 

impunere ar fi să fie evuluată la un nilion, căci o easă care 

costat 40 mii lei înainte de răsboi costă astăzi cam un milion, şi 

ar urmă deci ca să plătească iinpozit cam 20 mii lei pe an. Acest 

Jucru nu ar fi putut să fie suportat şi de aceea d. ministru de fi» 

nanţe a: prevăzut că toate casele făcute înainte de 1916 şi locuite 

de proprietari și familia lui, bine înţeles, că se exclude cei cari 

" speculează. . , 

__D. EMIL PANGRATI: Ce fel de speculă poate fi, când avem 

legea chiriilor? 

D. General N. CONSTANTINESCU: Tot mai găsese mijloace 

ca să se facă speculă. o 

Toate aceste case vor fi impuse numai până la maximum de trei 

_ori valoarea lor locativă din 1914. Aceasta este o dispoziţiune 

dreaptă, care va 'satisface pe toţi cei cari se găsesc în asifel de 

" Bituaţiune, | 

O altă dispoziţiune de dreptate este aceea că pentru cei dintaiu 

5 ani dela promulgarea legii, renta de expropriere să nu fie im- 

pusă decât cu 5 la sută, Această rentă este în adevăr un produs 

al vânzării pământului expropriat şi distribuit la ţărani. Este 

drept ca această rentă să fie mai puţin impusă decât celelalte 

valori mobiliare. 
Dar, nu nmai atât, d. ministru de finanţe, în dorinţa de a veni 

în ajutorul acestor expropriaţi cari și-au dat pământul lor pe o 
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valoare mică, a pus în proiectul de lege că această ventă -să poată. 

fi lombardată la Banca” Naţională în aceleaşi condițiuni ca şi, ce- 

Jlelalte efecte, şi tot odată să poată fi pusă şi ca garanţie la Stat 

pe valoarea ei nominală . Aceasta este o dispoziţie luată, „în, ve» 

derea că această rentă să ru se depreciere pe piaţă. 

iAstfel ea îşi va menţine valoarea ei şi posesorii acestei “rente 

vor puteă să-şi plaseze capitalul Inr,-pe care il va puteă trans-. 

formă, în parte, în numerar, în diferite industrii sau alte între- 

»rinderi, i 

D-lor senatori, termin aci cuvâniarea mea. Deşi bolnav, am Gău- 

tat să dau curs duriaţei ce am avut de a vă împărtăşi convingerea 

mea asupra acestei legi peeare o găsese bine studiată cât se 

poate de ireapta şi chemată 'să consolideze starea financiară a. 

țării noastre. Urez d-lui ministru de finanţe, din tot sutleiul, ca 

această lege să aducă Statului satisfacerea nevoilor sale atât de 

mari, (Aplause). , 

D. GR. D. VASILIU, viee-preşedinte: D. Drăghicescu are cuvă- 

tul 
„M. DRĂGHICESCU: D-le presedinte, d-lor, senatori, cuvân- 

tarta de ieri a d-lui Costăchescu, deşi d-sa este un atversar al gu- 

' vernului, face situaţiunea noastră, a amicilor guvernului, destui 

de grea, D-sa a adus în faţa noastră—şi trebuie să constatămi lu- 

crul acesta cu mare plăcere—în afară de câteva mici critici cari,. 

după cumi d. ministru de finanţe l-a convins pentru unele din ele. 

şi pe d-sa, erau din fericire neîntemeiate, numai elogii pentru di- 

teritele dispoziţiuni ale proiectului nostru de lege. Criticele că- 

zând, rămân numai elogiile. Aşa dar cum putem noi amicii gu- 

vernului să apărăm acest proiect mai bine când însuşi d. Costă- 

chescu, adversarul nostru, l-a apărât. 

“Cred, d-lor, că ar trebui să luăm act de acest mod loial şi obiee- 

tiv de a discuta, să-l subliniem şi să-l reținem, pentru a-l opune 

amitilor poliției ai d-sale când vor veni să ne atace, acuzându-ne 

că suntem un partid oligarhic. Poate că acest mod de a face o- 

poziţiune aci este un merit special al Senatului, pentrucă lucru- 

vile nu se petrec în acelaş mod la Cameră, unde este cu totul alta 

atitudinea partizanilor d-lui Costăchescu şi, felicitând pentru a- 

ceasta pe d. senator Costăchescu, meritam să ne felicităm şi pe 

noi, pe întregul Senat pentru atmosfera de calm: şi de împarţiali- 

tate ce domneşte la noi. 

Observaţiunea aceasta o putem face nu numai cu privire la a- 

Gest proiect. de lege. dar 'ea se poate aplică şi cu privire la discu- 

țiunea la Mesaj, unde un alt domn senator din opoziţie, d. Tranda- 

fireseu, a avut de asemenea o atitudine loială care contrastă eu , 

desăvârşire cu atitudinea amicilor săi politici din Cameră. i 

Acestea zisa, reviu la legea în diseuţiune. i
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Ca şi d. Costăvlescu, recunosc dela început că nu am speciali- 

tate în materie financiară, și de aceea mă voi mărgini numat la 

partea: zenerulă a, dişcuţiunii acestei legi, eu atât mai mult cu cât 

d. senator Constantineșcu; care m'a precedat, a adus aproape toate. 

lămuririle supra dispozițiunilor mai teehnice ale acestei legi. 

Constatarea pe care ţin să o face dela început este că această 

lege aparţine seriei de mari reforme sociale pe cari partidul na- 

țional-liberal le-a adus în discuţiune și cari sunt inspirafe de ceeace 

se cheamă dreptate socială. Din expunerea de motive a d-lui mi- 

nistru se vede foarte bine că ceeace a servit de inspiraţie Şi ceeace 

însufleţeşte acest proiect de lege, a fost consideraţiunea de drep- 

“ tate socială. Aceasta rezultă din fiecare dispoziţiune a. fiecărui 

proiect. 

In ce constă propriu zis acest priucipiu mare, modern şi de vii- 

tor, al dreptăţii sociale? Dacă o analizăm, cred că putem distinge 

în noţiunea dreptăţii sociale trei caracteristice: 

Intâi, dreptatea socială constă în a atenuă inegalităţile dintre 
clase, în a egaliză cât mai mult drepturile politice între ele. A- 

ceastă menire a avut-o reforma adusă de noi şi înfăptuită a vo- 

tului obştese. 

In al doilea; rând dreptatea soecinlă care 2 împiedică acumularea 

averilor în mâini puţine, și în a luă tot felul de măsuri ca, averile 

şi capitalul să fie popularizate, căci prin aceasta se atenuiază ine- 
galitatea de avere. In acest scop partidul liberal, încă din 1914: a 
propus reforma agrară înfăptuită în modificarea Constituţiei dela 

Iaşi, care expropriază pe marii proprietari în folosul ţăranilor. 
Reforma financiară pe care o discutăm are şi ea aceeaş menire. 

„Al treilea, dilor; o caracteristică care este tot atât de esenţială, 
pste că, dreptatea socială cere şi răspândirea culturii cât mai larg 

în massa poporului. 

Dar dacă acestea sunt -caraeteristicele operei liberale daia 1914 
încoace, s'a putut obiectă că această operă nu mai este potrivită 
cu partidul liberal, căci un partid liberal ar trebui să lase com- 
pletă libertate chiar dacă va duce la inegalităţi de avere cât de 

„mari, 

Şi atunci, dacă este aşa, cum vine partidul liberal să intreducă 

reforme de acestea cari ar părea că sunt anti-liberale, reacţio- 
nare, poate socialiste, 
D-lor senatori, aceasta este o 'obiecţiune neîntemeiată. Partidui 

liberal la început a putut că fie chiar hipnotizat de ideea de liber- 
tate şi a putut să exagereze acest principiu când a trebuit ea toată 
lumea să fie liberată de tirania claselor cari dominau în ţara rc- 

“- mâneaskă,. 

Nu numai la noi, ci şi în alte părţi ceeace a dominat Ja început 
şi o bună parte de tinp a fost Libertatea neţărmurită.
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Şi care a fost efectul acestei libertăţi neţărmurite? Efectul a fost 

că în regimul libertăţii neţărmurite cei mai tari, cei mai abili şi 

mai cu seamă cei rai lipsiţi de serupule au putut să ajbuzeze şi au 

abuzat! Şi atunci, acea libertate s'a transformat în abuz, în fraudă 

şi intolerabile inegalităţi de situaţii şi averi, 

n aceste condițiuni. toemai libertatea care eră punct de vedere 

este tăgăduită, înfrântă şi deviată, căci nu pot să fie raporturi 

libiere între clase şi indivizi când unede! clase sunt prea sărace faţă 

de celelalte şi unii indivizi sunt, prea bogaţi faţă de vecinii lor. 

“Totdeauna v superioritate prea mare de avere constituie o tiranie 

si un privilegiu faţă de cei lipsiţi; ea -este incompatibilă cu li- 

bertatea . i 

Libertatea, ca să poată fi reală şi ca să poată guvernă în fapt 

raporturile diutre oareni, trebuie să guve;neze cu ceeace se poate 

numi o frână automată. Această frână o găsim în principiul pe 

care îl numiri dreptate soviulă. - 

Şi atunei partidul libexal când a adoptat acest principiu şi-a dat 

seama de ceeace se conţin» în el, de volil lui,'şi de aceea Pa adop- 

tat, şi fiţi siguri că acuma partidul este mai liberal: decât; când era 

partizanul libertăţii neţărmuite! 

Aşa fiind, să vedem în treacăt măcar, cari sunt modalităţile 

legii de faţă de a răspunde la exigenţele dreptăţii sociale. 

D-lor, în primul rând, impozitul global. progresiv este cel mai 

mare, esta cel mai eticuce răspuus Ja exigenţele dreptăţii sociale. 

De ce? Pentrucă este progresiv şi fiind progresiv * Statul preă îă 

asupra averilor masi în măsura mărimei lor, cu cât este averea 

mai mare, cu atât şi progresivitatea este mai mare. . 

Acesta este un principiu nou. Şi sar puteă zice: De ce nu sa in- 

trodus eslălalt principiu adică să se ia progresivitatea cu mai 

multe mâini, adică la fiecare categorie de imipozit în parte decât 

cu o singură mână dintro dată? 

"Nu s'a putut face acest lueru pentrucă trebuiă făcute deosebiri 

între diferitele categorii: de venituri după natura factorilor lor: 

zenta, munca şi capiialul, Şi pentrucă se cere şi este echitabil să 

tie protejată munca, a trebuit să se distrugă veniturile după rolul 

pe care munca îl are în producerea lor. 

Este adevărat ci se puteă face şi alifel, se puteă la fiecare venit . 

în parte să se facă progresivitatea. Dar sa găsit mai comod pro- 

gresivitatea generală, decât să fie stabilită la fiecare venit „în 

parte. ! 

Acestea sunt deci primele două răspunsuri a legii de faţă la 

exigenţele dreptăţii sociale şi anume: progresivitatea şi avantă.- 

jarea muncii în dauna irentei şi a capitalurilor, 

„__D-lor senatori, dar este un al treilea răspuns la principiul drep- 

tăţii sociale este impozitul complimentar.
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Acesta este și: mai echitabil. Asupra acestui punet d. ministru 

de finanţe trebue să fi întâmpinat foarte multe obiecţiuni şi re- 

zistenţe. S'a zis: ctun, loviji muncea și inteligenţa oamenilor cari, 

cu un capital mic poi să și ereeze venituri cât de mari? , 

"Aceasta ar fi drept, de sigur, în situaţii normale, dar nu în si- 

iuația de astăzi. Astăzi când sunt antreprenori, cari câştigă 400 la 

sută, şi în potriva cărora toată lumea strigă şi dă alarma, ai lovi 

cu. impozit mai simţitor nu este o nedreptate. o 

In acest moment mulţi comercianţi şi chiar imdustriaşi specu- 

lează situaţia normală şi fac averi în cel mai scurt timp. De aceea 

stabilind acest impozit complimentar, se răspunde revoltei opini- 

unei publice şi unui principiu superior de dreptate socială, 

Iată de ce obieeţiunile nu sunt fondate. " 

D-lor, mai suni şi alte dispovițiuni de ordin mai mic, cari răs- 

pund totuşi foarte hine principiului dreptăţii sociale, Sunt scă- 

zămintele pentru .sarcinele familiare. 

Nu este nevoie “să insităm' asupra lor, fiindcă se împun tuturor 

minţilor. Așa este seutirea minimului de existenţă. 

Sunt iarăşi diferitele dispoviţiuni, cari încurajează pe indus- 

triaşii şi antreprenorii cari au admis să practice participarea lu-- 

vrătorilor la beneficii. Şi mai este o dispoziţie foarte importantă, 

după mire, faptul că prin această Jege se introduce un impozit 

adiţional pentru cultura naţională. 4 : 

“Acest impozit este introdus în lege pentru prima dată. Am văzut, 

că chestiuvea culturii și a instrucţiunii este una a din cele trei mari 

exigenţe ale dreptății scciale. 

-Din acest punct de vedere legea de faţă corespunde în mod ideal 

'aţă de principiui dreptăţii sociale. 

S'a făcut însă tot ce trebuiă în această direcţinne? Ar fi poate 

să, exagerăm dacă am afirma-o, pentrucă nici odată primul pas nu 

poată să epuizeze drumul care este de făcut. Şi atunci am trebui 

poate, să îndicăm unele desiderate. 

Ce trebuie făcut mai mult? 

După părerea meu personală erau, poate, unele cote, cari ar fi: 

putut să fie cevă mai mari. Aşa cota impozitului complimentar, 

„toemai pentru faptul că lumea sirigă astăzi contra speculanţilor» 

cota aceasta putea fi cevă mai suprioară aceleia stabilită prin 

lee. 

IĂ rentabilităţile de peste 30 la sută, până la 100 la sută, eu aş: 

fi admis o cotă de IX la sută, până la 30 la sută. 

Mai departe, dela 100 la sută, până la 200 la sută, se putea pune 

o cotă şi dela 39 la sută, pâaă la 60 la, sută, trebuind să fie mult 

mai ridieatăfiindeă este: o foarte mare utilitate şi este o ches- 
tiune de echitate socială, ca acei cari speculează să împârtă cu
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Statul ceeace câştigă, dacă nu pentru altceva, cel puţin pentru a 

«lescurajă şi paraliză pornirea lor către speculă. 

La cota impozitului global iarăş se putea face urcări cevă mai 

mari. La veniturile dela 100.009 lei, până ia 500.000 lei, se puteă 

pune o cotă între 10 şi 15 la sută. Dela 500.000 lei la 1.000.000 lei în. 
sus, cota puteă să ajunsă dela lei 25 la sută în sus, iar în cazuri 

«xtreme puteă să ajungă până la 50 lei la sută san 60 la sută, 

D-lor, în aceiaşi ordine de idei, la impozitul adiţional pentru 

cultură pe averile imobiliare, ered că. se puteă pune o cctă mai | 

anăre, şi poate-eră bine ca aceastii cotă să se adauge şi la impozi- 

tcle de alte categorii. . 

„ Aceste cerinţe ale dreptăţii sociale cum le prezint cu fina agra- 

xate, le putem în schimb compensa cu unele cari sunt de natură 

degrevantă cari sunt deopotrivă, după impunerea noastră, dictate 

ce consideraţiune, de echitate socială. Adică, sunt unele impozite 

cari, chiar din punctul de vedere al echităţii sociale, sunt poate 

egagerate. 

Aşa găsim că impozitele puse asupra funcţionarilor, în aceste. 

“momente, chiar când sunt reduse la 5 la sntă, sunt prea mari. Nu 

trebuie să ne ascundem: leafa funcţionarului n'a erescut nici de 

16 ori fnţă de aceia ee eră- înainte de răsboi dar viaţa s'a scumpit 

de 30 ori, adică cu3.000 la sută. Şi atunci impozitul, cât de mie 

ar fi, devine dureros, pentrucă vă, închipuiți, că dacă pentru noi, 

c:ferenţa dintre o coti de 5 și una de 3 este neglijabilă, pentru 

funeţionarul care întoarce francul în mână de zece ori până se 

hotărăşte să ia tramvaiul sau să meargă pe jos nu este indife- 

venţă de împrejurările ucostea grele fireşte că o uşurare a cotei 

reducând-o dela 5 la 3 sau la 2 par îi fost necesară pentru că este 

echitabilă, 
S'a vorbit apoi şi s'a adinis chiar în lege, o uşurare de impozit 

pentru proprietari, cari au dat moşiile lor cu preţuri derizorii la 

«xpropriere şi s'a cerut şi de d. Costăchescu că pentru ţăranii cari 

îsi face acum 0 gospoilărie să se admită o păsuire. . 

Ar trebui să se caute un mijloc să se facă ceva analog şi pentru 

faneţionari în aceste vremuri grele cum s'a: găsit. pentru proprie- 

tari. 

O deosebire iar ar trebui făcută între funcţionarii cari mai au 

şi altă avere şiîntre cei cari p'au avere. 

Pără îndoială că pentru cei cari au avere, cota de 5 la sută este 
prea mică, iar pentru cei cari w'au avere şi cota. de 3 la, sută este 

nadreaptă. Şi dacă nu se face o păsuire, în aceste timpuri de difi- 

cultăţi atunci trebuie revăzut dacă nu se poate scădea cota şi sub 

3 la sută. A 

Aceeaş soluţiune se inrpune şi pentru pensionari, pentru că dacă 

printre funcţionari sunt unii cari au şi mai fae oarecari veni-
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lor majoritate nu mai câştiză nimic. 

Fi mai cer să se facă o deosebire pentru acei oameni cari înainte 

de război şi au pus ave: ile lor în renta Statului sau în , alte insti- 

iuţii de Stat. 

Oamenii aceştia bu zaţi înainte de răsboi, astăzi sunt aproape 

cerşetori şi ca să vii să impui acestor oameni cari şi-au dat ave- 

rea. lor Statului, impozite asemănătoare cu ceilalţi cari s'au îm- 

* bobogăţit după răsvai, acesta este inechitabil. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Renta Statului 

mai toată este seutită. 
D. DPĂGHICESCU: Da, este adevărat pentru renta Statului, 

pare nu este supusă decât Ja veritul global, dar cum rămân „pose- 

sorii de scrisuri funciare rurale şi urbane a căror valoare azi n'a 

"crescut ci a mai scăzut? 

- Mai trebuie găsit un mijloc ca să. putem lovi acele operaţiuni 

cari s'au făcut în timpul din urmă cu cumpărarea imobileldr. 

Sunt oameni cari au cumpărat imobile pe preţ mic şi peste timp, 

la aceste imobile preţul s'a ridicat de 10 şi 20 ori. 

Această creștere conţine în sine o nedreptate intolerabilă. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Aceasta: este o 

creştere a valorei cari nu intră în coţe i 

D. DRAGHICESCU: Trebuie însă să găsim mijlocul casă lo- 
vim această imbozăţire nemeritată !a, al. cărui profit. trebue să 
participe şi Statul. 

D-lor senatpri. nceăsta sunt consideraţin: iile cari privesc numai 

legea de faţă. 
D. ministru de finanţe ne-a afirmat că are foarte de aproape 

grije ca să aducă şi o reformă a impozitelor indirecte. 

Dacă ar fi să rămânen numai la această lege, dreptatea. socială 

ax fi numai pe Jumătate satisfăcută, pentrucă cealaltă parte a 

impozitelor cele indirecte cuntţin » nedreptate socială şi mai mare. 

Acolo la aceea lege care ni se va aduce cât de curând crede d. 

nunistru vreau să prezint chiar de acum câteva deziderate ca să-i 
ratag aleaţiunea asupra. unor fapte și consideraţiuni, deşi poate 

este. inutii -pentru câ dânsul le cunoaște fiind nn! specialist şi ca 

atare ruit competent decât mine. 

Când se va face această lege a impozitelor indirecte va, trebui 

iarăşi să se facă degrevări și agravări. La impozitele indirecte 

agravarea trebuie să. lovească toate produsele şi toate consuma- 

țiile care sunt de lzx şi să se degreveze toate produsele sau con- 

sumaţiile cari. sunt de prima necesitate. : : 
Trebuie făcut tot posihilul ea :pe viitor prin viitoarea. lege să se 

Iacă ca zahărul, sarea şi petrolul să fie -complectamente -degrevate
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de orice taxe. Şi minusul p» care Var dă aceste .degravări în vis- 

teria Statului să se compenseze cu impozite mai grele asupra a- 

celor consumaţiuui care sunt. de lux sau care nu numai că sunt - 
dă lux dar sunt şi vătămătoare. Intre acestea pot cita acum. cel 

puţin două: aleolul sub toate formele si tutunul. : 

„Pe răât este de drept en să un se plătească de către massa cea 

mare a populaţiei un leu sau 2 sau 3 la kilogramul.de zahăr, cu 

atât este drept ca să lovească alcoolul pentrucă nu numai că se 

umple astfel visteriu Statlui, dar -poţi să lupţi contra acestui 

ilagel care din fericire in ţara noastră nu'l simţim atât de mult, dar 

poţi să lupţi cu el să-l ţărmuteşii şi su vremea să-l reduci, chiaz 

cu totul. 

Un alt deziderat ar îi privitor la -reforma tarifelor vamale, re- 

formă care să se facă după aceiaş crițeriu: urearea unor tarife şi 

degrevarea altor tarife. Ar fi greurea tarifelor la toate mărfurile 

de lux importate şi care sunt uneori seantaloase şi degrevarea tu- 

taror mărfurilor cari se introduce în ţară şi are sunt de prima 

necesitate. ” 

Aşă ar trebui urcat şi cred ci acoasta și este intenţiunea d-lui 

ministru, ar trebui urcat iariful daci -nu făcut chiar prohibitiv, 

însă în tot cazul ureat foarte mult asupra mătăsării, blănurilor . 

scumpe, obiectelnr de lux şi asupra hănturilor fine, pentru ca să 

se ştie de oricine care îşi poate plăti luxul de a 'purtă o haină de 

lux sau un ciorap de mătase ea atunci când cumpără haina de 

lux. blana, ciorapul de mătase are să plătească în acelaş timp cel 

puţin tot atât Statului. ” 

Cine poate să-şi permită acest lucru să ştie că atunci când 

scoute din ţară valori reale pentru ca să plătească ciorapi de mă- 

tase, blănuri scun-pe şi băuturi fine, să ştie că atunci când a con- 

sumat un pahar de ccir.vveau sau benedictină are să plătească Sta- 

tahai încă odată preţul lui. : 

Aș vreu n degrevare cât mai mare, chiar reducerea totală la măr- 

turile care sunt de utilitate foaate mare, şi mai ales care sunt 

menite să crească preduetivitatea ţării, cum ar fi de exemplu, 

Tambacul, fierul şi maşinile agricole, medicamentele şi stofele, 

lucrurile absolut indispensabile. 

N'ar fi complectă poate seria acestor relorme de ordin fiscal şi 

financiar dacă nu. am pomeni aci: şi de o reformă a impozitului 

pe moştenirii. Este dejă în programul nostru, s'a făcut dejă paşi 

frumoşi pe această cale pentru ci este mai de mult în programul 

partidului nostru ca moștenirile să fie cât mai mult reduse. 

ID-lor se poate concepe ca moştenirile de linie colaterală să fie, 

dacă nu interzise cu totul dar reduse cel puţin la gradul ime- 

diat de rudenie coliierală, frate, neput 'şi chiar la acel grad ime-
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diat taxele să fie cu atât mai mari cu cât moştenirea este mai 

mare. Voiese să zic că progresivitatea taxelor asupra moştenirilor 

în linie colaterală să meargă cu o viteză cât se poate mai mare, - 

chiar în felul cum a mers la cota exproprierii a moştenirilor mai 

inari: cu cât cră mai mare moşia cu atât a fost şi cota mai mare, 

a ajuns până la 80 şi 90 ln sută. Acelaş principiu trebuie adoptat 

în reforma impozitnlui pe moşteniri în: linie colaterală. 

Acum: moştenirile directe dacă ay fi să mă întrebe cineva care 

este sentimentul meu pe eare de altfel îl păstrez pentru mine şi 

moştenirile directe trebuesc lovite pentrucă şi ele sunt un mijloc 

de a, acumula averi mari în mâna câtor mai puţiui şi nedreptăţese 

massa cea mare, privind prin acea chiar nu numai de capital şi 

avere, dar chiar şi de oeaziuriea de a aveă capital şi avere. 

D-lor, la toate aceste taxe eu aşi fi cât se poate de lare în sta- 

bilirea lor, pentrucă aş aveă o sincură scuză, de altminteri scuza 

nu este singură sunt mai multe. 

Este absolut nevoie ca Statul să fie mai bogat, pentru ca el. 

să-şi poată a achită obligatiunile faţă de neam, în mod cât mai 
Jarg şi mai comypleet. 

“Trei sant obligaţiunile pe cari Statul trebeie să le îndeplinească 

faţă de nean. şi de țară: întâia, este apărarea militară. Ori pentru 

"ca să facă eficace această apărare, nu văd limite la care ne-am 

mărgini, în stabilirea impozitului, asupra articolelor de care am 

vorbit mai înainte. , 

A. doua menire a Statnini este să dlesvolte şi să popularizeze 

instrucţiunea; ori, nu văd care ar fi limita peste care m'aş trece la 

impunerea averii şi veniturilor prea mari, pentru ca Statul să 

aibă cu ce să răspund: acestei obligaţiuni. - , 

Al treilea, este asistența publică. Fste adevărat că, în concurenţa 

pentru vieaţă, reușesc cei mai abili ori mai puţin serupuloşi. Insă, 

în această luptă, oamenii cei mai săraci, nu sunt toțdeauna cei mai 

incapabili. Ci mai simplu hazard san împrejurări nenorocite i-au 

doborit şi îi ţin în această situaţiurie. Ei an nevoie de sprijinul 

Statului. Consideraţiuni de echitate şi dreptate socială cer ca să 

se ia din surplusul evlur cari au, pentru a se alină şi îndulei traiul 

acelora cari au fost mai putin norocoşi în vieaţă. 

Legea de taţă răspunde desiul de mult acestor cerinţe âle echi- 

tăţii sociale şi declar că » voiu votă, nu numai cu încredere, dar 

şi cu entuziasm. (Aplause). 

ID. GR. VASILIU, vice- preşedinte: D. N. Buţureanu are cu- 
vântul. 

D. N. BUŢUREANU: D-le preşedinte, d-lor senatori de sigur că 

xolul opozițiu nii este acela pe care a subliniat colegul nostru care 
m'a precedat şi pe care l-a urmat şi d. Costăchescu. 

Aceasta s'a întâmplat în totdeauna, chiar sub aşa zisa oligarhie:
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"când în altă urdine a lucrurilor, minoritatea contribuia la lucrările 

"majorităţii. Si ca o probă că chiar sub oligarhie s'a contribuit: de 

către minorităţi la înfăptuirea legilor, este însăşi starea generală. 

a ţării noastre, care după răsboi nai ales, a ajuns îngrijitoare. 

Noi, naţionaliştii-demoeraţi, din punctul de vedere al înţelegerei 

acestei stări, încât dola început arm declarat, că nu se va puteă pune 

carul Statului pe drumul cei bun, şi nu s6 va putea ajunge pute- 

ile unui singur partid, ia desiesarea atâtor probieme neasămănat 

-de' grele, ivite după răsboi, fără colaborarea tutulor partidelor. 

Este aci. d. ministru de finanţe, care ştie cum că, acum doi-trei 

ani, a declarat că şi d-sa avea aceiaşi părere -afunei şi că desle- 

garea diferitelor probleme în Stat nu se poate concepe fără a- 

ceastă colaborare. - 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministeul de finanţe: Adăogam ceva, 

încă, în converbirea pe care o aveam cu d. lorga, la eare a asistat 

şi d. Buţureanu, că acest lucru nu depinde numai de noi, ci şi 

de ceilalţi, cari se înțeleagă marele reforme pe care trebuie: să le 

facem, pentru că esie vorba că construim. - 

Dar, 6. Lorga spunea: dacă nu înţeleg ceilalţi? Am răspuns: dacă 

ţara, este în primejdie, vom face în acest caz ceeace am făcut în 

iotdeauna, oricari ar fi consecințele pentru noi, numai ca să sal- 
văm interesele ţării. 

D.N. BUŢUREANU: V'aţi avuneat -în foc, d-le ministru, dar 

de sigur că noi cari cunoaştem realităţile... 

D. N. G. POPOVICI: Le cunoaștem si noi. 

D. N. BUŢȚURIIANU: Focul acesta nu ştiu dacă pe toţi ne va 

căli, cel puţin pentru revenirea în viitor la cunoaşterea realităţii 

Tucrurilor şi, prin urmare, lă înfăptuirea acestui principiu, fără 

de care nu -vom puteă ieşi din greutăţile nevoilor. Dacă d. mi- 

nistra mai păstrează şi ustăzi această credinţă, nu ştiu, noi na- 

ţionaliştii democrați, o păstrăm, ea şi altă dată, cu-toată, convin- 

gerea. N 

D-le preşedinte. onorată Adunare, suuterm netăgăduit o ţară în 

plină refacere, sau nai exact în plină prefacere. Şi suntem în 

prefacere din trei puncie de vedere: dia punctul de vedere al Re- 

gatului de până ieri; din punctul de vedere al măririi acestui 

“Regat după răsboi. Şi în fine, ilin punctul de vedere că trebuinţe 

noui. mentalități roui s'au ivit şi cer deslegarea acestor probleme, 

„lin iaate aceste puncte de vedere nu cred că vor ajunge puterile 

“unui singur partid peniru desiegarea lor. 

- Dacă luăm cele 3 ramuri sare. trebue să priveuscă refacerea 

noastră, în primul rând vine agricultura care este râmura de 

vază şi care la un popor ca al nostru, care oricât ne-am fi anărit, 

tot rămâne singura față eu care ne putem prezintă atât pentru sa-
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tiitacerea nevoilr diniuntra tăt şi pâhtrii cela din afarâ. Dacă Win 

punct de vedere agricoi suntem în plină refacere, atunci desigur 

că în această lumină trebue privită şi legea care ni se înfăţişează. 

CA suntem în.plină refacere agricolă şi în plină criză a acestei 

refaceri, avem faptul că după aproape 5 ani de zile de când ne 

sbatem ca să duceri la capăt probluina agrară, jumătate aproape 

cin populațiunea acestei ţări, nu se găsoste încă nici astăzi pr 

petecul său de pământ. | 
D-lor, vă voiu da un exemplu, pentru a vedeă cum că chiar în: 

3udeţele cari sunt judeţe pentru localnici de colonizare categeria 

din cele 5—6 categorii, încă nu au găsit pământul în folosinţă 

necum să fi intrat în lotul lor de definitiv, pe care să alcătuiască. 

gospodării productive asupra cărora. se îndreaptă impozitele d- 

voastre. - 

D-lor, dacă plugar ul nu se află încă în pământul său, dacă atâta 

lume încă aleargă după dânsul, daeă inventariul agricol nu este 

cu desăvârşire distrus, dacă inventarul agricol. în vite nu este 

complectat, cum nu este refăcut nici ceoace se cheamă stabili- 

mentul, pentru aşa zişii lotaşi, pentru cari d. Costăchescu cerea - 

toată păsuirea, dacă inventarul agricul nu este retăcut nici în 

ceeace priveşte maşinele, nu trebuie să ținem seamă de toate aceste 

lipsuri la aplicarea inpuzitelor? 

Gândiţi-vă d-voastre, cari nu odată aţi spus aci, şi desigur că 

în legea d-voustră waţi bazat și pe această legendă, eum că ţă- 

zanul nostru este depuzitarul banilor din ţara aceasta, gândiţi-vă. 
a-voastre că plusul pe care îl cumpăram înainte cu: 45 lei şi pe 

care astăzi nu îl putem afla nici cu 1.000—1.200 lei în părţile noas- 

tre cel puţin. Ă 

Gândiţi-vă - ce greşeală facem, d-lor, atunci când legiferăm so- 

cotind ţăranul care trebuie să îşi refacă întreg inventarul agricol 

plătind sume atât de r:ari, ea pe un depozitar de bani? 

In Moldova noastră de sus, în lipsa acestui inventar țărănesc, 

pentru care toate guvărnele noastre. unul după altul, nu a găsit cu 
cale ca în primul lor să procure uneltele şi maşinele necesare 

pentru a stimulă produeţiunea singura care poate să îndrituiască 

_Şi impozitele, acest cupital care se pretinde că se găseşte în bu- 

zunarele ţăranilor, se găseşte în realitate astăzi depus în recol- 

tele de anul acesta, 

Aceste recolte, in cea mai mare parte nu sunt treerate. 

Şi nici sub această formi ele nu constitue un capital pentru ţă- 

rani, pentrucă, o bună parte din aceste recolte, fie din pricina in- 

temperiilor sau expunerilor, se găseşte redus la jumătate. 

Iată dar, onorată Adunare, cura din punct“ de vedere al reface- 
rilor gospodăriilor ţărăneşti, suntem încă în starea de a nu fi luat.
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încă un început, dar nici măcar primele măsuri îîn această pri- 

“inţă, 

Dacă gospodăriile ţărăneşti nu sunt refăcute şi dacă numerarul 

țăranilor abia ajunge pentru îndeplinirea sau pentru complectarea 

nevoilor lor, de inventar de vite şi unelte şi pământ, dacă acest 

numerar abia poate face faţă scumpetei enormie, desigur că din 

punct de vedere al cercetărei nateriei impozabile, adică tocmai al 

contribuabililor, legea de faţă nu este decât o lege teoretică. | 

Să dea Dumnezeu să deă toate roadele din punet de vedere 

practic, căci aceasta este dorinţa noastră a tuturor, însă nee teamă. 

să nu se întâmple ceeace s'a întâmplat cu toate legile grafica 

Exemplul recent îl avem cu legea agrară, care concepută grafic, 

sa ajuns la rezultatul în uplicare; că Moldova noastră este în- 

trează o regiune de şvs, 

Să încetăm deci cu concepțiile şi caleulele de birou. cari ne pot 

crurilor. ! 

n 3eieaa urId axtiurusap ki “TaGL UIp Ravase oâa] IS '2o 'aonp 

Rămâne stabilit, ouasată Adunare, că Ain punetul de vedere al . 

producţiunii România este o ţară eminamente agricolă, bazându-se 

pe munea fărănească. [n primul vând prin producţiunea agricolă 

putem ajunge la îndestularea lănntrică a țării, iar cu prisosul să 

ne înfăţişăm în străinătate, pentru a ne valorifică muncea gospo- 

dăriei noastre în lucruri folositoare refacerii şi produeţiunii a- 

sestei gospodării, 

Numai aceasta ne-ar puteă ridică prestigiul moral în fata străi- 

vătăţii şi near putea îmbunătăţi valuta noastră. Noi suntem ce 

tară producătoare de grâu, şi ştim că grâul este o monedă înter- 

naţională care no-ar putea ridică valuta în străinătate. 

Tn loc ea Statul, prin mijloacele sale, să încurajeze această pro- 

ducţiune, el se face tovarăș pe din dzuă cu producătorul priu ta- 

xele la export asupra prisosului consurmaţiei interne. 

Agricultorul se descurazeajă, aventurierii profită de toată lumea 

în chip necinstit şi nu poate fi surpr inzător faptul că ziarele ne 

aduc ştiri din Anglia, cănu e bine a face legături de afaceri în 

România. _ 

Si atunei gândiţi-vă că nu este surprinzător când, leul nostru 

face salturile acele atât de dăunătoare şi pentru demnitatea noas- 

tră din afară şi pentru nevoile noastre din năuntru. 

Materia primă, stimulând industria, ar trebui să fie prelue-ată 

în fabricile noastre, pentru motivul că astăzi popoarele dau lupta 

economică între ele, nu atât prin eecace îşi trimit, şi prin ceeace 

produc singure cu propriile lor mijloace. 

D. raportor & a spus că legea de faţă este o lege de dreptate 80- 

cială.
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D-lor, dreptate socială ar fi atunci când stimulând producţiunea, 

„contribuabilul ar fi în situaţie de a suporta aceste 'sarcini, dar 

impozitele pe cari le puneţi, nu face decât să scumpească traiul. 

Nu numai că nu Sa retrus nizi una din legile cari apasă consu- 

maţia şi circulaţia bunurilor, dar chiar dela această tribună sa 

pomenit temerea, că taxele pe transporturi, vor fi mărite iar d. 

ministru de resont n'a desminţit această temere. 

Căile noastre ferate nu an combustibil, din această pricină o 

parte. din trenurile ce marfă au fost suprimate, produeţiunea ţării 

având a circula în chipul şi mai redus, al trenurilor miste. * 

Şi nu au combustibil, pentrucă gospodarii noştri de Stat abia în 

Noembrie au terminat cu formele pentru încheierea contractelor. 

Ori ştiţi, că în Noembrie este toemai vremea când circulaţiunea 

e în toiul ei, când circulă celelalte produse al eţării noastre. 

'Gospodarul cel bun, din timpul verii "îşi face contractele şi le 

„execută, ca să nu împiedece apoi, îndestularea publicului. 

Din punct de vedere al producţiunii şi în deosebi al produeţiunii 

jărăneşti, se vine cu impozit greu, căci dacă vom socoti sarcinile 

producătorului, se va vedeă că aceasta se ridică până la 20% iar 

din punctul de vedere al înlesnirii am văzut că acest producător 

vu numai că nu se păseşte aşezat pe pământul care trebue să-l 

| aibă, dar mai este însă lipsit și de inventariul necesar. 

" Desigur, că i-a fost greu d-lui ministru de finanţe ca în lipsă de 

statistici, în lipsă de analiz» a diferitelor categorii de producă- 
. .- a a = [Ya . -- . . 7 . > 

tori; să poată alcătui o lege care să satisfacă dreptatea socială, 

de care se vorbeşte atâta. | 

In adevăs, cu ocazituea războiului sa constatat că, chiar. atuarei 

când toată lumea era dispusă să facă soe oteala fiecărui bob, în ce 

vriveşte produeţiunca şi îndestularea acestei ţări, chiar atunci 

statisticele noastre erau așa de încuveate încât d. General Leonte, 
care reprezentă pe vremea aceea, întreaga îndestulare publică, atât 

civilă cât şi militară, ne arată prin statistică că nu erau unele lu-: 

ceruri, cari in realitate se găseau, lar cari aveau altă destinaţiune. 

Şi. atunci, referindu-ne ia producţiunea acestei ţări, care e o 

produceţiune agricolă, îudestulurea ţării în timpul răsboiului nu a 

suportat-o nici o.pătură de sus san de mijloc, ci toemai pătura 

preducătoare de jos. 

Fasolea ajunsese hrană vară şi de lux. lumea de pe front ne 

țineam zilele cu erupe. 

Statisticele d-lui General Leonte, nu înregistrau toate bunurile 

acestei ţări. cari sar fi dus unde sar fi dus, numai pe front nau 
2juns. . 

Statisticele aceste nu înr ezistrau nici un bob, dar am găsit şi 
ridicat câteva vagoane de fasole “into singură regiune de 5—6 
comune. Iaiă statisticele dela noi,
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Legea d-lui ministru de finanţe concepută după planul, ceva 

sevăzut, ceva corectat şi adăuzit al fostului ministru de finanţe 

Nitulescu, desigur că va suportă şi ea greutăţi de înfăptuire. 

In adevăr, după cura nu avem o tradiţie în ce priveşte impozi- 

tele noastre, iot aşa nu ave o tradiție în ce priveşte pregătirea 

funeţionarilor. Căci dacă în personalul superior avem desigur un 

corp select, în personalul inferior ne lipsese elementele necesare. 

Şi, fără îndoială, că din cea mai bună lege. se pot trage foloase 

mici, când ea este rău aplicată sau neînţeleasă, şi dintr'o lege slabă 

se pot trage rezultate frumoase, când se dispune de un corp îunc- 

ționărese care să ştie a o aplica după echiţate şi conform cu în- 

tențiunea legiuitorului. ! 

Dacă din punct de vedere al administratorilor financiari se îm- 

pune pentru minister o revizuire în ceeace priveşte acest personal, 

de sigur că în ceeace priveşte personalul ajutător. al. administra- 

ţiilor financiare. controlul se impune cu atât mai mult și trebuiese 

sapraveghiaţi cu atât mai mult agenţii, sari sunt: cei din urmă 

aplicătorii ai acestei legi. 

Numai astfel legea va putcă dă roadele pe cari şi d. ministru şi. 

noi !e aşteptăm. | 

%D. TONY ILIESCU, raportor: Aceştia au un rol foarte şters. 

D.N. BUŢUREANU: Da, dar poate că trebuie să aduce la cunoş- 

iința d-lui. ministru că sunt în provincie șefi de sancţiuni tri-- 

mişi de către administratorii financiari, cari fae naveta între ju- 

deţul dat în exploatare şi Bncureştiul, centrul tuturor bunătăţilor: 

că sunt administrători financiari cari când se înapoiază dela fa- 

hxicile de spirt aduc cu dânşii damigene de spirt, pe cari le mai. 

distribue şi la alţii. Toate aceste trebue să le ştie d. ministru. 

Am adus personul la cunoştinţă funcţionarilor superiori din nfi-. 

nisteru] de finanţe faptul că fabricile de spirt cari se pot reface 

din nimue în 2 sau 3 ani de zile. frustează Statul cu milioane, cu: 

concursul agenţilor Statului. | 

De aceea cred că d. ministru trebue să mediteze foarte mult, când 

este vorba de aplicarea acestei legi şi de numirea acestor agenţi... : 

D. VINTILĂ BPATIANU, ministru de finanţe: Nu am făcut 

nicio nuivire de asenţi la fabrici. Am lăsat să le facă direcţiunile 

respectiva. . 
- 

D. N. BUŢUREANU: Mă vefer la ministerul de finanţe, care- 

este departamentul d-voasiră. 

D. E. PANGRATI: Uude au rămas aceiaşi ditectori de sub mi- 

nisterul precedent și aceleaşi năravuri. 
- 

D.N. BUŢPURLEANU: Şi astăzi avem acelaş guvern din „timpu- 

- vile precedente“ şi aceleaşi năravuri. Nouă nu puteţi să ne impu- 

taţi luerul acesta, căci nu am avut încă ocaziurea să ne întoar- 

ceţi aceste răspunsuri. Până când o vom aveă, suntem la adăpost.
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" Dle preşedinte: şi onorată Adunare, în sistemul general eco- 

nomie, care trekueşte analizat şi care trebueşte să existe în con- 

cepţiunea. unui guvern -de specialitate şi de specialiști, cum se 

pretinde szuvernul liberal, de sigur că această cercetare trebue să 
zibă loc şi toate veniturile cari pot să complecteze nevoile Stua- 

tului să pornească la imediata lui refacere, țoate trebuese anali- 

„zate. 

Iată de ce am. amintit de chestiunea fabricilor de spirt. 
Nu există nicio industrie pe faţa pământului care pe deo parte 

să! se fi refăcut imediat prin sine însuş, iar pe de altă parte să 
se fi întius ea fabricile de spirt. Unde eră una, s'au ivit şi patru. 

In legătură ca ăcvastă spornică, producţiune, astăzi nu există 

sat în care înainte să fi fost o cârciumă și în care, datorită acestei 
protecţiuni, să nu se găsească trei-patru. 

Mai mult decât utât, existau societăţi de temperanţă, depe vre- 
muri Mune, ei bine, s'au găsit mijloace ca spre exemplu pentru 
„nepurțarea şorțului alb într'o prăvălie de sat, să se desființeze 
aceste sonietăţi de temperanţă pentru ca să se facă loc la trei- 
patru cârciumi. 

Şi după minunata îucereare cu monopolul alcolului, care a dat 
aşă. frumoase rezuliate în Basarabia.. L] 

D. 1. INCULEȚ, ministru de Stat: “Nu aş dori ca monopolul 
acesta să fie introdus şi în vechiul regat. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Ruşii, în mo- 
meniul când au intrat în răsboi l-au suprimat. ca un lueru vă- 
'ămător pentru populație. ” 

:D. N. BUŢUREANU: Nu înseumnă că Qacă l-au suprimat ruşii, 
instituţia monopolului în sine este o instituţiune rea. 

D. 1. INCULEȚ, ministru de Stat: Fapt este că în “Rusia, graţie 
monopolului, s'a mărit beţia de 5, 6 ori mai mult Acelaş lucru -și în 
Basarabia. Pe timpul răsboiului, printr'un decret țarist, a fost 
suprimată băutura. Sub guvernul averesean s'a făcut monopolul 
şi datorită acesti fapt, băntura este astăzi în stare înfloritoare. 

Pot să vă spun că sub guvernarea rusă erau în Basarabia 1.000 
de cârciumi şi acum, datorită guvernului averesean, sunt 7.000! 

D. N. BUŢUREANU: Crec că suntem în divergență de păreri 
asupra cuvântului monopol. 

Monopolul rusese constă în: faptul că toată producţia şi distri- 
buţia să se facă cum se va face cu tutunul nostru, adică nu se 
dădea. în comerţ lu consumator, decât priuir'o ferăstruică mică. 

P. S. S. ARHIEPISCOPUL GURIE: Şi Statul ar putea să aibă 
din aceasta verituri multe. . 

D. VINTILĂ BRĂTIAN U, ministru de finanţe: Nu ne treb ese 
venituri din otrăvirea populaţiei, | N 
D. OR, VASILIU, viee-preşedinte: Permiteţi-mi un moment.
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“Fiind. ora.17,' eonsult Senatul asupra prelungirii şedinţii. 
— Se adnite prelungirea şedinţii. - 

D.N. BUTUREANU: D-le niinistru, nu am să mă oprese asupra 
acestei chestiuni, dar de sigur cii de acord cu Prea Sfinţia Sa Ar- 
hiepiscopul Chişinăului, cred că Satul ar fi profitat cu mari ve- 

“nituri, chiar împiedicând consumaţiunea de astăzi, | 
D. ERMIL PRANGRATI: Ce spuneţi ar însemnă două lucruri: 

contradictorii. Ori. venitul cste mare şi consumaţia. mare, ori ve- 
nitul este mic pentru că consumaţia este mică. 

D. N. BUȚUREANU: D-lor, monopolul înseamnă producerea şi 
nedarea în consumaţie decât a hicrului etichetat şi cu un preţ, 
care rămâne la cuminţenia Statului ca să-l pună. 
„Imi aduce aminte. pe timpul când eram administrator de plasă, 

că atunci când ţineam licitaţie pentru câreiume, îi înţeseam pe 
săteni să dea cât mai mult la licitaţie, toemai pentru ca să aibă 
prilejul să pună ca preţ:100 lei litru de rachiu. Aceeaş libertate 
poate s'o aihe şi Statul aosiru. punând cel mai mare preţ pe un 
avlicol de monopol, când îl dă în consumaţia publicului cormpleci, 
închis, etichetat şi când acel lucru nu sc consumă în localul unde 
se vinde. ” Ă 

D-lor, consumaţiunea în local dă naştere la toată destrăbălărea 
are se întâmplă în cârciumele noastre. In al doilea rând, consu- 
maţia de alcool, este în funcţie şi de gospodăria consumatorului. 
Când femeea sau familia consumatorului îl va vedea venind 
mereu cu sticle acasă, îl va mai ţinea în frâu, dar la cârciumă con- 

umatorul nu numai că n'are nici un frâu, dar e stimulat chiar. 

Cred căi nu ne vum puică înţelege asupra. monopolului aleoo- 

lului, toemai pentru faptul că ar fi cârciumar la sat şi agent 

electoral, este unul şi acelaş Ineru. Şi pe vremea votului uni: 
versal, să răsplătească celoctorii cu cârciuma. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Dar monopolul 
cârciumelor ma fost făcut de guvernul liberal? 

D. N. BUŢUREANU: Cum au făcut ruşii cu monopolul, tot aşă 

aţi făcut d-voastră. Cazul dela Avrameni; unde aţi desfiinţat o 

societate de temperanţă pentu a pune în loc 4 cârciumi, rămâne 

încă o pildă. 
D-lor, alt izvor de venituri pentru Stat, în legătură cu aşezarea 

impozitelor pe produsele noastre, ar fi venitul dela taxele pe ex- 

portul oulelor. _ 

Nu este adevărat ceeace s'a spus cum că- oul ar fi un aliment 
dintre acelea care să înlocuiască alte alimente, sau măcar să de- 

termine priu' abondenţu iui de piaţă scăderea preţului la cele- 
dalte alimente de primă necesitate. 

Nu. Statul ar avea un venit de peste un miliard dela acest ar-
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tico] care este o producţie ţărănească eminamente, ași putea zice 

o produeţie dela vlăitică până la opincă, 

Nu este sărac în uceastă țară, nici chiar cerşetor la sate să nu-* 

aibă. La noi este obicuiul ca şi cerşetorului să îi se deă un ou. 

Este deci un articol care se găsește în fiecare mână. 

Dică acest articol de produeţiune generală, pe care alte ţări ni-l 

cer pentru a ne dă venituri atât de mari la exportul nostru, mă 

întreb: pentru ce tara renunţă la un venit atât de însemnat, îm- 

piedecând o producţiune care poate înlesni. refacerea gospodă- 

viilor ţărăneşti? - 

Fără să avem pretenţia de a dă îndrumări, or, de a fi descoperit 

piatra filozofală, putem spune că din simplul acest fapt, rezultă 

în mod evident, că d-voastră nu aţi studiat nici materia im!po- 

zabilă şi nici: nu aţi venit aci cu întregul sistemi economie din 

care să se tragă veniturile cele mari pentru nevoile ţării. 

Prodncătorii: a căror.,produse se strică şi consumatorii dela cea- 

laită margine a ţării eari se usucă de foame, sufăr deopotrivă. 

după urma îipsei mijloacelor de transport. 

Tar mijloacele de transport nu pot fi refăcute şi compleetate 

decât cu resursele cele mari a miui întreg sistem economie pe 

cure cu durere nici la d-voastră nu-l vedem. 

Fiecare din ţările renumite avea îndreptate căile sale ferate 

către manile centre de cari depindeau. 

Astăzi ele treluiese orientate şi legate cu căile noasire ferate 

de demult. Aceasta cât mai repede şi cât mai mult în interesul 

îndestulării senerale a legăturii şi apărării naţionale. 

Nu o mai putem. duce cu cârpoli d» acestea, după cinci ani dela 

1ăsboi, suprimând tcenuri de n:arfă pentru a le înlocui cu cele 

mixte. În 

In lipsa unui. sistera economie bine conceput; fără cunoaşterea 

şi statisticarea materiei impozabile, mă îndoiesc că veţi ajunge la 

zezultatele la cari şi unii dintre adversari se așteptau ca deia nişte 

competinţe. aşa de mult trâmbiţate. 

Aceasta şi pentru concepţiunea grafjcă a legii şi pentru faptul 

că organele de aplicare liini nepregătite, vor îngreuiă “aplicarea 

şi mai mult. : 

Voiu aveă onoarea, dle ministru, na pentru a combate, dar 

pentru a can:plectă dacă d-voastră veţi binevoi ca la fiecare ar- 

ticol,'şi mai alvs la articoluie esenţiale, să adue în discuţie lueruri 

practice, cari ar putea sii ajute Ja aplicarea acestei legi. 

Cu toţii să luă toate măsurile pentrucă dacă ne găsim în 

iața unei legi slabe, această lege să tiv complectă, înlesnind apli- 

carea pentru a nu ajanze în aceeaş situaţie, după milioane chel- 

inite cu încercările ca şi cu legea dinainte, că nu se poate aplică; 

Acestea am avut de zis,
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D. GR. VASILIU, vice-preşedinte: D. senator Sanielevici, are 
cuvântul. o LL 

D. IOSEF SANIELEVICI: D-le preşedinte, d-lor senatori, voiu 
începe scurta mea cuvântare a asnnpra proiectului de lege pentru uni- 
ficarea contributiunilo» directe şi pentru înfiinţarea impozitului 
global, cu o mică lămurire asupra rostului meu în acest onorat 
corp. 

Am Tost aies eu senator al jadeţului Chişinău în colakorare cu 
partidul (ârănese basarabean de sub preşedinţia d-lui Inculeţ, spri- 
jinit fiind mai ak:s de lumea comercială a oraşului, fără deose- 
bire de naţionalitate şi religie, 

Am venit în Senat cu gândul curat de a pune şi eu umărul în 
măsură slabelor nel: puteri, la muvea ee se desfăşoară penţru 

" cousolidarea economică a ţării noastre indispensabilă progresului 
ci, abţinându-vă dela orice tendinţă politică de partid. 

Că reprezeutur 1 oficiul al acestei nepustorinii, recunosc guver- 
nului și în special d-lui minisire de finarie, meritul le + fi venit 

cu cea mai importantă iogeo de unificare, accea a impozitelor. 

Urez şi celorlalţi d-ri menibri ai guvernului să imite pe d. mi- 

nistru de finanţe şi si vie cât mai curând cu legi de unificare 

în teate ramurile de actuvităte ale Statului nostru, pentrucă nu 

există alt tactor mai important pentru adevărata unire a nouilor 

previacii, decât punerea lor sub acelaş regim legislativ. _ 

Noi, l-asarabenii, suutem de mult depribsi cu impozitul pro- 

wvosiv pe venit. În Pasarabia se aplică şi astăzi legea inipozi- 

tului progresiv pe venit, voiată încă sub regimul țarist din 1916, 

si medificată sub euvewmul Kerenski în 1919 aşa că nn am axeă 

nici un motiv să no'alarmăim faţă de legea adusă de d. ministru 

de finante, dacă wani fi speriaţi de felul cum s'a aplicat de către 

udministraţia noastră fisvulă, legea găsită în Basarabia. 

D. niinistru de finanţe cunoaşte foarte bine haosul şi arbitrarul 

ce a domnit în această provincie, datorită în primul rând recunoaş- 
terii da către pevsonalvi fiscului a, legii respective, complicată 

fără sens «u procedarea conform legii din vegat în ceeace pri- 

veşte constatarea impozitelor. - 

Imi paze foarte râu că trebuie să reamintese d-iui “ministru de 

finanţe nedreptăţile ce a constatat personal in călătoria ce d-sa 

a făcut acum câtva tiinp în Basarabia, şi să-l rog să biveyoiască 

luă măsuri ca să se revizuiasei impozitele ce se cer astăzi ba- 

sarabenilo» pentra trai ani din urmă care, în marea lor majori- 

tate, au fost fixate în mod extrem” de exagerat şi arbitrar, 

D. VINTILĂ LI. C. BRĂTIANU, ministru de finanţe: Am şi dat 

o circulară pentru revizuirea lor, ea să le revadă administratorii 

financiari, şi acolo unde găsese că în realitate sau făcut scăpări, 
să se facă chiar radierea din oficiu.
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D. ÎOSEF SANIELEVICI: Vă mulţumesc. 
Negustorimea în genere înţelege foarte hine că ţara are nevoie 

de bani, cu atât mai bine cu cât mulţi sunt chiar creditorii Sta- 

tului. Ea îşi face chiar o cinste din aceia că ea este chemată a-și 

dă tributul în măsură mult mai largă ca celelalte ramuri de pro- 

dueţiune şi să ajute, astfel să se scoată ţara din haosul din care 

a fost, adusă. atât prin urmările fatale ale războiului, cât şi în: 

bună parte prin ecncepţiile greşite ale suveranţilor care au 

căutat soluţiuni prin nişte sisteme cu totul greşite, precum au fost 

acelea ale Statului transformat. în negustor, cu tot cortegiul de 

prohibiţiuni şi permise. 

Cu atât mai mult negustorii au înţeles că trebuie să sprijine 

proiectul de faţă, cu cât ei îşi dau socoteala că el vine după legea. 

d-lui Titulescu, care eră ispirată de o adevărată ură faţă de con- 

tribuabili cu oare care stare. , 

ID. ministru de finanţe a ţinut socoteală de criticele făcute 

legii d-lui Titulescu, căruia i-a adus destul de importante modi- 

sicări, | - | 

In primul rând a suprimat impozitul asupra capitalului, impozit 

care be lângă că eonstitniă .o adevărată confiscare, era şi anti- 

censtituţinnal, d-sa a vrut să imite Italia, unde s'a introdus, dat 
unu a putut fi aplicat, şi Germania, unde a dat rezultate slabe, 

pentrucă cea mai mare parte din capitaluri fugise din ţară. 

In al doilea rând prin naul proiect se reduc simţitor cotele Ja 

impozitul global. 

In proisetul d-lui 'Tituleseu cota, pleacă dela 4% până la zece 

mii de lei venit, se ridică la 16% la 100.000 lei, trecea la 36% la 

500.000 lei şi mergea până la 50% la 4 milioane lei. 

In proiectul de faţă, cota porneşte dela 1% la 10.000 lei, trece la 

9% la 100.000 lei, lu 1025 la: 500.000 lei, la 14% la un milion. I9%/o 

la 6 milioane şi 30% iu peste 6 milioane venit. 

In al treilea rând cotele e impunere la impozitele elementare 

sunt mai reduse: 12, 15. 10, $, faţă de 27, 15, 12,10 şi 6. 

Proprietatea rurală plăteă, după legea d-lui! "Titulescu 27 la 

sotă, adică 15-+12, pe când după legea de faţă cea de a doua impu- 

xere e suprimată. - 

Singura ramură unde actualul protect păcătuieşte printr'o supra . 

impunere este aceea a comerțului şi industriei, unde se aplică im- 
pozitul complimentar, prin art. 42. Mă refer la doctrina enunțată 
de d. Drăghicescu, a echităţei sociale şi atrag atenţiunea d-voastră, 
ugupra acestui impozit complimentar, care cade cam greu asupra 
industriei şi comerţului, în special cade foarte greu, dacă ne â- 
ducem aminte că mai există şi un impozit pe care d. Costăchescu 
i-a considerat foarte greu asupra consumatorilor. Se uită însă
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riscâl pe 'tari îl an ac&ti întrăbiinztori, doace face ca best îăi- 
pozit să fie apăsător asupra contribuabilului respectiv. 

In orice eaz, ar trebui neapărat suprimat impozitul de 1 la sută 
arupra cifrei de afaceri, impozit nedrept prin esenţă şi absurd prin 
felul cum se aplică, percepându-se asupra aceluiaş obiect în re- 
petate rânduri. 
Tragem nădejde că a. ministru de finanţe se va gândi să facă 

aceasta, după votarea legii de faţă. 
Mi se pare că s'a scăpat din vedere un factor foarte important. 

si anume riscul care există în această ramură de producţiune, 
într'o măsură mai mare decât în alte ramuri. 

În comisiunea de delegaţi a mavut onoare a face câteva pro- 
puneri, privitoare mai ales, Ja titlul trei al proiectului de lege, 

adică la modul de constatare şi fixare a impozitelor. Unele din 

aceste propuneri au tost ucceptate, altele nu; trag nădejdea că 

poate să fiu mai norocos în sedinţa plenară a Senatului, pentru a 

se admite oare: care propune vi asupra modificărei acestor dis- 

pozițiun:, 

In special, ea o carueteristică a Dreocupărilor inele, e ca să se 

prună la adăpost contribnabilul cât mai posibil, de impunerile exa- 

gerate şi nedrepta. 

Cu modificările re s'au tăcut de către Camera deputaţilor şi de 

sreţinuile Senatulni, precum şi en acelea ce vom mai încercă să 

le obţinem dela d-voastra prin diferite amendamente, declar în 

numele alegătorilor ce mi-au dat încrederea, că voi votă acest 

proiect, sperând tot deodată că prin instrucţiunile ce ministerul 

va da organele fiscale. se vor alătură cu desăvârşire obişnuitele 

interpretări, pornite intrun zel fiscal exagerat. 

Mai cer să se facă o întiusă publicitate a acestor legi, în lim- 

hile vorbite de minorităţi. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanțe: Am şi făcut de: 

pe acum o pregătire, Intâiu o tălmăcire pentru ţărani a legii 

pentru lucrurile cari îi privese, Pentru micii negustori şi mese- 

viaşi, pentru înespui, face o circuiară către Camerile de comerţ 

Jentru a le cere şi cuncursul, căci au un vot în aplicarea legii, şi 

totodată a pune în vedere comercianților, anumite punete de mo- 

dul cura credem că trehmiie să se aplice această lege. 
De asemenea vom traduce în limoa germană, ungară şi rusă a- 

ceastă lege, pentru ca să fie pusă la dispoziţiunea populaţiunilor 

de altă limbă. : - 

D. IOSEF SANIILEVICI: Aceasta aveam de zis 

D. GR. D. VASILIU, vice. -preşedinte: D. senator “Arthur Po-. 
lo, are cuvântul. | 

ARTHUR POLONY: D-le preşedinte, d-lor, senatori, anul €-. | 

Plone expirat nu a adus o. soluţiune reală a crizei, nici în gos-
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- 

podăria. Statului, nici în cea particulară, deşi . Sau putut: cons- 

tata oarecari înbunătăţiri în ambele direcţii. Alături -de această 

“ameliorare în. chestiunile mici, dar nu fără însemnâtaie, găsim 

“încă” şi astăzi dificultăţi extraordinare îi chestiunile cele mari... 

- Am fi nedrepţi dacă nu am recunoaște că guvernul nostru â 

*xeut mult pentru covaolidarea finanţelor ţării. 

Din programul său foarte remarcabil, guvernul 'a început să 

»ealizeze înainte de toate, o parțe. de:o -hotărâtoare importanţă 

pentru. antoritated noastră. morală şi pentru creditul. nostru în 

etrăinățate: Plata datoriiloz noastre externe. A introdus apoi or- 

dinea în gospodăria Statului şi un bugot regulat, creând asţiel ba- 

zele solide ale unei bune rândueli financiare; își dă osteneală de 

a. introduce economiile necesare şi îşi impune o. rezervă oarecare 

la emisiunea de banenote noui, rezervă necesară, deşi resimţită, 

câte odată, întrun mod neplăcut. 

Un mare pas înainte îl va torma noua Constituţie dacă. neatinsă 

de interese de partid, va servi adevărutelor interese generale ale 

Statului, ale “cetăţenilor, fără deosebire -de limbă şi de confesiune. 

Oricine lucrează sincer şi cinstit la consolidarea Statului, la însă- 

zătoşirea vieţei noastre economice şi de Stat, trebuie să găsească. 

în Constituţie, aceiaş apărare, aceleaşi posibilităţi de existenţă şi 

de desvoltare. 

Principiile stabilite prin Constituţie vor trebui apoi, printr un 

şir întreg de legi speciale, să primească realizarea potrivită pentru 

toate. necesităţile de vieaţă ale Statului şi ale -cetăţenilor săi. 

O largă reformă financiară şi a imopzitelor, unitară pentru În- 

treaga ţară, în concordanţă cu dosvoltarea, economică şi cu puterea 

impozabilă a ţării, formează baza materială solidă pentru această 

consolidare a Statului, pensra realizarea tuturor reformelor. 

Toaţe acestea snut proiectate. Programul economie pe care gu- 

vernul l-a anunţat la pretuaraa. puterii, corespunde întrun mod. 

organice acestor iendinţe. În practică însă, adesea, lucrurile s'au pe- 

treent: altfel, de atunci încqace, pe terenul economic. - 

Succesele incontestabile realizate. au în genere şi o: altă lature. 

“Plata datoriilor noastre în străinătate şi demonstrarea că bugetul 

_nestru se încheie cu. un excedent, stau faţă în faţă cu faptul ne- 

plăcut că Statul datorează circa. un miliard pentru: furnituri din 

tară, că. salariile funcţionasiler publici sunt încă depayte de a 

corespunde. cu scunipelea vieţii, formând astfel una din cauzele 

corupţiunii existente, iăvă de a mai aminti căraceste lefuri neîn- 

destulătoare se plătese şi. astăzi neregulat. şi eu întârziere, 

Mizetia pensionarilor este, în. multe .cazuri, înduioşătoare. Este 

uşor de a obţine excedente dacă nu- -ţi plăteşti datoriile. 

Renunţ însă la.o descriere aminunţită a tuturor neajunsurilor 

de cari suferim și pe cari toţi i ie cunoaştem. prea bine. Lamentări 
e
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nu fvlosese aci, ei numai și nu mai muncea, munca şi iarăş munea, 
Și pentru aceasta Statul are navoe de bani, bani şi: iarăşi bani. 
Urmările răsboiului mondial şi criza economică mondială legată 

de ele, cari ne aține şi pe noi într'un mod foarte siniţitor, nu se 
pot înlătură de azi pe mâine. 

Ar fi deci bine să ne înarmăm eu răbdare pentru multă vreme. 
Trebuie să avem răbdare şi pentru motivul că nu avem destui bani 
pentru înlăturarea redieală a. tuturor neajunsurilor şi pentru că 
la urma urraei, nu putem pune întreaga sarcină pe generaţia de 
astăzi. Urmaşii noştri t;ebuie să aibă şi ei partea lor, căci altmin- 
lerea se prăbuşeşte întreaza noastră vieaţă economică. Nici mă- 
car impozitul ce! rai ridicat pe avere şi ce: mai hiper-Titulesean 
war puteă să îndrepteze toate dintr'odată, ci, dinpotrivă, ar strică 
foarte mult sau chiar totul. 7 
Părerea mea personală este cu adevărat, că în cele din urmă 

nu vom putei ieşi la capăt fără impozitul pe avere. Sarcinile pe 
cari răsboiul şi criza moniială economică ni le impun 'sunt prea 
enorme şi cer mijloace cu mult mai mari decât acelea. pe cari le 
pot da veniturile curente ale Statului, - 
Dacă voim să găsim mijloacele necesare pentru problemele 

mari ale refacerii şi consolidării vieţii noastre economice şi. de 
Stat, trebuie să fim gata.la sasrificii mai mari, Aceasta nu numai 
în interesul general al Statului, ei şi în interesul fiecărui cetăţean 
în parte. Ducă Statnl), dacă patria noastră merge bine, atunci ne 
merge bine şi nvuă; dacă existenţa şi siguranța Statului sunt ga: 
“antate, atunci și existenţa şi prosperitatea noastră sunt 'asigurațe: 

D-lor, după cun ştim cu toţii, cursul leului. a, scăzut, cu toate. 
prorotcirile şi asigurările contrarii, cu toate că panica care sa 
puteă observă în unele cercuri comerciale din Bucureşti şi din 
ţară nu a. fost motivată. | 

Cert este, că valuta noastră s'a înrăutățit, cu toate mijloacele. 
întrebuințate pentru uvreiwea sau consoiidarea cursului leului, căci 
cu mijloace mici şi măsuri restrânse nu se pot înlătura cauze: 
mari şi de caracte» general. 

Tot aşa cum nu este posibil. de a explică printr'o singură for- 
mulă cauzele scăderii leului, tot aşa nu există numai o singură cale, 
un singur mujloe, un singur leac, pentru a aduce o ameliorare. Lu-. 
cerul principal este: de a vestvânge importul la strietul necesar şi 
de a spori cât mai mult producţia. Intreaga noastră viaţă eeono- 
mică şi de Stat, cu toate instituţiunile cari influenţează rezultatele. 
economice naţionale, trebuie să fie astfel întocmite încât să putem. 
aşteptă un rezultat several favorabil după un timp vuarecare, şi 
trebuie să adaug, după un timp nu prea apropiat. Aceste măsuri 

- Sar putea rezuma astfel: printr'o organizaţie ordonată a Statului
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în toate. direcţiunile,. trebuie creeate :condiţiunile. şi -bazele sănă- 

toase pentru vieaţa noastră economică, pentru ridicarea "produe- 

țiunii noastre. Statul. trebuie. să funeţioneze normal; trebuie să de- 
vină în. totul an. Stat -modăen de drept, Administraţia, justăţia, 

transporturile, finanţele. ete., ete. toata trebuie să, fie aduse în or: 

dine. Pentru aceasta ne trebuie, precum am mai spus, timp, 'răb- 

dare, muncă şi bani. lar sacrificiile pe cari le facem sunt pentru 

patria noastră, precum şi -pentru buna stare.a fiecăruia în parte, 

Să facem deci ordine în casa noastră proprie şi atunci vai reveni 

si întțreuga încredere a străinătăţii. : 

Arătând că pentru aceste. mari probleme cari cer mijloace 

enorme, nu ne -vor'ajunoe veniturile curente ale Statului si că 

vom fi nevoiţi îi recurze la impozitul pe avere, :dacă voim să a- 

ducem într'adevăr o îndreptare radicală, nu am înţeles un imipozit 

pe avere la îel zu cel votat cedată prin Corpurile noastre legiui- 

ioare, care, în uncle vazuri eră ezal cu o confiscare de avere. 

Înţeleg un impozit pe avere repartizat pe un şir de'ani, în aşa fel 

«a să se stabilească idin capul locnluf cota ce trekliuie s'o plătească 

fiecare din averea sa. dar că această lăsare de sânge să nu se facă 

dintr'o dată, ei în doze bine măsuvate, pentru ca producţiunea să-şi 

poată reveni de fiecare. dată şi pentrn ca adevăratul spirit de în- 

tzeprindere să nu fie sugrumat. Astfel sar. ereiă baza. legală 

pentru găsirea mijloacelor necesare. desvoltării fărei şi pentru ob- 

ținerea de credite înseranate şi din străinătate. 

In nici „n caz însă impozitul pe avere-nu ar trebui însă astfel al- 

cătuit, încât îmhosăţiţii le: răsboi şi speculanţii de valută, cari nu 

fae nici o muncă pruducțivă, să fie trataţi la fel cu activitatea 

ureatoare de producţie sau cliar cu comerţul Jegitim, 

Puteru însă să mai aşteptărm eu acest impozit pe avere până 

când vom putea vedeă clar rezultatele nouei reforme a impozi: 

telor, căci nu este bine să se înceapă dintr'o. dată prea multe: re- 

forme inclusive sau să se încerce reforme preă radicale fără dis- 

poziţii transitorii, potrivite mai ales în vremea actuală de gravă 

transiţie econen-ică, cârd bazele şi dizurile pentru reclădirea vieții 

regulate ceonomice şi de Stat, trebuiese în mare parte să fie acum 

create. : E . 

Um xiseul de a să puus în contrazicere cu curentele populare; 

su mă sfiese de a exprimă convingerea mea, că ar fi fost eu mult 

mai bine pentru economia noastră naţională, pentru producţia; 

exportul şi valuta noastră. penteu echilibrui bugetului nostru 

de. Stat, dacă reforma agrară, cea mai îndrăzneață dintre „toate 

reformele agrare. după cum a fost. numită, ar fi: fost tăcută mai 
puţin radical, prin faptul că exproprierea şi noua, împărțire de 

pământ, păstrându-se chiar măsura :definitivă de azi, să fi fost 

repartizată pe un şir mai lung de ani, dându-se noilor proprie-
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tari la început nuimai. atât pământ cât ar fi putut cultivă în mod adevărat raţionai. : 
D-lor, trebuie însă să recuncaştem că uctuala criză ceonomică şi financiară, fiind în mare parte o criză mondială, ea ui poate îi 

înlăturată în nod unilateral prin măsurile guvernamentale ale 
unei singure țări. O țarii cate face întrun mod unilateral reforn:e 
prea radicale, se slăbeșta pentru conenrenţa generală dela care : 
poate să fie înlăturată în parta, aşa cum noi am fost retrogradaţi,, 
poate chiar pentru decenii, ea țară exportatoare de grâne, şi încă 
o consecinţă de temut mai poate fi scurgerea puternică a capita- 
“ului în acele ţări stăine eari nu întreprind reforme atât de radi- 
cale şi costisitoure, cecace ar provocă și mai mult slăbirea puterii 
noasire ecynomice şi o nouă scădere a valutei noastre. ! 
După aceste obzevvaţiuni generale vă ro să credeţi, d-nii mei, 

că intenţia mea este să iau o atiiudine obiectivă faţă de proiectul 
de lege în discuțiune. Eu nu privese prin ochelarii ornului de 
partid şi nici nu mă amestee în lupţa dintre partide. Cu toate a- 
crestea, preocupându-mă da interesele generale ale Patriei noastre, 
cred că veţi recunoaşte că e firesc să mă preocup în acelaş timp şi 
de interesele poporului meu, | 

D-lor, senaiari, salutăm proiectul de lege de faţă, mai. întâi 
hentru motivul că prin unificarea, complectă şi definitivă a im- 
vozitelor din întreaga. ţară, se pune capăt unei stări de lucruri 
care a devenit intolerabilă. In tot timpul de la alipire, noi am 
cerut mereu unificarea impozitelor şi legilor relative, 'cu cote egale | 
pentru întreaga țară, de oarece povara impozitelor în teritoriile 
alipite a fost cu mult mai mare decât în vechiul regat. Aceasta 
a provocat o graşi împovărare a producţiei şi a întregei economii 
raţionale a acestor teritorii, cari și aşa au fost destul de păgu- 
bite prin politica valutară şi economică făcută, faţă de ele, prin 
felul de schimbare a coroanelor, priu tratamentul împrumiuturilor 
de război şi a altor valori, prin neplata pagubelor de război, ete; 
Această impunere excesivă a mers, după cum se ştie, atât de de- 
parte, încât, după cum s'a dovedit, unele bănci şi întreprinderi ar 
fi trebuit să plătească ea impozite, snme mai mari decât întregul 
ior beneficiu not. Acestei stări de lucruri, i se va pune capăt dela, 
1 Aprilie a anului curent, introducându-se, prin noua lege uni- 
tară asupra impozitelor, dări egale pentru întregul teritoriu al 
ţării, - 

D. ministru de finanţe însă, a declarat însăş, că pentru ca o 
lege să fie bună, trebuieşte să fie bine aplicată. Dacă promisiunea . 
d-sale, dată în şedinţa Camerei din 3 Ianuarie, prin căâre i-a ga- 
tantat buna aplicare a acestei legi rămân convins că impunerea 
unitară, garantată prin lege, va îi întradevăr realizată în întreaga 
tară şi aă evăluarea contribuţiilor în teritoriile alipite va fi fă-
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cută în acelaş fel ca în vechiul regat. Legea trebuie deci aplicaţă 

în aşa fel că stabilirea beneficiilor şi a venitului să fie făcută, pre- 

tutindeni, după aceleaşi principii şi ca toţi să ie măsuraţi cu a- 

ceiaşi măsură. „. 

D-lor senatori, bucuros aş fi văzut dacă prin noul sistem de im- 

»ozite sar fi găsit o nouă regulare și pentrn impozitele indirecte 

precum și pentru cele de consumaţiune, de oarece aceste impozite 

ar. fi trebuit să contribue și ele la sporirea veniturilor Statului 

si astfel la uşurorea impozitelor directe, creându-se un sistem im- 

pozitar complect şi strâns şi făându-se o nivelare potrivită între 

impunerea directă şi cea indirectă. Nu voiesc să fac comparaţia 

atât de uzitată azi cu legea 'Titulescu, stabilind doar că proiectul 

de lege de faţă este mai simplu, mai clar, mai pe înţelesul tu- 

iuror şi de aceea mai uşor de aplicat. 

Nu importă atâta dacă cotele de impozite sunt ceva mai mult 

au mai puţin ridicate, ci dacă avem nevoie de un spor de veni- 

turi prin impozite şi dacă acest spor a diferitelor categorii de im- 

pozite. corespunde cu desvoltarea economică şi cu puterea impo- 

abilă a ţării. 

Orice om cn bun simţ, care doreşte reîntoarcerea bunei rân- 

dueli în viaţa noastră economică şi de. Stat, trebuie să recunoască 

că Statul are astăzi nevoie de venituri sporite cu mult pentru în- 

deplinirea sarcinilor sale, fără a mai vorbi de deprecierea banului. 

Dar această sporire nu trebuie să înitreacă puterea impozaliilă, 

dacă nu voim să obţinem tocmai contrarul scopului urmărit, să 

" slăbim puterea impozabilă şi să rămânem la urma unei, cu un 

sistem de impozite frumos, dar fără venituri corespunzătoare. 

Examinând amănunţit dispozițiunile legii. ajungem, în această 

direcţie, la unele obiecţiuni rave, nu. numai în ce priveşte dife- 

ritele cote, ci mai mult încă în ce priveşte modul de stabilire a be- 

neficiului net, baza de impunere. Acest lucru îşi găseşte în parte 

explicaţia prin faptul, ca fenomenele vicţei economice cauzate prin 

deprecierea banului, au fost prea puţin luate în consideraţie. 

Principiul repartizăsii uniforme a impozitelor ar cere ca eva- 

luarea impozitelor, după diferitele categorii. să fie făcută în pro- 
porţie cu resursele economice, producătoare de venit, ale ţării 

Pentru acest motiv, guvernul sau o comisiune numită, ar trebui 

„să adune datele statistice pentru a stahili capitalul învestit în di- 

ieritele ramuri economise, precum și venital şi beneficiile. 

Aceasta ar trebui să fie apoi baza pentru contingentarea dife- 
ritelor categorii de impozite, dând, în acelaş timp şi un mijloc 
sigur pentru stabilirea cotei la diferite categorii de impozite. 

Cred, de pildă, că din rezultatul cifrei pe afaceri, se poate trage 
concluzia că evaluarea rezultatului de aşteptat din impozitul in- 

dustrial şi comereial, la 370, n imn la 3894.000.000 a fost prez 
A
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mică şi că acest impozit ar produce cu mult mai mult, cedace va da pasibilitatea “de a iieşora -atunci cota aplieață. - 
Sumele însă-âe itnpozit pe cari trebuie să le plătească întreprin: - derile industriale şi comerciale rentabile, 'sunt prea mari. Prin a: creastă impunera exagerată se stinghereşte spiritul sănătos 'de în- treprindeta şi se îngreunează formarea de noi capitaluri pentru iondarea de noi surse de Droilucție şi de venit, cari ar fi în ace- luşi tin:p şi noui surse Je imwozite. Mai mult încă, dă de gândit faptul, că prin felul în cave se stabileşte beneficiul net, contribua- bilii cu muncă productivă, precum şi comerţul cinstit şi legitim, surt aruneaţi în aceeaș cotă cu îmbogzăţiţii de răsboi şi eu specu- lanţii de valută, favorizânul chiar De aceştia din urmă. Aceasta provine din faptul că deprecierea banulni Şi consecinţele ei nu: sunt ţiante air. seamă. Capitalul în valută forte, învestit la fon- darea industriilor, poate — din cauza deprecierii banului — să ajungă într'o astfel de disproporţie cu beneficiul actual, încât ren- tabilitatea să fie-de sute de procente, pe când Statul să încaseze, ca impozii, ceu mai mare parte a acestui beneficiu net fictiv şi ne- corespunzător cu situaţia reală, Imbogăţitul de răsboi însă, care îşi plasează astăzi milioanele în întreprinderi, investindu-şi astfel banii depreciaţi, se uflă înta*o situaţie foarte favorabilă de: oarece, 

față de mărimea eapiialului învestit, beneficiul net se prezintă foarte mic, astfel că n'ar avea de plătit decât o fracțiune din to: telul impozitelor pe cari le vor plăti întreprinderile egle vechi, 
Societăţile pe actiuni suni de asemenea deosebit de gren lovite prin $ 42. i 
In legătură ev aceasta se pune la socutirea rentabilităţii între- 

harea: cum trebuie socotit în lei capitalul de acţiuni învestit în coroane? Este dela sine înţeles că un capital de acţiuni plasat în 
coroane nedepreciate, cari poate că echivală cel puţin cu francii 
elveţieni aur, nu poate fi socoiiţ în lei, după relaţia de unu la 
donă şi aceasta cu atât mai puţin, cu eâţ capitalul de exploatare 
inițial a fost între timp—ca de pildă în industrie — transformat în Wunuri încă de demult şi poate că este învestit în clădiyi, ma- 
sini, ete. cari nu au zuforit o depreciere, ci puate mai curând o 
creştere de valoare. La'o socutire în relaţie de unu la două, acest 
capital ar fi redus la jumătate, ereîndu-se astfel dispreporţia -men- 
ționată dintre capitalul mie şi beneficiul mare, deci o bază fictivă 
impozitară, care fatal irebuie să ducă Ja o cotă falsă de rentabili- 
tate şi la o impunere exagerată. 

Sper că această chestie îşi va zăsi regularea precisă, dacă nu 
în lege, ecl puţin în regulamentul de aplicare, 

Dar chiar dacă: nu ținem seamă ds capitalul de acţiuni învestit 
de mai înaiute ci numai le tInctaaţiunile și scăderile valntare de 
azi, când depreciere progrosând a banului poate surveni foarte
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repede, foarte uşor se poate face o greşită evaluare a rentabili- 

tăţii. Dacă la finele anului comercial o întreprindere industrială 

sau comercială posedă o avere mai mare atunci ca urmare & aces- 

tei baze fictive de impunere, trebuie să plătească ca imopzite e- 

ventual jumătatea şi chiar mai mult a surplusului, deşi s'ar puteă 

întâmplă ea întreprinderea să fie în realitate mai săracă decât 

la începutul anului, -sunplusul aparent de avere nefiind decât 

expresiunea deprecierii valutare survenită între timp. 

D-lor senatori .ca reprezentant al industriei mari, vreau să mă 

ccup acum cui interesele imopzitare ale industriei. 

- Cred că este de prisos de a insista aci în faţa d-voastre, asupra 

insemnătăţii industriei noasire indigene pentru economia naţio- 

sală a ţării, pentru punerea în valoare a bogățiilor solului nostru.. 

pentru finanţele Statului. Importanţa financiară rezultă din chiar 

faptul că în ţara noastră agmicolă, cu o industrie în parte încă 

în faşe, impozitele din această industrie sunt hroponţional cu 

mult mai mari decât impozitele din agricultură. Ce ax fi dacă am 

uvea o industrie lare desvoltată şi bozat ramiticată!? Ce efect ar 

avea această industrie asupra produeținnii a exportului, a ba 

lanţei comerciale a valutei !? O industrie înfloritoare ne-ar face, 

dacă nu: cu totul, due cu mult mai independenţi faţă de străină- 

tate, căci va mări bogăţia ţării a acu an, dându-ne astfel şi mij- 

loacele pentru o largă ridicare a nivelului cultural. 

In puţine cuvinte aş vrea să accentuiez însemnătatea unei în- 

dustrii naţionale dosvoltaie şi în aazul unui răsboi. Atunci de- 

pendenţa de străinătate poate duce direct la catastrofă. 

Nu ştim dacă un răsboi viitor nu va puteă să ne taie complect 

sau cel puţin vremelnie importul din străinătate. Ce însemnă- 

tate poate avea atunci o industrie larg desvoltată pentru rezul: 

tatul răsboivului şi astfel şi pentru existenţa şi siuranța Sta- 

telui ! ? 
Răsboiul mondial a dovedit clar, însemnătatea mijloacelor teb- 

nice pentru rezultatul hotărîtor! Nu e deci un interes egoist al in- 

dustriei, ci un eminent interes, un interes vital al Statului, de a 

încuraja prin toate mijloacele, desvoltarea industriei, întărind în- 

custriile existerte şi favorizând crearea de industrii noui 

Această încurajare h industriei trebuie să-şi găsească expre- 

siune potrivită şi în politica de impozite, aplicându-se o cotă mo- 

_cerată, farivozâr:du-se înireprinderile cari se bucură de avantajele 

legei industriale, şi dându se posibilitatea de a forma prin seu: 

tirea sa acel puţin priu reducerea de impozite, pentru a se putea 

astfel întreţine complect şi reînoi clădirile şi instalaţiile tehnice. 

Formarea unor astfel de reserve este cu atât mai necesară, cu 

cât clădirile, precum şi instalatiile tehnice, iu putut fi întreţinute 

în timpul răsboiului numai în mod foarte insuficient şi azi se
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află într'o stare de absolută inferioritate, având urgenţă nevoie “de reparare, complectare sau reînoire pentru a puteă' continua ex- plotarea. Această reînoire însă, avându-se în vedere valuta noastră, costă azi sume enorme, de oarece aproape toate maşinile trebuiesc importate din străinătate. Faţă de aceasta, cotele de amortizare stabilite, su. repreziată 9 compensație corespunzătoare. Să luăm o pildă: O fabrică de zabâr trebuie să schimbe în intervalul scurţ de câţiva ari 20 de cazan», ceeace raprezintă o cheltuială de mai >nulte milioane. Pentru aşi putea menţine exploatarea fără între- rupere și deranjare, această întreprindere sau altele similare vor ireklui să strângă întrun tin:p relativ foarte scurt sumele necesare pentr: reînoirea, maşinelor. În asemenea cazuri, aducându-se do- vezi  complecte, ar trebui, după cererea firmei şi cu avizul comi- iei industriale, să se acorde o cotă -dle amortizare superioară a- - celeia pe care le poate acordă actuala lege. 
Tot ca mijioe de încurajare industrială ar trebui să se înles- unească, cel puţin pentru industriile încurajate. formarea de re-: verve cu scutire sau cu rerhicere de impozite, pentru mărirea ex- nloatărilor, până la veîntoarce-ea împrejurărilor normale, cu obli- «aţia numai de a dovedi întrun spaţiu de timp, întrebuinţarea a. cestor rezerve pentru scopul destinat, Statui nu ar păgubi nimie din aceasta, de oarece sumale pentru roînoirea şi mărirea exploa- tărilor, înlesnită prin uşurarea impozitelor, nu vor dispare din bu- 

zunarele antreprenorilor şi nici pu vor fi consumate, ci vor ră. 
mâne. în exploatare. ca producătoare sie. venituri mărite şi astfel şi de impozite mai mari pentru Stat, a - 
Poate întreprinderile industriale cari sa bucură de avantajele 
lezei pentru încurajaroa imdustriei, av» trebui să obţină în pri- 
vinţa rezervelor, aceleași drepturi şi înlesniri, ca şi societăţile” 
pe acţiuni, aceste întreprinderi fiind şi ele obligate să-şi  pre- zinte bilanţul. P , | 
Rezervele pentru creanţele dubioase ar trebui să fie admise 

pentru toate întreprinderile cari țin. registre în regulă, 
O gravă alingere a întreprinderilor industriale încurajate, se 

aduce prin $ 36 al legei, care confiscă pur şi simblu drepturile 
câştigate ale acestor industrii, de ourece, după dispoziţiunile din 
agest paragraf, reducerile. de impozite se acordă numai întreprin- 
derilor noni sau ramurilor noui de producţie ale vechilor între- 
priaderi. In discuţia Camerei s'au adăogat lu acestea şi întrepri- 
derile dăunate de răsboi. De altfel şi această înlesnire este în- 
suficientă, cu toată lărgirea limitei de rentabilitate :votată prin 
Cameră. , 
Împrejurările economice de astăzi, pare 6xelus ea 0 întreprin- 

dere să poată lucră şi exista cu o rentabilitate de 5 până la 6 
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la sută, să ne gândim numai la dobânda pe împrumuturi făcută 

la bănci. a 

In ce priveşte anulureu drepturilor câştigate ale industriilor 

încurajate, trebuie să aruintira că cea mai mare parte dintre aceste 

întreprinderi au fost fondate pe baza acestor reduceri. de. impozite 

= că astăzi li se retrage acestor intreprinderi dintro dată această 

bază... Chiar proicetul de lege Titulescu acordase industriilor în- 

curajate o reducere de două 'a sută. Intregul paragraf 36 trebuie 

deci modificat în sensul arătat. 

Impunerea pe baza citrei de afaceri din paragraful 39 ar tvehui 

să lie pe deplin lămurită, cel puţin în regulamentul de aplieare, 

de oarece cifra de afaceri şi beneficiul gin afaceri nu stau una 

faţă de alta în proporţia propusă de îmneționarii, ministerului de 

finanţe. . 

Dispoziţiunile aliniatului 4 din paragratul 41, că societăţile pe 

acţiuni nu au dreptul de a cere restituirea impozitelor plătite în 

plus în primul an, când la evalnarea ulterioară au fost impuse cu 

o sumă mai mică, a test cu drept suprimată. 

D-lor senatori pentru iudustria uaţională nu este indiferent mo- 

dul cum sunt impuşi funcţionarii şi lucrători ei, de oarece unei 

impuneri exagerate trebuie să-i urmeze urcarea salariilor şi mă- 

rirea cheltuelilur de produeţiune, scumpindu-se astfel producţia şi 

îngrennându-se concurenţa cu străinătatea. Părerea mea este, că 

impozitul este prea mare şi că minimul de existenţă scutit de 

impozite este prea mic mai ales dacă ținem seamă și de impozitul 

progresiv pe venitul plobal. 

D-lor, senaţori, iudustria noastră naţională se află într'o gravă 

situaţie faţă de concurenţa străină. Actualmente suntem întru 

câtva protejaţi prin diferenţa. valutară şi prin reaua situaţie 2 

transporturilor, această şanşă, din nenorocire însă nu garantează 

că într'o bună zi, când îmorejurările se vor fi schimtdat» târgul 

nostru nu va putea fi. inundat cu mărfuri străine ieftine. Dacă 

voim să facem politică prevăziătoare trebuie să luăm măsuri la 

timp. Din acestea face parte în primul rând, încurajarea. şi favo- 

vizarea industriei naţionale şi prin legislaţia impozitară să con” 

tribuim cu toţii la întărirea industrisi noastre şi la desvoltarea 

ti în măsura dată prin lbogăţiile noastre naturale şi prin -condi- 

țiunile favorabile existente, Aceasta pentru fericirea şi siguranţa 

patriei noastre. 

Cu ocaziunea discuţiei pe articole îmi voiu permite de a pro 

ipune. oarecari modificări şi adăopiri:în această direcţie: 

Im privinţa impozitului adiţional din par agrafele 71 până la 

74 aşi avea de observat următoarele: 

In aceste paragrafe au fost prevăzute în contrazicere cu legea
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Titulescu, impozite peniru comune şi jndeţe, ceeace este foarte 
îmbucurător şi de importanţă hotărâtoare pentru desvoltarea, pro- 
gresul şi autonomia acestor corpuri administrative. In sehimb 
cred că este o greşeală mare că nu s'a făcut nici o deosebire între 
sate şi oraşe, fiind croite toate după un singur calapod. Afară de 
aceasta, judeţele vor prirri prea mult, iar comunele rurale şi ur- 
bane — şi aci mă gândese mai ales la comunele înfloritoare din 
teritoriile alipite — vor printi prea puţin şi nu vor fi îndestulate. 

Priviţi la oraşele noastre, domnii mei! Au putut să se desvolte 
în trecut atât de frumos numai graţie autonomiei lor :raţionale 
şi dreptului 'de a-şi întoemi ele: bugetul aşa ca să le asigure ve- 
miturile necesare periru această desvoltare. Dacă nu voim; ca a- 
ceste comune înfloriioare să fie date înapoi în desvoltarea lor; 
trebuie să le oferim posibilitatea de a'şi creia singiure venituri 
corespunzătoare cu trebuinţele lor. Administraţia comunelor şi 
gestiunea lor financiară stă doar sab controlul guvernului. După 
evaluarea mea, comunele au nevoie de o sumă de două până la 
trei ori mai mare decât imyozitele adiţionale acordate, pe când 
imipozitui pentru judeţ ar putea fi micşorat într'o măsură oarecare. 
Adresându-mă prirnăriei oraşului Braşov, pentru a afla cam de 
cât ar avea nevoie oraşele noastre spre a putea 'face faţă ne- 
cesităţilor, am primit urmitorul Xăspuns: Impozitul adiţional pen- 
iru oraşe ar trebui negreșit îndoit, pentru a le pune în posibilitate 
de a'şi acoperi, întrucâva, necesităşile. Pentru a'şi putea acoperi 
necesităţile actuale orașul Braşov ar avei, nevoie de: şease la 
sută pe lângă impozitul agricol, «le 12 la sută pe lângă impozitul 
clădirilor, de 6 la sută pe lână impozitul comercial şi industrial 
şi de 6 la sută pe lângă impozitul pe veniturile din profesiune 
i ocupaţiune, nesupuse la alte impozite. Această socoteală, fă- 
cută conştiincios şi cu îngrijire, corespunde desigur, în linii ge- 
nerale, trebuinţelor oraşelor în zenere. Câteva oraşe mai mari vor 
aveă probabil nevoie de mai mult, De aceea ar trebui stabilit un 
maximum mai mare, | 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Dar după cari 
venituri să se facă această socoteală? După cele constatate prin re- 
censământul care sn făcut-acum un an? 

ID. N. G. POPOVICI: După nonile. constatări, | 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru. de finanţe: Pe acelea nu 

le are. 

D. ARTHUR POLUONY: După cele prevăzute în legea de faţă. 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Sa făcut o: 

evaluare a veniturilor actuale în fiinţă şi după acelea sa pus cota 
de impozit. Dealtmintrelca ineasările veniturilor comunale sunt 
foarte întârziate în ârdeal ea şi aci la noi de altfel. | 

z
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Prin creşterea veniturilor. va rezultă însăşi şi o: „erestere a îneca- 

sărilor pentru comure. 

D. ARTHUR POLONY: D-lor senatori, pe lângă cele zise niai 

trebuie să adaug şi en nu mă pot declară mulţumit cu paragraful 

74 şi în legătură cu aceasta cu paragraful 127 al proiectului de 

ijeze, cari pun bisericele și şeolile în imposibilitate de a percepe 

dela credincioşii corf.:siunei lor recunoscută de Stat, o dare pentru 

acoperirea eheltuelilor. Declar cu toată energia, ceeace a spus şi 

colegii mei sași din Cameră: Pentru poporul nostru sas, obiş- 

nuit de secole de a face în sfera Autonomiei sale bisericeşti, sa- 

crificiile cele mai mari pentru biserică, şi mai ales pentru şcoale, 

aceasta este o chestiune de o însemnătate hotărftoare, o chestiune 

vițală. Cine loveşte în acest drept, ne loveşte în inimă. Întreaga 

noastră dragoste cste pentu biserică, care este adevărata byse- 

xică a poporului nostru şi pentru şcoalele noastre, cari cuprind 

întreaga noastră ființă. A ne luă mijloacele materiale pentru men- 

ținerea acestor instituţiuni, însemnează a ne condamnă la de- 

cădere. Aceasta, d-nii mei, nu poate fi vuinţa d-voastre, nici acea - 

a poporului ronân şi nici intenţiunea guvernului. Nu poate ii, 

pentrucă astfel ar trebui să venepgaţi întregul trecut al d-voastre 

lupta d-voastre pentru liberarea fraţilor subjuzaţi. În ultimele 

zile s'a amintit aci, de repeţite ori, că poporul trăiește zile mari de 

însemnătate istorică! Și întradevăr, unde există un popor mai 

fericit, ale cărui vise seculare an fost îndeplinite în mod mai 

fmemos! In fericirea d-voastre să fiți mari şi faţă cu naţiunile 

conlocuitoare, nu fiţi mici în acest mare moment istoric, în care 

trebuie să ne dați posibilitaiea pentru asigurarea existenţei noastre 

culturale. Ne-aţi promis în repeiaie rânduri şi în mod solemn şi 

ne-aţi garantat că desvoltarea şi libertatea noastră cnlturală vor 

fi apărate şi asivurate. Cum sar putea însă aceasta, când mij- 

loacele materiale necesare ni se iau?! 

Faţă de obiecţiunea că prin admiterea unor astfel de impozite 

adiţionale, se calcă principiul unitar al impunerei egale, trebuie să 

răspund că acest principiu suferă o oarecare restrângere prin im 

pozitele adiţionale ca atare. Nu există de altmintrelea, nici un 

motiv ca să nu fie acordat tuturor confesiunilor recunoscute de 

Stat din întreaga fară, dreptul de a percepe impozite dela eredin- 

cioşii lor, pentru scopuri culturale de biserică şi de şeoală. Dacă 

graţie mijloacelor proprii sau sprijinului din partea Statului, vreo 

confesiune se găseşte în situaţia fericită de a nu fi nevoită a face 

az de acest drept, cu atât mai bine pentru ea. i 
In nici un caz însă, aceasta nu poate fi un motiv de-a. luă acest 

crept şi acelora cari sunt absolut avizaţi la aceste resurse. 

Se obişnueşte câte odată de a invocă în astfel de chestiuni, râ- 

țiunea superioară de Stat.
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- Trebuie să declar că nu înteleg cum ar puteă fi o rațiune în 
Stat, încălcarea desvoltării culturale a unor cetăţeni credincioşi 
şi vrednici, dar de altă nationalitate. Aceasta întrece orizontul 
eu politie. - : 
Dacă însă guvernul şi Parlamentul sar hotări să acorde numai 

o epocă de tranziţie, trebui» să declar, cu toată hotărîrea, că ter: 
menul de uu an, stabilit pria paragraful. 198 este mult prea scurt 
pentru o chestie de o importanţă atât de covârşitoare. Dacă de 
generaţiuni-ai fost obişnnit ca, pe baza unor drepturi recunoscute 
şi garantate prin lege şi a unor hotărîri 'uate de organizaţiile tale . 
lisericeşti, să-ţi acoperi cheltuelile pentru biserică și scoală prin- 
irun impozit şi când toate instituţiunile tale sunt croite pe acest 
sistom, atunci nu se poate schimbă starea de lucruri în aşa scurt: 
tinip fără de a aduce pazube grele şi o sguduire adânc simțită. 

Trebuie dar căutate mijloace noui, căi noui; trebuie făcute în- 
cercări prudente, cari la început pot eşua chiar. De aceea: aş pro- 
pune, în acest caz, cu epoca de tranziţie să fie fixată la cinci ani, 
Acesta este. și termenul stabilit în legea nngară, încă în Yigoare, 
pentru plata impozitului bisericesc ai acelor membrii cari părăsese 
comunitatea lor bisericească. | 
După legile ungare, oricine are dreptul şi libertatea de a ieşi 

din comunitatea sa confesională, rămânând însă 'obligat: de a 
"plăti impozitele bisericeşti încă timp de cinci ani. 

In general, declar că accept proiectul de lege, bucurându-mă că 
guvernul a. făcut prin aceasta un pas înainte pe calea de însănă- 
toşire a gospodăriei noastre financiare. | 

D. GR. VASILIU. vice-preşedinte: D. Sima Niculescu, are cu- | 
vântul. „. a i 

ID. SIMA :NICULESCU: D-le presedinte, d-lory senatori, Win 
deshaterile cari au avut loc până acum asnpra legii unificări eon-. 
tribuțiunilor directe au reeşit eu consensul tuturor, că acest proiect 
este bine venit, este așteptat și necesar. , . 
Trebuia să se facă cu un moment mai înainte reforma impozi- 

telor directe, pentru a corespunde la două cerinţe: Mai întâi ce- 
rința wnificării sareinelor contribuabililor faţă de Stat. iDejă a 
dăimuit prea mult această situaţiune, pe care reprezentanţii ţinu- 
turlor alipite au accentuat-o, că țările alipite plătesc impozite 
superioare celor din rezat; şi a doua mare necesitate este privi- 
toare la situaţiunea grea în care ne aflăm ea Stat, în urma ră- 
nilor pricinuite de răsbei, situaţiune care nu este specifică țării 
noastre, ci generală şi căreia şi noi trebuie să. ne- conformăm, 

'D-lor senatori, a revenit guvernării liberale sarcina grea, 'dar 
şi onoarea, să rezolve această problemă şi a rezolvit-o în medul 
cel mai satisfăcător, 

| , 

Bt. 
” 58 e



„. | 916 | | i 5 

D-lor,. pentru ea să faci o asemenea reformă trebuie să ai un 

deosebit curaj. Iţi trebuie: un eroism aproape asemănător aceluia 

2] soldatului pe câmpul de luptă, căci şi omul politie, care acumu- 

Jcază asupra lui toate criticele celor loviți la punsă, este şi el un: 

erou.” ! 

Şi iretiuie să recunoaştem că uc-l care a prezentat acest proiect 

Je lege este în această situaţie pentrucă şi-a luat asupra şi o sar- 

cină căreia i-a corespuns pe deplin. 

Di-lor senatori, problenia impozitelor are două laturi: cuantumul. 

impozitelor şi repartizarea lor. 

Cuântumul nu este al propuitorului proiectului, cuantumul nu 

«ste nici al nostru cari primim proiectul; — este al necesităţii. 

"Trebuie să votăm atâtea impozite câte ştim că are nevoie Statul, 

pentrucă ţara are nevoie de apărareu graniţelor ei, ţara are ne- 

xoie să-şi răsplătească pe slujitorii ei, țara trebuie să satisfacă 

nevoile învăţământului şi celelulţe. 

- Prin urmare, când suntem eriticaţi pe chestiunea cotelor, nu: 

trebuie să se uite că nu nouă trebue să ni se. aducă aceste invi- 
vuiri, căci ceeaca ne revine nouă este numai ca -repartizarea să. 

se facă cu dreptate. i 

Şi atunai, la Iminina acestor principii, să examinăm - proiectul 

de lege ce ni se propune. BE 

D-lor, cari suut calităţile pe cari irebuie să le întrunească legea 

de reforma a impozitelor directe? 

Mai întâiu, trebuie să fie o lege de:nocratică, trebuie ca venitul - 

xezultat din muncă să fie mai nşor impus decât venitul rezultat 

„din speculă trehuie ca, tot din punctul de vedere al democratismului. 

legea să fie aşezată pe principiul, unanim “admis de ţările ino- 

derite, al! proeresivităţii căci: toată Tumea este datoare să recu- 

moască că col care a câştigat foarte mult trebuie să plătească pro- 

gresiv mai mult decât cei cari au câştigat mai puţin şi dacă se: 

poatie chiar, acesta din urmă să fie degravat în măsura posibi- 

lităţii. . . 

D-lor, o lege de impozite mai trebuie să aibă şi altă calitate. 

trebuie să nu rupă cu tradiţia. Şi pentrucă proiectul din 1921 nu 

ținuse destulă socoteală de această necesitate, acest proiect nu s'a 

putut aplica, a rămas literă moartă. IN 
Proiectul de faţă nu tace decât să »oordoneze impozitele noastre 

traciționale, fie un.p zitvl funciar, 1 ș szitul o» venitui mobiliar 

şi celelalte. . - , " 

“D-lor, acestea sunt cerinţe ale iemoeraţiei: Dar noi trebuie: -să 

facem democraţie nu demasrogie; şi sar face demagogie atunci 

când sar susţine că trebuie să degrevăm complect şi să scutim - 
complect de impozite pe cei en venituri miei.
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“Fiecare trebuie şi este dator să contribuie la susţinerea sar- cinelor publice. Ă ! S'a cerut ca ţăranii din nou împroprietăriți să fie scutiţi de impozite. Eu ered că aceasta ar fi un rău, şi cred că nici ţăranii Hu ar cere această pomană. Dacă vorbeşti cu ei, ei îînsuşi îţi: „ Spun „nucerem să nu plătim biruri NOui, cerem numai ca ele să fie aşezate cu dreptate“, Noi, d-lor, trebuie să-i învăţăm că este nu numai o datorie, dar și v cinste pentru fiecare cetăţean, ca să contribuie la nevoile Statului, (Aplauze). 
D. N. COSTĂCHESCU: Noi nu am cerut decât reducerile cotei- D. SIMA NICULESCU: Vom veni și Ja analiza cotelor, şi vom vedea că mica proprietate este favorizată. 
D.N. COSTĂCHESCU: Imi permiteţi să vă atrag atenţiunea «supra faptului că comhateţi ceva care nu sa spus şi nici nu s'a pretins de nimeni. S'a cerut uumai o diminuare a cotelor şi nimie mai mult, pentru proprietatea țărănească, adică o favoare ase- 

meneu aceleia făcută proprietarilor de rentă din expropriere. Câna am spus să se coboare cota dela 12 la $, mi se pare că am fost destul de clar. : | 
D. SIMA NICULESCU: Aţi zis atunci, d-le Costăchescu, că nu vroiţi săraci în ţară bhopată, eu zic că noi voim ţărani bogaţi, 

pevtru ca ţara să fie și ea bogată. 
D. N. COSTACHESOU: Și noi dorim aceasta. 
D. SIMA NICULESCU: Va să zică suntâţi de acord cu mine, şi cred că admiteţi şi d-voastră, că partidul naţional-liberal a 

îăcnt mult, pentru îndreptarea situaţiuuei lor. De asemenea cred că ţăranii ei însăşi trebuie să simtă lemnitatoa de a contribui la 
Busţinerea Statului, (Aplauze). - 

D-lor senatori, o altă calitate care se cere unui proiect de uni- ficare a impozitului, este claritatea și siraplicitatea, şi pentru a- 
ceasta, pentru a nu insistă mai mult, mă refer numai la ceia ce 
“a vorbit aci de acei cari nu faza parte din partidul liberal, la 
veprezentanţii minoritaţilor, cari au recunoscut că proiectul este 
carte clar, simplu şi uşor de aplicat. O altă calitate iarăşi care 
se cere unui proiect de impozite este productivifatea, şi aci sunt 
de acord cu reprezentanţul partidului țărănesc, care şi-a terminat discursul său spunând că această leze va produce foarte mult; cu mult mai mult chiar de cât ne aşteptăm noi astăzi. In principiu, 
deci, cred că suntem de acord că acest proiect însuseşte toate ca- 

'lităţile unei legi pentru unificarea impozitelor, -. 
Să venim acum la criticele ce s'au adus proiectului 'de lege. 
Prima critică adusă de d. vepresentant al partidului țărănesc, 

u fost că legea aceasta a impozitelor directe nu înlocuieşte cun ar trebui impozitele indirecte şi cari, după părerea d-sale, ar fi trebuit să dispară, dacă sar puteă în întregime, Sa spus că impozi-
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tele directe nu dau decât 15%, în comparatie cu cele indirecte, cari 

sau 85%. Trebuie să recunoaştem cu toţii câ ar fi un ideal ca să 

ajungem să desiiinţăm, în întredirua, impozitele indirecte. Insă, 

noi nu ne ocupăn: astăzi de reforiiii impozitelor indirecte şi nici 

nu este cu putinţă să facem astăzi o lege cu astfel de cote, ca 

să poată prin ea însăşi înlocui impozitele indirecte. 

Din contră, ereâ ci impozitele directe din această lege, sunt 

puse astio! ca să nu descurajeze pe contribuabil şi să nu distrugă 

producţiunea. lau exemplul monopolul tutunurilor. Acest monopol 

produce astăzi de 2—3 ori mai mult de cât toate impozitele directe 

la un loc. Credeţi d-voastre că este bine să majorăm impozitele di- 

xecte atât pentrucă desfiinţăm, ce? Impozitul de tutun? Admiteţi a- 

cest lucru? Dar aceasta este în contrazicere chiar cu ceeace spuneă 

un alt domn reprezentant al  opoziţiuni, d. senator Buţureanu: 

D-sa, ca. reprezentant al partidului »aţionalist, spuneă că nu numai 

să nu desfiinţăm impozitele indirecte, ci din contră, să înfiinţănu 

încă altele noui, ca spre pildă impozitul d ealcool. Incă odată; 

pildă impozitul pc alcool. Incă odată: Noi discutăm âci înfiinţarea 

sau desfiinţarea de impozite indirecte, căci -această discuţiune 

ne-ar duce foarte departe. i : 

Cât priveşte însă împiedicarea consumaţiunii alcolului, eu toţii 

ştim că lucrul acesta l-a încercat America, și rezultatul a fost că 

«u toate legile lor prohibitive, cu toate mijloacele pe cari ei le 

au la dispoziţie, rezultatul a fost înmulţirea celor cari consumă 

alcool. Prin urmare, să lăsăni la o parte această chestiune străină 

de reforma impozitelor şi să ne ocupăm de lege în ea însăş. 

S'a mai spus de asemenea să desfiinţăm taxa de 1 la sută pe 

cifra afacerilor. Aţi auzit în această privinţă declaraţiunea d-lui 

ministru de finanţe, care a spus că nu aşteaptă decât momentul 

ca să poată desființă această taxă. Deocamdată însă necesităţile 

Statului îi oprese să o facă. | 

Şi deşi d. ministru este atât de rivuros în contră acestei taxe, 

eu pare că nu aş fi tocraai complect în părerea d-sale. In adevăr, 

argumentul care va adus a fost acesta: mărfurile trece din mână 

în mână, ele circulă mereu, şi taxa de 1 la sută lovește prea de 

multe ori aceeaş murfă. Să-mi daţi voie să am altă părere în 

această privinţă, faţă de cei cari au adus acest argument. La 
3:0i mai cu seamă în timpul din urmă s'ă abuzat foarte mult de 

cecace se cheamă comerțul de. Cameră. 

Marta stă înti'o magazie oarecare şi trece prin vreo 10-45 
„mâini, fără ca citeriţii titulanvi 's'o fi văzut măcar şi fără ca a&- 

crştia să aducă vreun serviciu real societăţii. 

Or, este drept ca cel puţin acest impozit să lovească pe cei 
cari tree această marfă din mână în mână. Oricum ar fi însă,
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'aceasta este o chestiune lăturalnică şi nu o chestiune cu: legea de 
care ne ocupăm. | 

O a doua critică importantă adusă legii este că noi am aban- 
“dona impoziful pe capital, şi ea atare, nu suntem democrați. 

D-lor, cred că şi aceustă critică este nefundată. Nu este prudent 
ca într'o ţară în plin elan de dezvoltare economică. înta'o ţară 
în care nici nu este atât de mult capital să lovim puţinul ce s'a 
putut înjgheba. 
Căci, d-lor, nu este vorba numai de capitalul numerar, ci şi 

de cei imabiliar şi de toate celelalte capitaluri. Nu este bine să: 
se lovească, pentru a distruge însuşi instrumentul de producţiune. 
'Şi dacă acest lueru este senzabil în momentele catastrofale, atunci 
vând situaţiunea ţării ar fi atât de disperată în cât trebuie să 
taci apel la cele din urmă resurse, fără să te mai gândeşti ce se 
va întâmpla mâine, nu. cred însă că ne-am găsi în această situa | 
iune astăzi ca să recurgem la astfel de mijloace extreme. De 
aceia să fin: mulţumiţi dacă vom putea cu celelalte rezerve bu- 
'getare, cu impozitul pe venituri, chiar mai ridieat, să putem face 
“faţă nevoilor esenţiale ale ţării. ” | 

S'a mai adus şi altă critică proiectului nostru de lege: s'a spus 
“că el nu loveşte pe îmbosăţiţi de răsboi. | 

D-lor, nu eu voiu fi acela care mă voiu ridica în contra mă- 
surilor ce s'ar puteă luă contra acestora. Cei cari au fost cu mine 
în Camera deputaţilor din 1919 şi adue aminte că am luat iniţia- 
1iva unui proiect de lege împreună cu mai mulţi colegi, prin care 
ceream să se institue un organ, care să facă controlul, nu al tu- 
turor contribuatililor, pentrucă, acest lucru nu ar fi posibil; dar 
acelor cari, ca foşti funcţionari sau militari, ar posedă averi în 
disproporţie cu mijioacele pe cari l-a dat funcțiunea, lor sau cari 
ar face cheltueli în disproporţie cu acele mijloace. 

iAcest proiect nu a avut norocul să se transforme în lege nen- 
trucă împrejurările politice au fost de natură să facă ca această 
Cameră să se disvlve înainte de a-şi puteă termină lucrările. Aş 
în şi eu unul dintre acei cari s'ar bucură dacă sar luă măsuri 
contra acelora cari, profitând de situaţia prin eare a trecut ţara, 
au găsit momentul să se îmbogăţească din speculă. | 
"D-lor, dacă este cu putință ca să se revizuiască averile câtorva 
pe cari toată lhrara îi ştie cine sunt; trebuie să recunoaştem. că 
nu este posibil să facem un recensământ general pentruca să sta- 
tilim cine s'a îmbogăţit, mai mult s'au mai puţin cinstit, după 
Tăsboi. Şi nu este uşor pentrucă este anevoie să se stabilească 
astăzi, care este îmbogățirea 'de după răsboi şi care nu. Este greu 
să luăm atâtea milioane de oameni, să destrămăm -pe fiecare în 
parte, să facem bilanţul fiecăruia ca să ştim ce au acum şi cât 
au avut înainte de răsboi. | i
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Dor senatori, şi mai greu este altceva. Este a se şti ce este 

îmbogăţire şi ce este numai o chestiune de eticheta, pentrucă 

dacă. cineva astăzi are un imobil pe care i şe dă o sumă, să zicem 

de un milion, când la construit cu o sută de mii, eu:socot, şi cred 

că toată lumea crede ca şi mine, că acest om, n veste un îmbo- 

săţit de răshoi, cări şi ul eu leii îi de azi nu poate face decât de 

zece ori mai puţin, ca înainte de văsboi. | 

Să trecem asupra acestora, pentrucă cred că chestiunea îmbo- 

găţiţilor de răskoi, nu se poate regulă printr'o lege fiscală, ci 

“aa este de domeniul Juuei legi separate, pe care eu cel dintâiu 

aşi dori să se întotmeaseă. - 

S'a mai adus legii o critică de detaliu, însă asupra căreia re- 

prezentanţii minorităţiior au însistat mult. Anume, chestiunea im- 

pozitelor puse de comunităţile religioase sau şcolare. 

D-lor, sa adus în diseuțiun» această chestiune ca făcând parte 

din problema minorităților și. s'au aomparat aceste impozite cu 

impozitele aditionale pe «are legea le pune în folosul comunelor 

şi judeţelor. 

Cred că problema este dusă greşit. Nu se poate face cea mai 

mică asemănare între comunităţile religioase ale minorităţilor şi 

organismele însă-şi fraziiuni de Stat, care sunt: judeţele şi co- 

unele. Impozite cu sanzţiuni de urmărire, nu se pot pune decât 

de Stat. Şi prineipiul ucesta este vesunoscut unanim. Nu există 

Siat în care alte organisme, afară de el, să pună impozite, şi 

cari să fie aduse la exeentare prin.azenţii lui de urmărire. Comu- 

nitatea, atâta timp cât este în fiinţă nimeni nu se amestecă în 

contribuţiile ce solicită membrilor ei. Dar ca să-mi ceri mie. Stat 

să dai agenţii mei de executare 'să percepi impozite prin cari 

d-ta comunitațe să trăieşti ea organism: în Stat, aceasta nu'se 

poate! ! 
O voce: Numai peutru executare. .: 

D. SIMA NICULESCU: Nu este: vorba numai de executare, 

ci şi de impunere. Statul poate să zică: trebuie să întreţin şcolile 

si pentru aceasta pun nn impozit. Iar pentru că în ţară se gă- 

sese o zecime de altă limbi înseamnă că a zecea parte din impo- 

zitul care îl iau pentru şeoli, îl destinez școalelor naționalităților. 

Dar impozitul îl ian eu Stat şi tot eu dau ce se cuvine minorită- 

tilor ca să poată trăi şi dezvcita înlibertaie, Dar ca comunitatea 

de altă limbă sau eontesiune să stabilească impozite şi Statai 

ramai să ţi împrumute agenţii pentru a le execută, aceasța nu se 

poate ! | ÎN o 
, D-lor, eu cred că ar îi bine ca minoritățile să ne acorde încre- 

sere. Şi socot că timpul petrecut împreună. dela unire, nu îndrep- 

tEțeşte această neîncredere, că vom lăsă minoritățile lipsite de 

hrană spirituală. Nu d-lor.:
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Rog dar pe reprezentanţii minorităţilor să aibă încredere, şi 
mu numai în partidul naţional liberal, dar în toate partidele, 
pentru că toţi von: da sprijinul elor de altă limbă sau religie, 
Pentru ca să nu se plânsă de tratamentul ce îl vor avea îi re- 
gatul român. | | j 

D-lor senatori, îmi veţi permite să. analizez, în scurte cuvinte, 
urele in:pozite principale din. proiectul: de faţă. In ceeacă pri- 
veşte agricultura ea este avuntajată, nu atât prin cote de impu-. 
nere, dar prin modul evaluărei şi prin renunţarea la cunoscuta 
cedulă C din proiectul 'Tituiesen, . . . 

D-lor, proiectul Titulescu impunea renta : pământului deosebit, 
socotită la valoareu locativă, dar. în acelaş timp. mai impunea re.. 
zultatul muncei acelui care exploata pământul, chiar când aceste 
două calităţi 'aceia de proprietar şi de cultivator erau întrunițe 
asupra aceluiaş cap. : i - a 

Țărănimea, care are 90% din pământul cultivabil şi eare 'rars ori îşi arendoază pămâniul, era impusă nu numai la valoarea lo-. 
câtivă a proprietăței, dar. şi la un deosebit impozit pentru ceeace 
produce munca şi pe acest pământ. Ori acest impozit dedublat a 
tost judecat, cu drept envânt, ca foarte nedrept şi sa, desființat, 
aducându-se prin aceasta cel mai mare ajutor păturei |ţărăneşti. De ce s'a făcui luerul acesta? a. a 
Pentru marea pyoprietate este de netăgăduit că i Sau impus 

“destule sacrificii, prin modul cum Sa făcut exproprierea iar cât. 
priveşte pentru proprietatea mică, ea se găseşte întro criză. de. formaţiune şi nu era drept ea ea'să fie tocmai acum la început lovită cu două in'pozite, cecuce de altfel, nici nu eră nici: în tra- diția noastră fiscală. - : - ae 
La clădiri s'a: adus asenenea  imporţante usurări în. ceeace“ priveşte evaluarea. In proectul Titulescu, :vă aduceţi aminte, îze : impuneau imobilele la mai mult decât produceau în 'realităfă, 

Un imobil, care după iegea de prel 

   

uugire a eontracfelor de închi: - 
riere, producea o sumă vare care cră impusă nu la suma: pe care 
xealmente chiriaşui o plăteaproprietarului: ci le venitul: apre:" ciat de fise, independent de chirie, iar pentru că proprietarul ni încasa adeviiratul venit ditereciţa de impozii se punea în sarcina - chiriaşului.. e i 
Acest mod de impunere, iertaţi-mi, envântul, eră o imoralitate, fiscală, pentru că nu eră drept ea iu Stat să zici că atunci când venitul proprietăţii este mai mare decât chiria, impozitul să-l Dlătească chiriaşul. | O a a * 
Eră aproape o aberaţie fiseală, ca impozitul asupra venitului proprietăţii să se pună pe chiriaşi. „Petitru că dacă; fixarea, chiriei Trin lege este dreaptă, atuniei Statul trebuie să primească “toate &
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consecinţele taptulai, şi trebuia ca si proprietarul şi chiriaşul să 

fie scutiţi de surplusul de iinpozit. 

D-lor, o chestiune mai delicată este în ceeace priveşte comerţul 

s; industria. Acestea 'sunt ramurile. de activitate, care au pro- 

testat cu mai multă onessie şi au xeacţienat în ' contra -proiec- 

tului care se aduce în deshaierea d-voastră. 
” 

Dar d lor, această furtună, 'pe care a pidicat-o în lumea co- 

acerciălă cred că nu este justificată, pentrucă. cum. am spus la 

început; un proiect de lege de unificarea impozitelor trebuie să 

se inspire dela principiul unei juste repartiţiuni. , 

Dacă noi trebuie să facem o lege cate să aducă Statului anumite 

venituri ' şi dacă menajem prea mult tocmai ramurile cele mai 

productive, pe rine atuuri mai ponbm sarcinele fiseale. “ 

Dacă nu trebuie să punem -prea multe pe marea proprietate.. 

dacă nu pe mica proprietate, dacă un pe salariaţi, dacă nu pe 

pensionari, rari ştim în ce stare sunt, atunci pe cine să punem 

Cine. sunt aceia cari credeţi d-voasire că ar trebui, în prima linie, 

să contrituie la sareinele Statului, dacă nu comercianții ? 

Nu mai vorhese d-lor, de faptul că tot ceeace realizează comer- 

ciantul nu este numai decât rezultatul muncii, ci de foarta multe 

„ari rezultatul noroeuhii şi al speculei. | 

Tar să jadecăm asupra realităţii, nu asupra teoriei, 

Gine deţine astăzi puterea financiură în țara noastră? Cine 

după răsboi a luat întâetatea în materia aceasta? Marea pro- 

prietate? ” SER 
. 

D. ERMIL PANGRATI: Nu mai există. 

D. SIMA NICULESCU: Duceţi-vă a.voastre în toate locurile 

unde înainte. marii proprivlari țiheau primul rând. Vedeţi acum 

cine le-a luat Jocul. ” IN 

: Se cuvine, d-lor, în schimb ateastă cinste pentru comercianţi: 

ca ei cei dintâin să suporte şi garcinele impozitelor. 

D-lor, în protestele cari au făcut în contra cotelor din proiectul 

de impozite, sau adus exemple în care să spus: Dar suntem spo- 

liaţi, ni se ia totul! Ni se aduceă ea exemplu un comerciant care 

are un carnita! relativ -mic de 50-—60.000 lei, dar care prin muncă 

lui isbuteşte să ruleze milioane, prin creditul pe care îl are, prin 

capacitatea lui prin munca vi Je” comerciant, şi ni se spunea: 

dacă omul acesta istutește ca să-i vămână un câștig de 5 sau 10% 

asupra, capitalulni rulant, pentru „ce A-voastre să-i luaţi tot! 

Şi atunci sa văzut că “temerile acesiea nu 'etau justificate, şi 

ia Cameră. d. raportor, în explieaţiunile pe cari le-a dat a con- 

firmat că art, 42, alin. IV din lege, prevede că, în afară de socie- 

tiţile pe acţiuni, la calculul ventabilităţii, capitalul nu Yvâ Şi s0- 

cotit mai mic de jumătate din cifra afacerilor și că acost articol 

se referă nu numai la coribrejariții cari nu ţin registre, dar se re- 

feră la toţi copiercianţii.
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Ca deşi în realitate pavit: alul comerciaatului a fost, să zicem, 

50.000 lei şi afacerile de 1.000.U00 lei taţă cu textul legii, capitalul 

lui se consideră că a fost 500.000 lei şi atunci nu mai este câştig 

dk mie la suță, ci este aproape câştigul normal şi în cazul acesta 

cotele sunt foarte reduse. 

“Cotele venitului cumpli îneutar sunt ridicate numai pentru acei 

comercianţi care la o sumă de afaceri normale, a câştigat extra- 

ordinar. 

Si, atunci, d-lor. să ru se vaite nimeni, pentru că, dacă nici a- 

wegtia cari au câştiguri extraordinare nu vor plăti, atunci pe cine 

se mai poate pune impozitele cerute. atât de întreaga opinie pu- 

blică? - 
In ceeacep priveşie impozitul global, el a , fost adus în discu- 

ţiune cu o critică a legii, că ar fi spoliator şi că nu sar putea 

suportă de contribusbil fără a suprimă produeţiunea. 

D-lor, senatori, nu merifii multă insistenţă pentru a răspunde a- 

cestei obiecţiuni, căci dacă d-voastre veţi deschide numai proiectul 

le lege, veţi constati că veniturile chiar ridicate, ca cele de două 

sau trei sute de mii de lei, venituri destul de ridicate chiar faţă 

de starea valutară actuală, sunt supuse numai la impozite pur 

statistice, şi. că impunerile mai grele nu sunt decât la veniturile 

mari. 2 

Or, la cele mici, pe lângă că nu sunt vidicate, se fac importante 

«jegrevări. 

In ceeace priveşte impozitele adiţionale s'a spus de onoratul 

':ante-vorbitor, d. Pulony, că aceste impozite sunt prea mici faţă de 

nevoile comunelor şi judeţelor. 

D-lor, sunt şi eu de părerea d-lui Polony. E adevărat că eomu- 

nele şi judeţele la noi vegetează, e adevărat că pentru o reală au- 

ionomie nu este destul ea să facem. legi, pentru ca să dăm orga- 

nelor acestora locale independenţă numai pe hârtie. Adevărata 

autonomie constă în a dispune de. fonduri, pentru a putea face 

şcoli, biserici, drumuri, pe cari eu cred că cei din localitate le vor 

iace mai bine decât cci dela centru, pentrucă ei simt nevoia mai 

direct şi ered că din ce în ce tendinţa trebuie să fie, ca să ajutăm 

eyganismele lucale cu venituri sufieiente, spre a le dă putinţa 

ile a se gospodâri mai bine. 

Faţă de nevoile mari ale Statului, peatru moment, îmi închipui 

că d. ministru de finanţe nu a putut fane mai mult şi deci ră- 

mâne să atunci când se va face revizuirea impozitelor indirecte, 

se ya aveă grije ca cumuucele şi judeţele să fie dotate cu impor- 

tante resurse pentru a pusă trăi şi progresă. 

O VOCE: Besurscle după legea je faţă sunt astăzi mai mari. 

D. SIMA NICUIIESCU: Sunt mai: mari dar nu sunt destule.
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Nici odată să nu: "evedeni că com: unele și judeţele vor aveă, preă 

mult, pentrucă şi nevoile lor sunt foarte mari. 

„Trebuie să mai ținem seamă şi de Jeprecierea valutară când: 

„u veniturile de cari dispun comunele şi judeţele abia pol să-şi 

plătească lefurile funcţionarilor, dar să mai facă şi lucrări de: 

edilitate și altele, 

“D-lor senatori, cred că vam luat preă mult: timp cu expunerea: 

mea. Mă grăbesc ea să închei. . 

Mei timpul va ariită că reforma pe care suntem chemaţi să 

' transformăm în leue, prin votul nostru, 'este o reformă bună 

şi va trăi. va trăi, orice ar zice acei cari au atacat-o,, bhnii cu 

înverşunare, alţii obieciiv, ca -l "ostăchescu, reprezentantul ţă- 

-vănist care â contrimait Ja luminarea chestiunii şi căruia per- 

sonal îi aduce omagiile mele. - - 

D.N. COSTACHISCU: Vă rog să scoateţi din discuţiune eu 

“totui persoana mea, ca foarte puţin importantă, rămân numai 

:ileile, cari pot fi luate în. seamt. 7 : , 

D. SIMA NICULESCU: In orice caz trebuie să ținem seamă. de 

persoane, pentru că ideile sunt susţinute de persoane, și en apre- 

ziez modul cum d-voastră aţi. adus în discuţiunea Statului pro- 

“punerile d-voastre. 

Aceasta pentru a vă îi agreabil. 

“D-lor, eu' cred că lugea aceasta este o etapă. importantă în con- 

<olidarea ţărei noastr „a 

“Cred că este un inel din ianţul care trebuie să îl încheiem şi 

cu. care trebue să mergem mai departe, pentru a ieşi din situaţia. 

prea economică şi financiară în care ne găsim astăzi. 

O VOCE: Cacă vom îi cruțători, 

D. SIMA NICULESCU: Cum în vechea Elada Jampadeforii îşi. 

--rangwiteau unii altora torieie cari simbolizau lumina minţei. noi 

um tvansmite celor cari vor veni mai târziu roadele. activităţii 

noastre.” : : 

Nădăjduim totuş că cu toate criticele acerb, opera noastră po- 

pilivă va tră! şi îşi va da voadeie ci. 

D-lor, trebuie însă să fim însăduitori. Efectele în materie ec0- 

bhomică, în materie de organizare a creditului Statului. nu se Te- 

simt aşa de curând. 

Astăzi. noi suferim tonsecinţele neorânducielor celora cari au 

condus ţara în teecut. Suferim consecințele emisiunei fără 8000- 

“eală a acelor bonuri de tezaur cari astăzi se consolidează cu a- 

iata greutate. | 

A trebuit 'un tirup până să se acumuleze această cantitate de 

hârţie, care a răsărit mai târziu pe piaţă. ” 

După cum noi suferim astăzi efectele relelor din trecut, tot aşa
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înversând rolurile, trebuie să treacă ui timp până roadele acestor - 

reforme sănătoase se vur putea cunoaște. Atunci numai vom puteă 

noi fi judecaţi, în ship drept si obiectiv. ” 

Cu această credinţă declar că voiu votă proiectul de, lege in. 

disențiunea d-voastre. (Apiause). 

DI. GR. VASILIU, vice-președinte: D-lor senatori, ora fiind 
înaintată, ridic ședința. 

Şedinţa viitoare va ii mâine la cra 14 şi jumătate. 

D. NICULAE POPOYICI, senator: are cuvântul. 

D. N. G. POPOVICI: Dle preşedinte, d lor senatori, mai înainte 

de a aviza proiectul de lega „Pentru unificărea contribuţiunilor 

directe şi pentru înființarea impozitului pe venitul global“, adus. 

în discuţiunea Senatului de d. ministru de finanţe, vă rog să-mi 
vaţi voi, ca în câteva cuvinte să relevez înaintea d-voastre ne-. 
temeinicia unora dia criticile aduse acestui proiect de doi din 
colegii noştri din opoziţie. 

Colegul nostru d. Buţureanu' comiteă » nedreptate, o mare ne- 
dreptate când în cuvântarea sa de ieri învinuid pe d. ministru de 
finanțe și partidul liberul în general, „să vină cu o lega !aşa .de 
importantă ca aceea a coniribuţiunilor directe, fără să fi cerut 
pentru aceasta și colaborarea opozitiei sau colaborarea acelora 
cari ar fi putut, prin luminile şi competența lor să contribua la 
facerea unei asemenea legi“. Zic, d-lor, că comiteă o mare nedrep- 

tate pentrucă dintre legile cari Sau adus în discuţia Parlamen- 
talui, în ultimele vremuri, şi pot afirma chiar, că dintre legile 
ce s'au adus vreo dată în Parlament, nici una n'a dat naştere la 
o mai mare, la o mai largă discuţiune, ca legea contribuţiunilor 
directe. (Aprobări). 

In adevăr, d. ministru de finanţe s'a adresat tuturor competin- 
ţelor oricărui partid ar fi aparţinut ele. Imi aduc aminte că sunt 

câteva luni de zile, când d-sa a alcătuit o mare comisiune d-sa 

sa adresat la toti foştii ministri de Fininţe, la toţi specialiştii în 
chestiuni de finanțe. Mai muli, în secliuni 'şi la Cameră şi la 
Senat în comitetul delegaților! prin presă chiar: sa deschis o 
largă şi mare discuțiunae asupra acestei legi. . 

Dar, d-lor, dacă a colaboră înşemnează a voi ca ceeace supui tu 
să “fie literă de evanghelie, desigur ci atunci nu s'a colaborat la 
legea d-lui ministru de finanțe. Dar dacă a colabora însemnează 
a fi rugat şi chemat să- ți dai avizul, a ţi se cere să-ți dai pă- 

verea, atunci eu sunt dator să aduc aci elogii şi. complimentele 
mele d-lui ainiştru de finante, care, în dorința de mai bine, sa 
adresat tuturora şi a cerut colaborarea acelora pe cari îi credea 
competinți de a-și da părerea. Din aceasta se poate vedeă uşor, 
<ă ta baza acestei acțiuni a d-sale nu stă ultceva decât: “dorința 
mmâre şi sinceră de a face o lege cât mai bună. (Aplauze). 

,
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Dar, a adăogat 1. Buţureanu: .Nu aveți autoritatea morală de 

u face legi de o asemenea importunţă. Nu puteţi un singur partid 

deslega marea problemă « refacerii, căci spuneă d-sa: „Suntem 

în plina refacere mai ales din punct de vedere agricol; inventarul 

agricol al ţăranului nu este refăcut, el nu are vite, nu are plug. ete“, 

D-lor, mă întreb şi arm dreptul să întreb, de ce n'am aveă au- 

toritatei morală de a înfăptui 'o asemenea reformă? 'Zrecutul 

nostru şi compelihța mure şi nedisculală a d-lui ministru de fi-- 

nanțe, ne dau nouă mult mai mult, decât oricăror altora, o ase- 

menea autoritate morală. Mai mult sănătoasa, chibzuită şi price- 

puta politică financiară: de economii, de echilibru bugetar, de 

consolidare, de bună întrebuințare a banului public, etc., pe care 

am făcut 'şi o facem, de când ni sa dat puterea, suni, cred, sin- 

gurele acte şi fapte, cari dau o autoritate morală unui guvern şi 

unui partid; iar nu vorbăria goală şi critica pătimaşe. „Aiplause).. 

D-lor, în privinţa inventariului agricol, se înşeală şi se” înşeală 

urozav colegul nostru. d. Buţureanu. Inventariil ţăranului nostru 

în vite, în pluguri, este aproape complect refăcut, Ba mai mult, 

pot afirmă fără teamă de a fi contrazis, că în unele judeţe ale 

ţării, ţăranii au astăzi mai multe vite de muncă ea înainte de 

răsboi chiar. (Aprobări). Că el trebuie sporit în ceeace privește 

pe lotaşi, pe notiii stăpâni ai pământului, da este adevărat; dar 

„Creditul Țărănescu“ despre care vorbeam cu ocaziunea răspun- 

sului la Mesaj și care sper că va hiă fiinţă, va îndeplini acest rol. 

D-lor, legea contribuțiunilor directe, adusă în discuțiinea noas- 

isă, desigur că este o lege, după cum a spus-o, ide alifel şi vorbi- 

„torul dinaintea' mea, d. Costăchescu, bine venită, în Adevăr, ea 

este bine venită din donă puncte de vedere: pentru că este o lege 

de unificare, căci în adevăr, eră şi imoral şi nedrept ca diferite 
teritorii ale Românivi-Mari să fie sirate să fie stăpânite de legi 

fiscale deosebite şi, apoi, pentrucă impuzitul direct se adresează 

producătorului. iar nu, consumatorului. ! 
Legea aceasta, d-lor, este în adevăr 'o lege democrată în adevă- 

„ratul înțeles al cuvântului, căci are la bază principiul progresiui- 
tății, adică imnunerca sporită în raport cu sporirea venitului, în 

"aport cul belsugul contribuabilului. 

D-lor, impozitul este suma pe cure fiecare cetățean trebuie să 

o de, suma cu care fiecura cetățean trebuie să contribuească, 

pentru facerea şi întrețineren lucrărilor publice, lucrărilor de în- 
teres obstesc, de enre fiecare, în schimb, beneliciază, profită? 

Impozitul este banul, pe care îl, dăm pentru a achită partea 
noastră din sarcinele comiine tuturor cetățenilor. 
Imnozitul spune Prouilhomie, este o capitație în bani. Şi într'o 

stare normală de lucruri, impozitele sau contribuțiunile ar trebuii
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să fie, cam una a doua-zecea din valoarea produselor totale ale! 
fării. 

Impozitul, spune Voltnira, nu trebuie să constituie o piedică pen- 
ru înlesnireu muncii, a comerțului, pentru propăşire. lanpozitul | este 
dreplul Statului de a obliga pe cetățeni să plătească anume sume, 
pentru ca cu ele sau prin ele să se facă faţă cheltuelilor ce re-: 
clamă Iucrările de interes obştesc, curi tot lor le servese pentru 
u le face viața mai bună, mai lesnicioasă, şi a îngădui astfel fie- 
căruia să progreseze, să prospereze şi material şi moral şi înte- 
lectual. 

D-lor, averea noastră, ştiinţa noastră, culhira noastră, în deli- 
nilio buna noastră stare materială, morală și intelectuală, cu alte 
cuvinte progresul noslru este :rezultatul sau opera asociaţiei ome. 
neşti este opera traiului, al wieței noastre în asociație cu semenii 
noştri, este rezultatul societății omenesti, (Aprobări). 

Statul care este expresia sau forma politică a uneia asemenea 
asociaţii, este desigur şi reprezentantul intereselor acestei aso- 
viaţii, de ale căreia trebuințe, da ale văreia nevoi, de a cărei pro- 
păşire are datoria a se preocupă; dar pe sare, de bună seamă, nu 
a» putea-o îndeplini tără colaborarea, fără concursul, fără contri- 
buţia tuturor membrilor acestei asociaţii. Astfel, impozitul nu 
este allcevi, decât această contribuţie a fiecăruia în folosul tutu- 
rora în folosul deci şi al său. 

Cu cât uu Stat are mai multe mijloace, dispune de mai multe 
ionduri, pentru tacerea lucrărilor de interes obștese, cu atâta 
fiecare din cetăţenii acestui Stat profită şi propăşeşte mai mult. 
Omul izolat, omul sizimgur este neputincios şi rămâne în stare 
înapoiată; el singur nu ar fi putut progresa, numai prin această 
asociație de energii. de' forţe, de cupacităţi umane, a puiut să se 
producă gradul de civiliaaţie, în care ne găsim astăzi. In adevăr, 
nici unul din noi nu ar puteă să-şi construeaseă sinpur o şcoală 
pentru copiii lui, ori o linie de drum de fier, care să-l ducă dela 
el de acasă până la Bucureşti. Dar contribuind la olaită, fiecare, 
cu câle o mică părticică, putem să facem aceste lucruri, pe cari, 
“a le ar fi putut face singur fiecare în parte. 

Deci, pentru a propăşi trebuie să contribuim la sarcinile comune 
cari, transformate în lucrări de interes obştesc, profită, serveşte 
fiecăruia din noi. Ceeuce dăm dar acum, sub formă de sarcini, 
cubi formă de îmmozite, ne revine mai târziu sub formă de beneficii, 
de avantaje pentru fiecare din noi, (Aprobări). | 

D-lor, impozitele sau contribuţiunile sunt de : două- teluri, de 
două naturi: directe şi îndircete, 

Contribuţiunile directe sunt impunerile sau sarcinile publice în 
bani cari se stubilesc asupra bunurilor sau persoanelor,
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_ Contrbuţiunile indirecte sunt impunerile sau sarcinile, asupra 

consumării sau întrebuințării bunurilor, iar nu asupra persoanelor 

sau bunurilor produse. 

Dlor, contribuţiunile directe sunt şi drepte şi democratice. Sunt 

drepte, pentrucă vle se aplică producătorului. Este drept, ca cu cât 

cineva, prin capacitatea lui, prin destoinicia lui, prin puterea lui 

jieică, poate să producă înui mult, cu alât el trebuie să-și contribue, 

într'o mai mare măsură, la sarcinile obşteşti. De altfel, acei cari 

produc mai mult, cari sunt mai bogați, beneficiază mai mult de 

bunurile obștești, decât cei săraci. (Aprohări). Apoi impozitele di- 

reate, cari. se adresează producătorilor au şi avantajul, că sunt 

impozite pe cari le poţi cunoaşte, pe cari le poţi stabili mai di- 

nainte şi pe baza lor poți să alcătueşti un buget serios, un buget 

sigur, unu buget real. Mai mult, ele nu pot variă decât foarte puţin. 

'Contribuţiuniie indirecte, nu: numai că sunt nedrepte, pentru 

că se adresează consumatorului și împiedicând odată consuma- 

țiunea mai ales ducă sunt prea mari —, micşorează şi veniturile, ce 

ele pot produce; dar ele mai au şi dezavantajul că nu se pot sta- 

Lili de mai înainte. Cifra impozitelor indirecte este variabilă în 

raport cu consumațiunea. Atunci când se întâmplă, din anumite 

împrejurări, ca consunaţiunea să fie redusă, şi venitul din ase- 

memea impozite se reduce. Ca atare, pe baza lor este greu, foarte . 
greu, să stabileşti un buget serios, un buget 'real. 

D-lor senatori, impozitul, această contributie, această sarcină a 
fiecăruia în folosul tuturora, trebuie să aibă origină veche, foarte 

veche. De sigur din ziua în care omul a început să trăiască în 

comun cu semenii lui, au născut şi nevoi comune, sa simţit nece- 

sitatea de acte şi lucrări în interesul comun; deci şi mevoia de 

sarcini pentru fiecare, de contribuţii din partea fiecâruia, pentru 

a se puteă îndeplini, înfăptui aceste acte, aceste lucrări, cari pro- 

Țitând tuturora, profită fiecăruia, de care folosindu-se toți se fo0- 

loseşte şi beneficiază şi fiecure în parte. (Aprobări) 

De bună seară, toate popoarele vechi au cunoscut şi aplicat im- 

pozitele; dar de sigur, la început sub formă de sarcini în natură 

(muncă), de contribuţii în natură (produse din muncă) date însă, 

asupra naturii ler, asupra Formei sub care se aplicau, nu avem. 

La Romani, vectigalia eră impozitul, era contribuţia, ce se a- 

duceă de cetăţeni tezaurului public. Dar aceste impozite erau pu- 
ţine la număr, cum bunăvară impozitul asupra pământului, ce 

fiecare culiiva, — tot pământul fiind bun public, fiind proprie- 

tatea Statului —; iumpozitul asupra păşunuii vitelor locurile de pă- 

şune fiind şi ele bun publice bun al Statului, apoi impozitul asupra 

dreptului de a lua sare, de a utiliza produsele minerale ale s0- 
ului. 

“
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In timpul războaelor civile, găsim un înpozit numit centezima 
care consistă în o taxă de-o centimă pe orice lucru vândut. Apoi 
in;pozitul asupra oamenilor bătrâni neiînsuraţi, instituit în anul 
'405, înainte de. Cristos, de către Furius-Camillius şi: Marcus Pos- 
tumius. lar în timpul jui Iuliu Cezar, a stabilit un impozit asupra 
moştenirilor şi donaţiuniler, precum și pe uşile locuinţelor. 

D-lăr, principiul contrihuțiunilox um este deci ceva nou. [Şi 
pentrucă, vorbim de irapozitele directe, nu cred că este fără folos 
n Vă spune că ele au fost, pentru primă vară stabilite în Franţa, 
după eum spune Sari vasy, ia 1517, print”o ordonanţă a lui Fran- 
-cise IL, care s'a modificat, mai în ură, la 1552, printr'o ordonanţă 
a-mi Henric II. Desigur, tormau şi natura lor. era cu totul deo- 
sebită de cea de astăzi, 

Epoca însă, la care ele au Fost aşezate pe.0o bază mai dreaptă, 
este epoca marei Revoluțiuni franceze (1783). Mulţi autori susţin, 
că una din cauzele marei hevoluțiuni, care a întronat dreplurile 
omului şi egalitatea tuturor, şi la drepturi, ca şi la datorii, este 
si acea a nedreptății şi pot zice chiar u brutalităţii sarcinilor îm- 
puse cetăţenilor, în raport cu diversele clase sociale: în adevăr, pe 
când nobilii, în virtutea îmunităţii, erau scutiți de orice sarcini, 
de orice 'dări, de orice contribuţiani, poporul, cei mulți şi nevo- 
iaşi, plăteau una a zecea şi chiar una u cincea din venitul 
lor, din produsul skuncei lor. Dreptatea socială, dreptatea, ome- 
nească, cerea ca țuţi să aibă sarcini, în măsura drepturilor de cari se 
bucură şi proporţional cu puterea Jo rde producţiune, şi această 
dreptate omenească, care a fost întronată de marea Revoluţie fran- 
ceză, stă ca bază a întregei opere de progres- democratic înfăptuit 
„de omenire de atunci şi până în zilele noastre, 

Adevăratul irapozit pe venit pe puterea, de producţiune a ce- 
tăţeanului, a contrituabilului, cu alte cuvinte impozitul direct, îl 
găsim însă pentru prima oară stabilit în Anglia. 

În adevăr, în această ţară, legea care fixează acest impozit 
mumit încome-lgx, inspirată de Pitt, ia ființă la 1798. Ea este 
macdificată la 1807, iar la 1842, sub impulsul lui Robert „Pell, :se 
se fixează 5 categorii. de impozite directe: - 

1, Impozitul pe pănânt, moştenire sau orice imobil, care are o 
cotă de 2.92%; 

2. Immozital pe beneficiul imobilului: (arendaşi), 'care eră de 
3.46%; 

3. Impozitul pe aruităţi, dividende, pe orice venit din fondurile 
publice, cu o cotă de 292%; 

4. Impozitul pe bereiiciila industriale, comerciale, salarii private, 
ete;, cari aveă o cotă de 4% şi 

5. Indpozitul pe salariile funcţionarilor publiei care eră de 1%. 

:59 
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De sigur, forma şi natura impozitelor a evoluat cu vremea şi, 

ireptat, treptat, za ajuns, — nu în toate ţările încă, — la actualele 

sisteme de impozite. o 

_ Trebuie să declar însă aci, am. datoria să declar, că sistemul 

propus lde d. ministru de finante. este unul dintre: cele mai drepte, 

nai democratice, mai logice si în deosebi mai lesne de aplicat. 

(Aplause). ” | 

D-lor, legea d-lui ministru de finanțe are, pe lângă altele, şi 

acest mare avantaj,.că este şi o lege de dreptate socială. 

In adevăr, eu stabileşte impozitele speciale, numite impozite ele- 

anentare, asupra diferitelor ramuri de :producţiune, de venituri. 

Fa clasifică impozitele în raport cu natura sau felul originii lor, 

cu caracterul acestor venituri şi dă posibilitatea ca cota impu- 

perii să fie şi în raport cu felul muncii producătoare de venituri. 

In această ordine de idei, evident că este şi logic şi drept, ca. 

aenitul din munca brută sau intelectuală să fie mai puțin împus 

decât venitul din capital. pentrucă capitalul nu poate să fie pro 

ducător fără muncă, nu este producător decât graţie muncii. Pe 

câtă vreme munca. şi mi ales munca întelectuală, poate fi pro- 

ducătoare şi fără capital. a 

Proiectul d-lui ministru de finanţe nu poate decât să fie bine 

vazut de contribuabili, iar impozitele prevăzute în el să fie su- 

portate fără murmur de către ei; căci, după cum spune Jean Ja- 

ques Rousseau: „Singurul mijloc de a face pe cetățeni să plătească 

fără murmur contribuţiunile, este de a le arăta buna întrebuințare 

cc daă acelor contributiuni“. Este deci natural, că aceste impozite 

să fie suportate fără murmur, pentrucă d. ministru de finanţe, 

dhuimă ce a făcut economii în buget, după ce a tăiat, cât a putul, 

din numărul sinecurilor, după ce a dat, graţie economiilor făcute, 

un spor de salariu funcționarilor, dumă ce a strâns bine băierile 

pungii Statului, după ce asanai finanţele ării, consolidând datoria 

externă fiotantă. când vine cu această lege, aduce cu ea şi ga- 

raenția, că ceeace ni se cere va fi bine întrebuințaţ, în folosul țării 

şi al nostru. (Aplause), . . 

D. Buţureanu spuneă ieri: „Dar d-voastre nu aţi împus toate 

înateriile impozabile“; și adăogi: „ar fi fost mai bine, bunăoară, 

să lăsați liber, de exemplu, exportul ouălelor şi aţi fi obținut pentru 

bugetul statului sume însemnate din taxele de export, în loc să 

„ă adresaţi contribuabilului cu impozite directe“. 

Vreţi d-voastre, d-le coleg, să ridicaţi Valuta, cu orice preţ, s'0 

ridicaţi lovind în consumatorul intern? 

| Este uşor? Lăsaţi caportul liber la toate: la vite grâu, porumb, 

untură, etc. şi atunci de sigur, veți puleă cumpără un rând de 

haine cu 160 lei o pereche de ghete cu 30; dar în schimb veţi plăti
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bal cu 50 lei, kilcerarmiil le carne cu 4000 lei, kilogramul de făină 
cu 2.009) lei! ete. (Aplauze). : o 

Vă întreb! Vă convine mai biue să aveţi haine şi încălţăminte 
ieftin şi să niuriţi de foanie? (laritate). 

Mai spunea d. Buțureanu: „Produsele ţării nu pot circula dintr'o 
'purte întralla a țării, din cauza dezastroasei circulaţiuni a tre- 
burilor, din cauză că încă nu este normalizal nici. mersul, nici nu- 
mărul trenurilor de marfă“, 

Dar, d-le coleg. vă înveb! Cum am puteă face să înceteze xelele 
de cari vă plânzeţi, dacă nu am ereă resurse prin impozitele pro- 
puse, cu cari să le putem face să nceteze? | 

D-lor, aceste îmrozile, cari între noi fie zis, sunt mult mai mici 
de cât ntr'alte țări, sunt departe de a jigni, de a leză pe coniri- 
buabilul nostru. Îl voxează desigur, astăzi, contrihuţiunile în 
veete, căci pe acestea le plăteşte la fel şi cel sărac, cel nevoiaş, 
ca şi cel bogat ca şi cel ce are belşug, peutrucă aceste contribu- 
iuni lovese în aceiaşi măsură pe oricare: fie sărac, fie bogaţ. 
Spuneam; d-lor, că pentru ca: un împozit să fie primit fără 

murmur, trebuie ca contribuabilul, căruia i se cerei'să aibă convin- 
„Jerea că aceia ce e! dă în interesul obştese, va fi bine şi cu chib- 
„auială întrebaințat în acest Scop. . 

Cred că nimeni nu poate da mai multe garanţii în această or- 
«dîne de idei, decât actualul d. ministru de finanţe care, prin tre- 
cutul lui, prin grija lui de a ține strâns băierile pungei Statului, 
de a cheltui cât trebuie şi mumai unde trebuie şi unde este nevoie, 
constitue o garanție suficientă, o garanţie îndiscutabilă că con- 
fribuabilul care depune banul lui întrun interes obşiesc, îl de- 
“pune pentru înfăptuirea unui lucru folositor de care va beneficia 
si el din care va trage /olouse şi el; iar nu pentru ca! acest ban să 

“fie risipit or cu el să se îmbuibeze partizanii politiei. (Aplauze 
“prel ungite). 

ID-lor Senatori, modul cum sunt. împărţite impozitele eiemen- 
“tare, după sistemul d- lui ministru de finanţe, „este, de sigur, până 
în prezent, cel mai bun. Nu este exclus că poate fi şi altul mai 
bun. Nu este exclus să „poate îi şi altul mai bun, căci nimie nu 
“este perfect în lumea aceasta, totul esfe perfectibil. In ori ce caz 
însă sistemul ce ni se propune este superior, mult superior _sis- 

temului d-lui Titulescu. 

D-lor, reprezentantul partidului țărănist aci, d.  Gostăchescu, jă- 
sase să se înţeleasă, vroia să ne facă să credem, că ideia contri- 
buţiunilor directe ar fi a d-lor, este a duronealor. Ei, d-lor, aveți o prea 
„scurtă viață politică, trăiţi de prea Duţin timp ca să nuteți avea 
pretenția de a veni. cu lucruri închegate, cu lucruri studiate, când 
ați avut încă vremea să vă închegați ca partid, când nu aveți
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încă o unitate de xederi, o uniformitate de concepții în sânul. :d- 

voastră asupra problemelor politice, asupra problemelor econo- 

“mice ce ne stau în față. 

Ceeace wi se pore d-voastră că sunt idei noui, ori fi pentru d- 

“adastre noui; noi le avem de mult însă. In ori ce caz, este de no- 

.torietate publică, că în programul partidului nostru, încă 'delă 

- 1910, odată cu principiul exproprierii şi al votului universal, am 

pus şi princiciul contribuţiunilor directe. (Aplause). 

Sa mai spus aci d-lor, că sistemul contribuţiunilor din proiectuf 

ce ne preziniă d. ministru da finanţe, nu ar aveă un caracter de- 

moeratic. Eu când îm auzit acest cuvânt, vă mărturisesc, m'am 

“întrebat: ce poate însemna? ce însemnează un sistem. de impozite ' 

„democrat. Să fie oara o egalitute complectă a impunerii pentru 

1oţi cetăţenii? De! nu ştiu dacă colegii din opoziţie sunt de. acord, 

“în această privinţă, mai ales când văd că d. Costăchescu cere 

scutirea de impozite a lotaşilor, a noilor proprietari ai pământu- 

vilox expropriate dela marii proprietari. 

Eu cred, d-lor. că îmnpozit democrat este acela care face ca cei 

„puţină şi bogati. să contr ibuiased, pentru susținerea sarcinălor 

Statului, întro măsură nai mare, cu cei mulți şi săraci; să plă- 

- tească impozite mai mari, căci ei au mai mult şi dau din belsugul 

„venitului lor. (Aprobări). 

Aceasta este adevărata demveraţie şi în sensul acesta înţelez 

Si concep eu un.sistem financiar democrat. 

- D-lor, se. mai spuncă aci: „D-voastre veniți acum cu un sistem 

nou de impozite, dar nu desființați vechile sisteme, căci eroiţi 

să păstraţi încă şi îrnnozitele îndirecte şi impozitul pe cifra. de a- 

faceri“. 
D-lor, recunoaşterii că impozitul pe cifra de afaceri nu este 

un impozit, nici fericit, nici drept, dar nu noi l-am creiat. Nu este 

mai puțin adevărat însă că trebuie să admiteţi, că omul cuminte 

zu îşi dărâmă cocioabu în cure 'trăieşte, pentru că şi-a pus în 

gând să-şi facă un palat, nentrucă u adunat material, pentru a şi-l 

zidi; 'ci omul cuminte, numai dup ăce şi-a construit palatul, își 

dărâmă cocioaba, pentru ca să nu rămâie în ploaie, în viscol şi în 
ninsoare. Numai recugsetatul, numai nebunul face altfel. (Aplause). 

Nu este bine d-lor, să dărâmăm, să desfinţăm un sistem. până 

ce au am aplicat un nou sistem şi până ce nu ne dăm seama de 
roadele, ide rezuliatele pe cari el ni-l va da. Desigur, când noul 

sistem de impozite îşi va da roadele ce aşteptăm. dela ei; roade 
bune pe cari suntem convinşi că ni le va da, vom veni şi, treptat, 

treptat, vom desfiinţa părţi din vechile sisteme, sau toate vechile 

sisteme. A desfinţă însă, !oute sistemele vechi, în momentul când 

vii cu un sistem -nou, ar. fi să facem o operă pripită, nesocotită, 

o operă lipsită, în orice caz, de înţelepciune finaniiară. (Aprobări).
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Yom păstră îucă, q- lor, impozitul pe cifra de afaceni şi impozi- 
tele indirecte, dar de sigur, pentru o scurtă - perioadă de timp, 
până ce noile, impozite vor începe să dea roade şi, numai atunei 
le vom desfiinţi pe aceiea. - 

D-lor senatori, se mai vorbe aci despre impozitul pe îmbogă- 
tiții de răsboi. Vă mărturisesc că aplaud din toată înima la 'a- 
ceustă îdeie. ia această propunere; dorese să-i împunem, săi dm 
punem cât de. mult, dar mai întâiu să ne gândim cum să-i. "găsim, 
Cum să-i descoperim. 

Este în adevăr, greu, foatre greu, să spui unde începe îmbogă- 
țirea de răsboi şi unde se sfârşeşte, cine poate fi considerat şi 
cine nu s'a îmbogiţit de răsboi. Bunăoară dacă o casă: pe care 
înainte de răsboi, ai cumpârat-o cu 40.000 lei şi acum, după răsboi, 
ai vândut-o cu ua milion, poţi fi considerat, e drept să fii con- 
siderat ca îmbogăţit de răsăoi? Desigur că actuala plus valută 

-a casei este la consecinţa răsboiului, 
Eu aş propune îr:să alteova. Nu pot să găsese pe îmbogăţiţii de 

răsboi, nu put să-i deseopăr, dar pot să găsesc pe acei cari au fă- 
cut acte urîte în timp de răsboi, pentru a se îmbogăţi; de aceea 
eu aș propune mai de grabă, o lege pentru justificarea, averilor, 
căci acei ce nu ar pute justițică averea ce au acum sunt cu a- 
devărat ticăloşii îmlbogățiți prin mijloace urâte, pe căi necinstite. 
Bu nu pot să admit că dacă cineva, înaînte de răsboi nu avea după 
ce să bea nici măcar apă, să aibă acum palate în Parcul Ioanid 
sau lo Sosea şi să aibă să se lăfăească în aitomobile. Nu mă pre- 
ocupă acela care a jucat la bursă şi a câştigat, şi care puteă să şi 
piarză. Mă preocupă însă ucela care, nefăcând nici o afacere, nici 
0 operațiune, neocupându-se nici cu comerțul, nici cu agricultura 
si fiind poate un Liel funcţionar sau militar, înainte de răsboi, as- 
tăzi are avere de milioane. 

Tată cum. am putsă zăsi pe adevărații și îmbogăţiţii de răsbloi, 
îmbogăţiţii în sensul cum îi concep eu şi cum trebuie să-i conceapă 
“toată lumea, căci pentru mine, îmbogăţitul de răsboi este acel fi- 
câlos care, atunci când țara eră în primejdie, când alții în tranşee 
se schilodeau și mureau, el speculă nevoile cetățenilor, el trafică; 
jura din hranu soldaților, din furage, dela aprovizionare, etc, a- 
ceștia sunt pentru mine adevărații îmbogățiți de răsboi, aceştia 

“cari ni şi pot justifică averile şi aceştia vroiese eu să fie loviți, 
strașnie loviți. (Aplanse prelungite), 

3D-lor, mai este un impozit; care: desigur trebue pus. este impo: 
zitul pe lux. -Şi aci este a dificultate, căci este greu, foarte 'greu 
să spui, cu mâna pe conştiinţă, unde începe şi unde se sfârşeşte 
luxul. Sunt, d-lor. luevuri: cari, deşi considerate ca lucruri de lux, 
totuş întrebuinţarea unora din: ele este un semn de: progres, în- 
semnează progres,
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Ce este luxul? Este greu de definit şi deci şi greu de impus.. 

Bunăoară, unuia ghetele de lac îi sunt indispensabile, în raport. 

cu exigenţele -sociule ale mediului în care trăieşte, pentru altul 

însă, pentru unul care trăieşte la ţară, purtarea ghetelor de lae: 

constituie un lux. , 

De altfel; cred, d-lor că, în parte, luxul este lovit prin proiectul 

de faţă. 
In adevăr. impozitul progresiv pe venitul global, este de bună. 

seamă un impozit care loveşte indirect luxul.. căci loveşte pe acei 

cari, au mai mult decâl le trebuie şi cari risipesc banii pe lucruri . 

nefolositoare, pe acei cari, prin viața lor destrăbălată, jicnese :şt 

sfidează morala publică. ' (Aprobări). 

D-lor, sa mai vorbit, de colegii din opoziţie, despre scutiri. şi 

degrevâvi. Şi unii din d-lor au cerut chiar scutiri complete pentru 

-unele categorii de cetăţeni, 

Suni cu totul contra scutirilor, disemenea scutiri fiind, după pă- 

rerea mea, imorale şi nedrepte. Drept şi moral este, ca toți cetă- 

țenii acestei ţări să plătească contribuţii, să plătească impozite 

îi. raport cu niijloacele lor, pentru a face posibil mersul carului. 

Statului. Fiecare trebuie să înțeleagă că din puținul ce câştigă e 

nevoi2 să dea Statului o părticică, o centimă chiar, pentru că dă. 

şi înfolosul lui, (Aplause) 

Adimit d-lor, degrevările, pentru. că înţeleg, ca impozitele, pe 

lângă alte condițiuni, țrebuie să ndeplinească şi pe aceea de a nu 

h o stavilă, Îată ca imiţiativa, faţă cu n'unea mai producătoare, 

faţă cu munca nai alvasă, în definitiv faţă cu progresul. 

D-lor, ştiţi ca un impozit, pentru ca să fie bun, trebuie să în- 

deplinească 3 condițiuni: 

Să fie drept, adică să lovească pe fiecare în raport cu capaci,-- 

tatea sau putinţa fiecăruiu de u-l plăti. pentru a putea fi suportat. 

astfel, de contribuabili, fără murmur: 

Să fie progresiv, udică cu cit contribuabilul: produce mai mult; 

are mai mullă avere, în uceeuş măsură să contribuească la sarci-- 

nile Statului, pentru că el poate da mai mult, dând dintr'un prisos» 

cure nu este indispensabil traiului vieței lui, 

Impozitul să nu constitue o stavilă pentru proptişirea, întesifi- 

carea, ori selecț:onarea muncii. 

A face dar scăderi sau reduceri de impozite da, căci faptul a- 

cesta corespunde tocmai acestei ultime condițiuni. Deci înțeleg a- 

numite degrevări dar numai pentru aceia cari, prin munca lor mai 

destoinică, prin produsele mai ales cole muncii lor, pot să coutri- 

duiască nu numai la intensificarea muncii şi a altora, dar pot să 

servească şi ca exemple demne de imitat, pentru o muncă mai 
vricepută pentru o muncă naî rodnică, pentru propăşirea în defi- 
și2[19,
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D-lor, senatori, „impozitele, de bună seamă, nu trebuie să stânii-. 

nească formarea cupilalului“, spunea colegul nostru d. Costăchescu, 

«pusele d-sale nii-au lăsât impresiunea că d-sa este partizan al 

formării şi favorizării capitalurilor mari. Nu stiu dacă în această: 

privință are, sau ar putea să aîbăl şi asentimentul d-lui dr. Lupu. 

coreligionarul său politic, 

Noi, d-lor, avara o altă cuneepţie. Avi înțelegem. în adevăr să nu 

stânjeni formarea capitalurilor, dar nu admitem formarea ca-- 

pitalurilor individuele extraordinar de mari. a capitalurilor taca- 

paratoare, n “ capitalurilor, cari prin extraordinara lor mărime, 

devin absorbante. 

Inţelegem, d-lor, cvonerația, ca asociaţia capitalurilor mici, tot 

aşa cum înțelegem şi »ooperareu, ori cousnciarea muncii. (Aipio- 

vări), 
In această ordine de idei desigur. d-lor senatori, dacă ar fi tim 

pal. şi dacă ar fi la urdiriea zilei problema aceasta economică, 

care este mult mai mare decât ue o putem închipui, ar fi multe 

„le spus. Dar na. printr'o discuţiune incidentală, ea sar putea 're- 

zolva. . ” 
““Pinem însă să se ştie: e noi nu vroim ca impozitele să împe- 

dice formărea capitalurilor, dar dorim un lucru şi anume ca ca- 

pttalul mare să fie loviti în producțiunea lui; mai ales atunci când 

el este fantastic de mare, într'o măsură cât de mare, pentrucă 

vroim formarea a cât mai multe. capiteluri mici din a. căror as0-. 

ciaţie numai să. nască. capitalul mare. (Aprobări). : 

D-lor, proiectul: d lui Vintilă Brătianu porneşte în adevăr, dela 

cceleaşi principii. ca. şi acela al d-lui Titulescu cu deosebiri însă 

fundamentale, atât în alcătuire, cât şi ca sstem. El este mult mai 

“simplu, mai uşor de aplicat din cauză că nu avem acele .nume- 

roase. cedule, acele juxt-apozări sau încălecări de impozite. peste 

impozite. Ştim să sunt impozite” elementare şi un impozit. general 

progresiv, asupra venitului global. Si atâta tot. 

Sistemul dlui Titulescu păcătuia prin acel formidabil număr 

de cedule, cari cunstibitiau nu numai pentru contribuabil, dar 

chiar pentru agenții fiscului o mare complicațiune, mare nedume- 

rire în aplicarea lui şi ajunsese, să sperie şi pe unii şi pe alții. 

"D. N. COSTĂCHESCU: Care era numărul formidabil de cedule? 
Mi se pare că nu număra mai inalt de cât 7. 

D. N. G.POPOVICI: Erau 12, noi avem numai 6. 

D-lor senatori, se vor da păsuiri, se vor face degrevări. la, 

le admitem. Dar, d-le cole, dacă vreţi o dreptate, dacă vreţi im: 

pozite lu baza cărora să steă dreptatea socială, dece vroiţi scu- 

iirea de impozite a lotaşuiui pe termen de 5 ani, de ce nu admiteţi 

atunei şi scutirea propriciurului de impozite pe dobânda de 5 la 

sută a rentei ce i san dat pentru pământul expropriat, când pă-
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mântul i sa luat pe un “preţ de 5 şi chiar de 10 ori mai mie 

decât preţul tranzacţiunilor libere? Vreţ; să scutim de impozite pe 

cel care a luat pământ şi care l-a luat cu preț mic atunci să scutim 

de împozite şi pe acela care, a. dat pământul pe un preț ce trebuie 
considerat astăzi ca derizoriu. Aa 

Dacă considerati că o dreptate naţională, că un înteres naţional: 

a reclamat. exproprierea marei proprietăți rurale, latunci dacă 
aroiţi şi o dreptate fiscală făce!-o la fel pentru toți! | 

Bag însă ile seamă, cu regret, că propunerea d-uoustre nu por- 
neşie dela îdeia unei drepidţi sociale, ci dela dorinţa de a ifaca 
demagogie socială. (Apluuse). | 

D-lor senatori fiindeă timpul îmi este foarte limitat şi d. mi- 
nistru de finanţe în dorinţa justificată de a se termină astă seară 
discuţiunea generală, d-şi aş aveă încă multe de spus; o să 
scurtez totuş cuvântarea mes şi o să intru pur şi simplu în ana: 
liza acestui proiect păstrândi-mi dreptul ca la diseuţiunea pe 
avticole să-mi spun părerile mele. | , 

D-lor senatori, fac dela început o declaraţie şi o să rog pe d. 
ministru de finanţe, tocmai pornind dela convingerea ce o.am că 
este doritor şi a spus de altfel acest iucru şi în Cameră şi în 
toate ocaziunile, că este doritor să asculte toate părerile, să bine- 
voiască a asculti şi pe ale mele. 

Departe de mine pretențiunea. de a spune că părerile mele tre- 
huie să fie aprobate şi rog pe d. mihistru de finanţe să fie con- 
vins de un lucru: oricare ar fi părerile mele asupra diferitelor ar-: 
ticole şi orice soartă ar uvei propunerile ce voi face şi modifică- 
rile ce a-şi dori să se introducă, să fie convins că .aprob în totul, 
proiectul d-sale şi îl voiu votă cu toată inima; pentru că am con: 
vingerea că el constitue un progres, un mare progres, şi din pune- 
iul de vedere moral și din punctul de vedere al dreptăţii socible, 
rin unificarea împozitelor în tot cuprinsul României- Mari şi 
prin înstituirea impozitului progresi». . i 

D-lor senatori făcând analiza acestui proiect, constat în el câteva 
dispoziuuni pe cari zu le împărtăşese şi pe cari mi-aş permite să 
le relevez. , Si SE 

D-lor, producțiunea, venitul, are două origini: producțiunea din 
capital şi producțiunea din muncă. Produeţiunea capitalului prin 
muncă, producțiunea muncii. grăţie existenței a capitalului şi pro- 
ducțiunea muncii. fără nevoia unui capital, prin: care ea să fie 
făcută productivă, și aceusta din urniă este munca intelectuală. 
Munca intelectuală nu necesitează un capital, pentru ca ca să fie 
valorificată, să fi productivă. Din această cauză, produsul muncii 
înlelectuale este cel mui prețias şi trebuia să fie considerat ca cel 
mai nobil şi ca atare el trebuie să fie cel mai bine valorificat şi 
cel mai ocrotit. Din nefericire însă în acest moment, cea mai de-
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preciată şi devalorificată este tocmai munca întelectuală, cel mai 

puțin prețuit este produsul muncii intelectuale, şi de aceia, ar 

trebui :să fie cel puțin nui ocrotită prin impozite, să fie mai puţia 

impus venitul ei. (Apluuse). 

D.M. PHELEKYDE, președinie: "Cum editezi o- carte fără ea- 

pital? 

D.N. G. POPOVICI: Da, vmu'se poante să editezi cărţile tară 

- capital, dar nu eate șveu să taci proiectul unei case, ori a] unui pod, 

„fără malt capital, nu este zren. să fii profesor pe catedră, apre a 
lumina şi învăța pe'aliii, fără a fi nevoie de un capital bine în- 
“1cles de un capital matetial, fizic. Sunt o mulţime de înideletniciri 

eutturale, intelectuale, cari exlud capitalul, sau cari cer capitalul 

"eub o formă infinit de mică, pentru ca niunca! întelectuală să fie 
productivă, pe câtă vreme munca menuală, manca aşa zisă rută, 
nu se poate valorifică. nu poate deveni productivă, fără capitalul. 

pământ, fără capitalul-fabrică, ete. 
La noi intelectualii, capitaiul este acumulat în noi înşine €l este 

". totalitatea de cunoștințe, de legi, de date ştiinţifice pe cari le-am. 
înregistrat zi cu zi în mintea noastră; el este în definitiv la noi, 
el nu se poate despărți de ființa noastră biologică şi dăinuește a- 
iata timp cât trim noi, dispărând odată cu noi: : 

Pe câtă vreme capitalul fizic brut, nu poate: să fie ualorificat 
Jără muncă sub nici un cuvânt. Oricât de bogat ar fi pământul 
me care îl stipânești, el nu poale fi aducător de venituri, de fo- 
lvase, de roade, fără muncă; oricât de frumoasă, de perfectă ar fi 
austalația unei fabrici, ea nu poate să producă nimid fără munca 
wtelectuală a tehnicianubtii şi Fără munca brută a lucrătorului din 
fobrică. In această ordine de idei aş vreă să fac'oarecare distine- 
iuni şi să rog pe d. ministru de finanţe, dacă crede, să ţină so- 
coteală de ele. ” 

D-lor, eu nu găsesc că este logic, ca impozitul asupra producți- 
unii agricole să fie egal cu impozitul asupra producțiunii din clă- 
dire; precum, hu găsesc de usemenea ci este drept ca impozitul 
asupra venitului din întreprinderile îndustriale, să fie egal cu 
impozitul asupra venitului din comerț. Şi agricultura şi industria 
sunt productive şi productiunea lor nu numai că cere o muncă conti.- 
nuă o cupacilate şi o grije continuă, dar producţiunea este su-. 
pusă şi la o mulțime «de rizicuri etc. cari sunt în afară de pute- 
rile omului, de voința lui, pe cari ei nu le poate înlătura; pe câtă 
vreme casa pe care ai construit-o, odată construită o închăriezi 
pe 3—5 ani, pui contractul la buziinar și încasez regulat chiria, 
„Aceasta exclude orice fel de muncă posterioară, orice grije, orice 
-capucitule, orice rizicuri. Dar poate zice cineva; trebuie să ţi-o 
asiguri. De sigur dor nu cheltuese atâta cu asigurarea şi repa- 
raţia, astfel că cuactumul acestor cheltueli este neînsemnat. Şi



938 

grâul îl asigur în contra grindinei dar nu-l pot asigura în contra 

secetai, ori a prea multur ploi. sau contra manei, ori conira a o 

mulţime de alte accidenie cari pot surveni, cari îmi pot luă din 

mână recolta mea şi pe care nu le pot înlătura. 

D-lor, relativ la acest sapitol al impozitului pe veniturile din 

agricultură, spune,m adineaoră, că el nu trebuie să împiedice . 

“progresul şi, dacă se poate să-l favorizeze chiar. Şi aci să-mi deă 

voie 'd. ministru de finanţe să-l rog, să-l rog cu multă insistenţă, 

ca -să admită, să primească oarecari modificări la impozitul a- 

„cesta. 
D-lor, orice sar zice producţiunea grâului se va resimţi câţiva 

ani, din cauza pulverizării marei proprietăţi. Țăranul nostru nu 

este încă destul de obisnuit să cultive grâu.“ Cum: că acest lucru 

esta evident, rezultă şi din faptul, că chiar în legea agrară se 

prescrie, obligaţia pentu comitetul agrar şi ministerul agricul- 

turii, de a luă măsurile, ce ar. crede, pentru sporirea producţiunii 

ivâului. In acest scop, pentru a favoriză cultura grâului, rog pe d. 

ministru de finanțe să admită n degrevare, nu mă interesează cota, 

dar îl rog să o admită, pentru acei ce vor cultiva grâu, cel puţin 

pentru o perioadă de- 5 uni, până când vom ajunge la normal. 

Această degrevare să se facă şi pentru lotaşii cari au intrat în 

stăpânirea pământurilor! co li s'au dat, ca și pentru marii :pro- 

prietari. Aceasta va contribui, sunt sigur, într'un chip simţitor, 

spre a spori suprafaţa cultivată cu grâu, în ţară. 

__ Spuneam d-lor. că nu înţelez esxalizarea impozitului pe venitul. 

agricol, cu acela al impozitului pe veniturile din proprietăţile cons- 

truite. Cred. că cota impozitului pe venitul agricol ar trebui să fie 

mâi mică decât cota impozitului pe venitul din consiruojiuni; + şi 

cred. aceasta pentru motivele arătaje mai. sus. 

Mai mult încă aș ruză pe d. ministeu de finanţe, să admită 

progresivitatea tuturor impozitelor elerentare, după cum de alifel 

“a admis-o pentru s:larii. 

In adevăr, la impozitul pe veniturile din funeţiuni s'au prevăzut 

trei cote, în raport eu cuantumul venitului. De ce nu am. admite 
şi pentru impozitul pe veniturile din agricultură mai multe cote. 

In adevăr, când en. amo moşioară care îmi dă un venit anual de 

-10.000 lei şi mi-se da 12%, adică 1.200 lei, vă mărturisesc că mă 

înfeapă un tun mare; pe când dacă -am un. milion venit. şi mi se 

“a 120.000 lei, ei! atunci abia mă.piscă un-puricel.: i 
, : Departe: de mine de a zice că euta de 12% nu este prea mare. 

-car d. ministru a spus că aceste cote sunt provizorii şi că pe măsură 
“ce impozitele se vor. aşeză, se va veni cu o sporire a impozitului 

Progresiv pe venitul slobal.şi cu o mieşorare a impozitelor elemen- 
-tare. 

După mine d-lor, impozitul cel "mai drept este impozitul Dro-
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qresiv pe venitul glubui, pe surplusul ce depășește necesităţile in- 

dividului. | | - 

WP'as mai rugă d-le ministru, să admiteţi o degrevare pentru acel 

agricultori cari, printr'o cultură intensivă, ştiinţifică. a pămân 

tului, prân irigaţii, prin jerme-model, prin producerea de seminţe 

selecționate, prin producerea de rasse de vite alese, nu numui că 

«parese producțiunea țării, dar pot serti şi servesc drepi exemplu 

pentru îndrumarea agticuiturii pe o cale de progres de pronăşire. 

Ar fi şi drept şi Jolositor zic, a se admite o degrevare a acestora, 

căci nu este nici bine, nici drept, să tratăm la fel, chiar din 

punct de vedere fiscal, me acela care face agricultură ştiinţifică 

si sistematică, care lucreuzii pe baza unui plan de cultură, care în- 

grasă pământul, care îl îrighează, elc, cu acela care îl lucrează 

det cu plugul de lemn, ori cari își urendează pământul. Noi avem 

“tot interesul să provocăm, să încurajăm o agricultură ştiinţifică, 

0 agricultură sistematică intensivă, prin care numai se sporeşte 

şi îmbunălăteşte productiunea. , 

D-lor. mai trebuie să relevez aci și nedreptatea impunerii la fe! 
'a veniturilor din întreprinderile industriale şi comerciale. 

Este în deobşte ennoseut că noi avem tot interesul să favorizăm 

producţiunea industrială, pentrucă încă n'am ajuns să avem o în- 

custrie destul de desvoltată. Dorim să se desvolte această indus- 

irie, pentrucă avem convingerea că numai atunci vom ajunge să 
căm o reală şi mure vaioare produselor. agriculturii când produ- 

sele ei brute'se vor iadustrializa ! la noi în ţară. 

Astăzi beneficiile cari rezultă din transformarea acestor “Dro- 

“duse agricole brute. în produse industriale întră în buzunarul 

sirăinilor, căci noi le exportăm brute în alte țări şi ne revin indus- 

rializate apoi cu preţuri înzecite şi însutite, Pe când în ziua când 

vom aved o industrie pulernică, o industrie bine organizată tot a- 

cest câştig rezultat din industrializarea produselor agricole va ră- 

mâne în tară, 

Nutrebuie să triniitem grâul astăzi în stare brută peste graniţă, 

pentru ea să 'se întoarcă peste :loi ani, sub formă de paste făi- 

noase, biscuiţi şi altele şi să le plătim ev un preţ foarte mare, iar 

beneficiul reznltat din această transformare să rămână în străi:- 

nătate, să intre în buzunarele străinilor. De asemenea este un non 

eens <a să trinitem. lerune peste graniţă, cu preţuri derizorii, cum 

făcdam înainte de răsboi pentru ca| pește câţiva ani să le im- 

portăm. sub formă de produse lucrate și să le plătim cu mii de lei. 
metrul cub. 

De aceea trebuie să luăm toate măsurile, pentru ca să i încurajăm 

această îndustrie, să o provocăm, pentrucă d-lor, reala noastră în- 

“dependenţă zconomică care aduce după dânsa şi pe cea politică, 
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nu o tom putea aveă decât atunci când vom puteă produce în fa 

Lricele noastre tot ceeace este necesar pentru satisfacerea nevoilor 

conaționalilor noştri. , 

D-lor, pe când agriculiura şi industria sunt producătoare, după 

cum spuneam, construcţiile, casele şi comerțul — să mă îiertaţi, 

poate că cuvântul este putin cam tare — sunt speculative şi, mai 

mult, ele nu sunt supuse la nici un fel de risc. Negustorul care-a 

băgat în prăvălia sa pluzuri şi unelte de fier, le poate ţine fără 

nici un fel de risc, pe câtă vreme: ugricultorul, 'care ş-ia depus 

grâul, ori porumbul pe peronul gării şi nu le poate transportă din 

lipsa de vagoarie, suferă consecințele netransportării lor la timp, 

încearcă paguba simţitoare. De aceea şi nu este o critică pe care o 

fac ci dorinţă pe care o exprim, aş crede ca cota impunerii venitu- 

rilor din îndustrie să fie mai mică decât cota de impunere a veni- 

durilor din comert. 

D-lor, desigur pornind dela prineipiul că nimeni nu trebtie si 
fie scutit, admit impozitul asupra salariilor. Fste 'drept că şi fune- 
tionarul ca şi orice muncitor, fie manual, fie intelectual, produce 
și el ceva prin munca iui şi deci trebuie să deă şi el ceva Statului, 
"in acest produs al muncii lai. . 

Dar, aş dori d-le ministru de finanţe, ca cota să fie mai scăzută. 
la acei cu lefuri mai mici şi mai ridicată la cei cu lefuri mai mari, 
mult mai ridicată la cei cu lefuri extraordinar de mari. 

Cerând această sporire a coiei asupra iefurilor mari, mă refer. 
ai mult la acei funcționari dela întreprinderile îndusiriale, co- : 
merciale, dela Bănci, etc, cari au lefuri: de câte 500.000 lei şi chiar 
milioane pe an.. Cuncsc în adevăr cinci cazuri tipice de funcţionari: 
dela instităţiuni particulare întreprinderi comerciale: şi. financiare, 
câri au dela 1—2000.000 lei salariu pe an! _1poi drept este să im-: 
puneti, pe aceştia tot cu 8% ca şi pe un functionar al Statului: 
cu 6.000 lei p2 lună adică cu 72.000 lei anual? Eu cred că cui ar fi 
bine să sporim cota pentru acei cari au lefuri. extraordinar de mari, 
câri încă odată v repet nu sunt funcționari ai Statului 'şi să o 
scădem pentru cei cu lefuri mici cari în genere. sunt funcţionarii 
Statului şi cari duc destul. de greu vieața, (Aplause). 
"Aş mai dori să precizaţi: ce înţelegeţi :sau ce aţi vrut să în- 
teiegeţi, d-le ministru prin venit net la funeţionari şi la profesi- 
mrile libere. - 

(m adevăr, la profesiunile libere stabiliți o scădere de 1/3 din 
venitul brut, ca cheltueli strici Jvecesarii, pentru obţinerea acestui 
venit, spre a obţine venitul net impozabil cu $ la sută, 
Nu credeți că ar fi şi drept şi logic să admiteți aceeaş normă de 

procedare spre a oltine venitul net şi la funcținari? : 
* Dle ministru, funoționarul care stă în dealul Spirei, -nu are și:
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el cheltueli de tramvai, de birie, spre a veni la serviciu în Bule- 
vard, ori în calea Victoriei, etc.? Oare aceasta. şi multe altele, nu 
sunt cheltueli strict necesare pentru obținerea venitului, pentru în- 
deplinirea funcțiunii care îi produce salariul ce îi se plăteşte? 

Dar d-lor, cei mai mulţi funeţionari, gi în 'deosebi funcționării 
saperiori, sunt nevoiţi să 7ucreze după amiază și seara, acasă, căci 
numai aci pot fare lucrările importante, serioase, cari reclamă li- 
nişte, studiu, pe cari nu le pot face în biurourile ininisterelor, unde 
sunt sâcăiți prin audiență, primiri de petiţiuni etc. Şi eu, când - 
cam director de serviciu în ministerul agriculturii, numai acasă 
pvieam face lucrările mari, imerările importante. 

Deci functionarul are nevoie si el de o cameră de lucru, de un 
birou, are nevoie de lumină, de căldură, etc. Dar profesorii şi mai 
ales profesorii, nu trebuie să se țină în curent cu ştiinta, să fie 
abonaţi la reviste, să cumpere cărțile noui apărute, etc.? 

Cred că aceste toate sunt cheltueli inerente exerciţiului ifuncy * 
tiunii, şi este drept ca şi functionarului public să-i admite aceste 
cheltueli şi să Je deducem din venitul brut ca să ajungem la we- 
nitul net -inpozabil. (Aplause). 

Apoi, cred d-le ministru, că ur fi şi logic si drept ca şi la împo- 
zitele asupra veniturilor din profesiuni libere să admitem o wa- 
riație de cotă. ca și la funcţionari, în raport cu cuantumul, cu mă- simea venitului. | | 
Desigur nu este drept ga un doclor, ca um advocat, cari câştigă 

50,000 lei ve an, să plătească o cotă egală, ca impozit, ca şi ur 
doctor, ori avocat cari câştigă 300.009 lei pe an. 

dr fi drept cred, deasemenea, ca veniturile din câştigurile oca- 
zionale să fie impuse cu u cotă şi mai mare, asemenea câştiguri 
fiind de regulii obținute nu cu prea multă muncă, ori strădănie. 
___De asemenea ar fi moral, ca şi veniturile din operaţiunile ide 
bancă şi jocurile la bursă să fie împuse cu o cotă cât de mare; 

Acestea fiind rezultatul *peculațiunilor şi chiar al norocului, 
iar nu al muncii, al priceperii, or al străduniei, - 
Dar bieţii pensionari? Să nu le punem d-lor, decât o cotă neîn- 

semnată: 1 la sută maxiwum şi chiar jumătate la sută este chiar 
prea mult, pcutrucă ei sunt cei mai loviți: în. acest moment, ei 
aue traiul cel mai greu, , | 

Dar, cum, după principiul stabilit orice cetăţean trebuie să eon: 
tribuie cu cevă şi nimeni, nu e moral să fie scutit, să le punem şi 
lor un impozit de 1 la sută, 

D-lor, asupra impozitului pe venitul global, iată ce se spune în 
proiect: „el se aşează asupra întregului venit anual al contribua- 
tilului, care se compune, atât din veniturile supuse la îmipozitele slementare, cât şi din cele scutițe de acele impozite“. 

-
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Eu cred, că ar îi bine şi: drept ca impozitul pe venitul global să 

se aplice asupra venituttlor elementare impozabile, exsluzând pe 

«ele scutite. 

După sistemul proiectului, dacă am fost degrevat, bunăoară cu 

24000 lei la impozitul elementar; dintr'un venit de 101000 lei, ur- 

, mează să plătese impozit progresiv la întreaga sumă de 10.000 iei, 

iar nu la 8.000 lei, cuantumul rămas impozabil la vânitul ele- 

mentar. 
| 

Tu socotese că această 'legrevare dela impozitul elementar, tre- 

buie menţinută ca degrevare şi la stabilirea impozitului progresiv. 

Voci: Aşa e. 

_D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Toate scăderile 

“e care vorbiţi se fac la impozitul global în principiu, şi numai 

când nu se fac global, se fac la impozitul elementar. 

„ Prin urmare, la impozitul plobal, coniribuabilul profită de a.- 

' ceste degrevări. 

D. N. G. POPOVICI: în am “înţeles alifal proiectul. Atât mai bine 

dacă am fost înşelat în a modul meu de a vedeă, căci eu nu am 

luat cuvântul pentru u critică proiectul acesta, ci pentru a! cere 

lămuriri. 

D-lor, nu voiu întră într'alte consideraţiuni pentrucă am şi de- 

păşit cu 5 minute timpul ce mi-a fost acordat să vorbese şi nu este 

Ar altfel necesar, să intru cu ocazia diseutiunei generale a legii, 

în analiza fiecărui arlieol. 

Imi păstrez dreptul să iliscut în amănunt pe articole, şi . cre 

căi 6. ministru de finanţe îmi va îngădui, cum a făcut şi la Ca- 

meră, că în mod deschis, frane şi loial, fără a se crede că fae di- 

fieultăţi, să-mi spun părerea asupra fiecărui articol. 

"Bine înţeles, nu am pretenţia ea să se ia cuvintele mele drept 

literă de evanghelie şi 'să declar că nu votez proiectul, dacă obser- 

vaţiunile sau modificările ce aşi propune nu sar primi. 

Pac declaraţiunea categorică că acest proiect de lege constitue 

un mare pas spre progres şi prin else face o mare dreptate s0- 

cială şi o mare dreptate natională, contribuindu-se în acelaș timp 

ia unificare, 

Acest proiect asigură un venit permanent şi sigur Statului, 

pentrucă numai pe veniturile sigure din impozitele directe, se 

poate alcătui un buget normal şi poți fi în măsură să ştii pe 

ce poți contă. ca resurse, peniru întreprinkierea diferitelor tucrără 

de utilitatea publică. 

- D-lor, vă rog să mă îertaţi, că poate vam răpit mai mult timp 

decât trebuiă. 

Vă mulţumese că m-aţi ascultat şi, încă odată, declar că voi 

votă acest proiect de legz, pentrucă el constitue un mare prv- 

gres în materia fiscală îmi rezerv însă dreptul de a face propu-
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reri la discuţia pe articole, acolo unde cuprinsul lor nu ar:cadră 

u părerile mele. (Aplanse prelungite), i 

n. M. PHEREKYDE. presedinte: P. S.S. Episcopul de Rămnie 

are cuvântul. 

(P. S. S. BARTOIL, OMEI, episcopul de Rân:nic: Prea onorat 

Senat, nu mă voiu ocupă de partea pur specială, adică de partea 

tehnică a legii d-lui ministru de finanţe, ci mă vuiu ocupa de unu 

«lerment al ei mai putin vizibil, le un clement aproape inponde- 

vabil, dar totus hotărîto» pentru buna funcţionare a legii d-sale. 

Mă voiu ocupă, dilor, de elementul moral care există peste tot 

unde e. vorba de orârduirea vieţii şi a acţiunilor onieneşti şi care 

le dă putinţă legilor să le înșurupeze în sufletul popoarelor şi 

-să se înrădăcineze între realităţile vieţii. 

Noi, cei bisericeşti, suntem aci ca să strejuim sufletul neamului 

nostru, contribuind prin colaborarea nvastră, cu d-voastre la creia- . 

rea în ţara noastră prin legile făcute aci a unui mediu politic: a 

unui mediu economie şi a unui mediu cultural, eare.să nu jieneasca 

si 'să nu vatăme întru nimic sufletul xomânese. po 

Legiuirile noastre, prin urmare, ori de ce conţinut ar fi, trebuese 

întoemite sub raporiul moral în aşa fel ca prin contactul cu ele 

:suflețul românese să nu fie nici deseurajat, nici asuprit: nici 

pus în confuziune. ci să se simiă împăcat şi înviorat de un drag 

de vieaţă senină şi înălțătoare care să-l susţină şi să-i sporească, 

Ja infinit energiile lui ereiatoare.. 

iINoi, 'ceij bisericeşti din Senat, ne ocupăm. deci de suflet mai 

presus de orice şi credem că e ficesc și e bine să ne ocupăm 

împreună cu d-voastre, pentrucă de altă dată evoluţiunea vieţii 

ne-a adus vrând nevrând în deimocraţie, unde în primul rând ni 

-se cere suflet, | 

Fără suflet, demneraţia pe care trebuie să o trăim e fără fun- 

'dament şi e vătămăitoare căci însemnează materia şi instinetul, die. 

tându-i sufletului şi îngenuchind robleţea omenească. Min cauza 

uitării sufletului şi a înghiienuchierii sale, democraţiile încercate 

până acum fie în antichităţi fie în viaţa modernă ca în Rusia 

mau reuşit decât să sfărăme popoarele si Statele în cari s'au 

introdus. Ne trebuie deci suflet pentru a oţeli democraţia şi pentru 

a face din ea un mijloc sigur şi util pentru omenire și om, 

Pentru aceasta trekuie făcut ea toate lepile democratice să se 

lege de sufletul omenesc în felul de mai sus însuflânduti prin ele- 
mentul lor moral dragul de vieaţă şi de avutul de înâlţare. (A- 

'plause). 

Pentru a ajunge aci, democraţia trebuie pe de o parte să stu- 

dieze profund materia legivirilor sale şi să-şi dea seama cu dea- 

mănuntul de efectele și d» directivele pe cari legile sale astfel
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studiate Je va putea produce usupra sufletului, celor chemâţi şi 
indicaţi să se supună lor. " . 

Democraţia deci este în primul vând ştiinţă. solidă asupra luc- 
rurilor din lume pe cari le orânduese prin legi și ştiinţă profundă 
şi asupra sufletului omenesc, că-i legătura pe card legile n miy- 
locesc între om şi între mediul său je vieaţă să-i deă putinţa su- 
ijetului şi puterile omeneşti, să domine acest mediu, 'iar nu să 
fie dominat 'de 3]. 

Alexis de Toqueville spune în lucrarea sa: „La Demoeraiie amâ- 
ziduenne“, că democraţia ieșită din revoluţiunile politice ale se- 
colului XVIII, a produs de toate, dar Pa uitat pe om. 

Dacă ar fi spus câ democraţia aceasta a uitat sufletul ome- 
nese, de 'Poqueville ar fi fost mai în adevăr. 

D-lor senatori concluziunea: acestei introduceri este că trebuie 
să căutăm ca în fiecare lege fănrită de noi, aci, se păstrăm în în- 
tregime elementul moral care să o facă simpatică poporului şi prielnică vieţii gi desvoltării lui, - 

Legile noastre, prin urmare, ca legi demoeratice nu trebuie să 
se impună mai mult prin comandament, ci trebuie să pătrundă în 
popor mai mult prin adeziunea :a ele a poporului menajat în li- 
bertatea şi în demnitatea Ini. | - 
Mă voi ocupa deci de legea de faţă a d-lui ministru de finanţe, numai sub raport moral. 
Ce elemente trebuie să întrunească sub acest: raport o astfel 

de lege? . - e După umila noastră socotinţă elementele acestea ar fi urma- 
toarele şapte: 

1 Legitimitatea . sarcinilor sau a dispoziţiunilor legii. | Prin legitimitate înţelegem justificarea şi îndreptăţirea acestei legi nu atât prin prineipii abstracta, ci prin stări de fapt, adică prin realiţăţi pe cari toată lumea să le vadă: și nimeni să nu poată să le tăgăduiască, ca fiind dovedite mai mult prin evidenţa lor decât prin argumente, 
i) proporţionalitatea diatre sarcini şi dintre puterea. indivizilor chemaţi să le suporte. 

| 3) Proporţionalitatea între sarcini şi între trebuinţele reale ale: “ieţii noastre publice. 
SI 4) Dreptatea “pe căre trebuie să fie întemeiată această lege. 5) Ocrotirea ce trebuie să ]i se asigure de o parte celor slabi, iar de alta celor îmmpovăraţi de prea multe greutăţi ale vieţii. 6) Incurajarea efortului creator, cel Puțin în primele lui în- ceputuri, 

| 7) Consolidarea prin atenţiuni şi scutiri speciale a tmturor ins- tituţiunilor, în legăiură cu suflețul omenese şi cu naționalitatea română. | -
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Voiu căuta prin urmare să analizez pe scurt: legea de finanţe: 

:a d-lui ministru, din toate aceste 7 puncte de vedere. 

Impozitele sunt eie legitime? De sigur că da, şi mai cu seamă 

«dela crearea Statului modern încoace. 

In adevăr, Statul modern şi-a schimbat rolul pe care îl aveă 

“odinioară. In antichitate şi chiar în evul mediu, rolul Statului 

a fost mai mult să domine poporul, In epoca modernă din potrivă, 

“el are cu totul un alt rol, şi anume: are rolul numai de a servi 

poporul: Aşa o via firea lucrutilo» afirmate prin revoluţiunea. 

franceză şi aşa o vrea şi Evanghelia noastră. Dacă Statul deei,. 

este făcut pentru servirea poporului, iar nu pentru dominarea 

lui, poporiul este dator la rândul lui, să-i pună Statului la dispo- 

ziţie toate mijloacele de care el ar enevoie pentru asigurarea 'exis- 

tenţei şi a desvoltării a poporului însuşi. - 

Acesta este rolul Statului, eel puţin dela revoluţiunea franceză: 

incoace. Popoarele europene au ţinut; seama de această nouă di: 

recţie politică a Statului si, dela revoluția franceză încoace i-au 

pus la: dispoziţie. în acest scop. trei: miiloaeș: unul politie, altul . 

tehnie, altul material. | 

Mijlocul . politie este suveranitatea naţională cel tehnie este 

dreptul şi putinţa Statului de a examina e: ucompeținţă trebuinţele 

comune şi fireşte ale poporului şi de a organiză serviciile publice 

pentrutsatisfacerea lor; iar mijlocul material este impozitul. 

Legitimitatea impozitului reiese deci din rolul de. servire pe. 

care îl are Statul modern şi se lămureşte prin comparaţie cu. 

cele alte două mijloace. De sigur, este d ermare: importanţă pentru 

servirea poporului, mijlocul juridic al saveranităţii naţionale pen- 

trucă prin suveranitatea naţională, Statul își exercită asupra. po- 

perului comandameniul. suprem şi unie prin care se operează 

legătura sufletească a cetăţenilor între ci. Mijlocul acesta prin ur- 

mare este un mijloc fundamental pentru rolul de servire al Sta- 

ivlui. Mijlocul tebhnie priu eare Statul constată şi organizează ne- 

-voile publice ale poposului în servicii publice, este de asemenea 

fundamental pentrucă numai pe ealea aceasta se satisfac de Stat 
interesele şi trebuințele populaţiei. . A 

_Mijloeul material este şi mai fundamental decât aceste două, 

pentru 'că fără impozit nn se pot pune în funcţiune cele două 

„mijloace 'de mai sus. adică nici comandamentul suprem şi unite, 

nici, funcţionarea serviciilor publice. Aceste consideraţiuni ne a- 

rată până la evidenţă legitimitatea impozitelor, adică justificarea 

ler prin însăși legea naturală „pe care nici legea omeenască, nici 

cea Dumnezdiască nu poate să o calce. De aceia însuşi Isus Cristos 

a plătit impozitul si a rânduit prin cele spuse asupra banului 

dăjdiei, cu care l-au ispitit fariseii ca toată lumea să plătească
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impozitul. Insist- asupra acestui punct, pentri că am avut durerea 
să aud după răsboi de anumite dispoziţiuni ieşite din Imptele noas- 
tre pulitice, dela partid la partid, de a se renunța Ja plata impozi- 
telor. (Aplause). . SI 
Biseriea nu va permite nici odată o astfel de abatere în popor, 

=i va îndemna pe credincioşii săi să plătească impozitul către Stat, 
căci altfel vieaţa publică va fi cu neputinţă. (Aplause). 
Impozitul este legitim şi este absolut necesar şi neplata lui în- 

semnează nu numai anarhie împotriva ordinei publice, dar în- 
semnează un atentat îrapotriva poporului însuşi. Urmele acestei 
legitimităţi se întâlnese în lezaa d-lui ministru, în sancţiunile 
severe luate împotriva acelora cari ar d-ssi adevărul, la declararea 
averii lor, ş ibine s'a făcut, că sa făcut aşa, 

Tree la punctul al doilea, adică la proporţionalitatea pe care 
" legea impozitelor trebuie să o păstreze între sarcini şi între pu- 
tinţa contribuabilor de a le Suportă, 
Punctul acesta este fundamental, pentmieă dacă nu s'ar păstra 

în materia impozitelor această, proporţionalităte, nu numai că sar 
- deseuraja în popor iniţiativa creatoare a cetățenilor, dar sar pro- 
duce în massa cetățenilor sentimente de antipaţie faţă de Stat zi 
faţă de instituţiunile publice ale ţării, . ! . 

Istoria întreagă ne spune Imerul acesta. Şi dacă analizând că- 
derea popoarelor din antichitate, găsim “că între cauzele “cestei 
căderi se numără aproape peste tot şi sancţiunile fiscala, la cari 
au fost impuse aceste popoare. ' 

In Cirapecia lui bunioară Xenofont ne spune că a găsit dealu- 
gul Mărei Negre cetăţeni pertani, cari se refugiaseră' pe acolo din 
fundul ţării lor, din cauza asupririlor fiseale persane , 

Sf. Scriptura ne arată iarăşi că marele regat al lui David şi 
Solomon s'a despărţit în două şi, s.a prăbuşit din cauza impozitelor 
pe cari le pusese Solomon către bătrâneţea lui neînțeleaptă. 
Gaston Boissier ne spune de asemenea că una din eauzele dis- 

trugerii imperiului roman a fost şi legea fiscală, cara se agra- 
vase în cele din urmă în așa fel în cât cetăţenii îşi părăseau fara 
şi treceau la barbari, ca să scape de impozite. : 

Prin urmare vereţi, că sporirea impozitelor în disproporţie cu 
puterea, poporului de a le suporta. înseamnă destrămarea vieţii pu- ' 
blice, înseamnă desfiinţarea "vieţii de Stat, însemnează chiar. dis- 
trugerea popoarelor însăşi. Se cade, deci, ca din punctul aceste 
trebuie să fim foarte atenţi cu asezarea. impozitelor noastre. 

D-lor, pentru cazul de faţă declâr că îmi este cu -neputință să 
mă pronunţ dacă în adevăr această, condiţiune morală este îndepli- 
nită sau nu în întregul ei, de proiectul de faţă. Mie mi sar părea că 
da, Si mi sar părea că est eîndeplinită pentru că văd în primul
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rând că nu sa imițat legile străine în privinţa aceasta, căci atune; cu siguranţă cotele de percepere ale lezii ar fi fost innlt mai mari. Dimpotrivă, după cole ce văd cred, „£ă s'a avut în vedere condiţiunile în cari trăim noi în ţara noastră şi “au fixat cotele numai în vede.- rea acestor condițiuni. Naş puteă să mă pronunţ însă dăcă pornind chiar dela acest punct de vedere, proporţionalitatea, aceasta a fost păstrată în măsura cuvenită. În tot cazul, experienţa va dovedi ce sa putut nemeri şi ce nu s'a putut nemeri cu legea, de faţă, căci aceasta este prima încercare care se tace la noi în direcţia aceasta. , ” : , Mi se pare însă, că în lege avem deâface cu o lacună care trebuie înlăturată chiar depe acum . : 
Sunt în mâinile contribuabililor două feluri de averi cari nu 

sunt impuse prin Jexea de faţă şi cari sunţ totuş de o rentabilitate tăvă epal, mai ales că se dobândesc fără eforturi, 
Acestea sunt în primul rând *moştenirile şi în al doilea rând 

luxul cave indică belşugul de avere la eazi îl practică şi cari! nu 
sunt impuse la impozit, | | 

D-lor, doctrina creştină şi 'evanghelia noastuă, nu sunt contra moşienirilor, dar nu le binecuvintează în felul cum sunt astăzi. 
căci moştenirile poartă îr ele în felul lor de astăzi, un 'germen 
de imoralizare publică care păgubeşte de moarte vieţei popoarelor. 
Influenţa morală a moştenirilor îi: felul cum le avem este curat dezastroasă. pentrneă, pe de o parte ele sporese egoismul acelei 

care le strânge şi îi distrug altruismul, iar pe de alta secăţuese 
puterea de muncă şi capacitatea de viaţă acelui ce le moşteneşte. 
Dacă creatorul moştenirilor ştie că tot ce agoniseşte al va trec. 
la copiii săi, dorința de-a le creă cât mai mulţă avere şi cât mai 
mare moştenire devine la el fără margine. Și egoimul astfel sti- 
mulat şi desvoltat ucide în el orice sentiment altruist adică orice 
dispoziţie. şi putinţă de sclidaritate sinceră cu semenii săi şi cu 
binele publice. . | | 
Aceasta priveşte pe părinţi, însă este altă latură Si mai pericu- 

loasă din punctul de vedere al valorii omeneşti, care priveşte. 
pe copii. |. , - 

Din moment ce copii știu că toată strânsura părinţilor lor le 
va aparține, încep să se creadă udlispensaţi: de muncă şi meniţi 
numai pentru banchetnl vieţii. In felul acesta se pierde la sigur 
ctortul de muncă al generaţiunilor viitoare şi li se scade calitatea 
până la anvlare, Vedeţi, deci, că nu vorbese din punct de “vedere 
socialist, ei din punct de vedere al realităţilor morale şi sociale 
de cari trebuie să ţinem seamă în legiuirile noastre. 
Mai mult decât atât. . 
Dacă urmaşul meu moștenește o avere pe care el nu este capabil. 

nu numai să o sporească, dar chiar s'o mențină, averea aceasta 
Bre | | 60 =
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care este strânsă gata, în mâinile lui nevolnice, cade la sigur în 

mâini străine de neamul meu. D.voastee ştiţi că este o anumită 

lume care s'a organizat de mult şi peste tot în sensul acesta și 

care îi pândeşte cu cea mai vie atenţie şi cu feluriie mijloace de 

momeală pe moştenitorii capabili de a păstră averea strânsă îi 

moştenită dela părinţii lor. Lumea aceasta caută să-i ruineze, să-i 

distrugă, cât mai din vreme, de multe ori chiar din timpul vieţii 

părinţilor lor, ca să devină stăpâni unei averi strânsă gata 

(Aplause). 
Socotese deci, că din punctul de vedere a] efectelor ei morale, a- 

verea aceasta par fi bine. să scape de impozit cu prilejul acestei 

legi Şi eă ar trebui impusă după umila mea socotinţă, la 50 la sulă 

până la 500.000 lei, iar de aci înainte la 75 la sută, 

'D. VINTILĂ 1. C. BRĂTIANU, ministru de finanţe: Este în 

afară de legea această, care este o lege asupra veniturilor. Legea 

moştenirilor este o lege aparte care există şi care a fost modifi- 

cată acum un an şi pe care o voiu revedeă dar face parte dintro 

leze cu totul alta decât această lege a impozitelor directe: Nu 

întră deri în cadrul acestei legi. | | 

P. S. S. EPISOPUL DE RÂMNIC PARTOLOMEI: Eu m'am 

gândit să o introduc aci din următoarele motive: este o avere care 

_e drept că r'are permanenţă sub forma de moşienire, căci după 

*aptul moştenirii ea intră în rândul averilor lovite de impozitul 

direct şi legate de posesor, prin orija şi. munca de purtare şi de 

fructificare, dar este totuş un fapt permanent pentru că se repetă 

regulat în societate. ori de câte ori se găsesc bunuri vacante prin 

înceţarea din vieaţă a _ posesorilor legitimi şi deci permanență ei 

în societate m'a făcut să cred, că sar putea să fie trecută pentru 

impunere la impozitele directe, - 

Mai e apoi o altă avere şi anume luxul, care e vizibilă pentru 

toată, lumea şi care e plină şi ea de consecinţi imorale pentru 

viaţa, poporului. 

PĂRINTELE PROTOPOP GH. POPOVICI: Dax nu este imo- 

rala. 

P. S. S. EPISCOPUL DE „RÂMNIC BARTOLOMEI: Nu „esto 

imoral luxul? 
PĂRINTELE PROTOPOP GH. POPOVICI: Nu, moştenirea. 

P. S. S. EPISCOPUL DE RÂMNIC BARTOLOMEI: Vorbesc a- 

cum de lux. Nu sunt principial împotriva luxului, pentru că luxul 

“este un element al frumosului şi frumosul este la rândul lui un 

imperativ categorie al sufletului omenesc și o operă a Dumnezeului. 

In ordinea naturală de pildă, până să avem fructele din pom 

avem mai întâiu florile şi pe cer şi pe pământ avem! atâtea îru- 

museţi create de însus Dumnezeu. , 
Luxul nu poate fi deci combătut în principiu, dar trebuie să fie
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combătut ea aplieație. Dacă cineva vroeşte să facă lax, să fie obligat să poarte şi sarcini, fiindcă dacă îi lăsaţi fără sarcini fis- cale, îl văspândiţi în massa poporului, unde va produce ruină” ma- terială şi gelozii şi invidii la infinitţ dela individ la individ. Şi din acest punct de vedere, prin urmare, noi trebuie să facem o vajnică apărare morală pentro sufletul poporului noștra, | - Trec acum la proporţionalitatea dintre sarcinile legii şi dintre nevoile publice al poporului. 
| Mă întreb, d-lor, sa ţinut socoteală de proporţionalitatea aceasta? “Eu cred. că nu, pentru că cu toată bunavoinţa d-lui ministru, d-sa nu a putut să” aibă în privința aceasta elementele necesare cari să-i servească de regulator. sau de criteriu. A ţine seama de »roporţionalitatea aceasta, însemnează a, cunoașt eîn întregul lor nevoile la toate serviciile noastre publice, atât ca orgattizare dej - făcută, cât și ea complectări şi organizare viitoare adică să; se ştie ce avem; până astăzi şi ce ne mai rămâne de făcut pe mâine, i Cum vedeţi, d-lor, este vorba în chestiunea aceasta de facerea unor statistici pentru toate trebninţele vieţii noastre publice, Or. ideea, facerii acestor statistici. nici nu sa pus până astăzi în mod serios la noi. Avem noi oare statistici publice ale învăţămân- 

tului? S'a făcut oare în această privinţă. vreo statistică în felu! _de a se fi luat ca bază numărul populaţiei şi nevoia de cultură a poporului, fixând pe baza acestor date numărul de şcoli şi al cor- pului didactic de toate gradele cari ne trebuiește? De sigur că nu e cu pulinţă să ne dăm dintr'o dată tot numărul a eşeoli şi toi corpul didactic de care avem nevoe; dar este bine e apoporul să știe cari îi sunt nevoile în această privinţă, pentru ca an cu an să ni le împlinim, 
Or, aceste statistici nu sunt nici pentru învăţământ, cum nu 

sunt nici pentru armată şi nici pentru biseriea noastră si nici pentru căile ferate, ete. 
Până! nu vom procedă însă în mod statistie în privinţa aceasta. 

nu von! şti cu nici un preţ şi niciodată, dacă eota care ni se cere 
este prea mare sau prea mică sa udacă e cea exactă căci nu vom 
aveă criteriul trebuitor. 

| 
Prin urmare, în punctul acesta se diseuță în zadar asupra co- 

telor atât timp cât nu vom avea statisticele de cati vorbesc. 
Facerea statisticilor este de sigur o chestiune foarte grea; dar 

trebuese făcute dacă vroim să procedăm organice, stiinţifia şi tot 
deodată, moral şi social în chestiune fiscală. 
Tree d-lor la întrebarea dacă; legea aceasta are la bază şi drep- 

tatea. Fac deocamdată toate complimentele mele d-lui ministru, 
“de “finanţe, fiindeă faţă cu trecutul, această lege. sub raportul 
dreptăţii, înseamnă un pas etoic înainte, De aci înainte toate a-
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verile și toţi posesorii sunt impuse și sant impuşi după 9 râgulă 
comună pentru toţi cari este cotă, Procedarea aceasta însemnă 
împlinirea dreptăţii, faţă cu trecutul nostru fiscal] de până aci, 
când mai toate impozitele directe se rezemau la noi pe numărul 
mai mult al unei părţi din popor, pe când partea cea mai mică şi 
cea mai avută, eră menajată. Mi se pare însă că dreptate aeste 
încăleată în dovă puncte ale legii. Mi se pare că la averile 
agricole, dreptatea este încălcată când se impune. proprieta- 
-rul cu 12%, iar arendașul cu 147%. De ce proprietarul să fie 
avantăjat când el face pe parazitul refuzând să muncească şi de 
ce arendaşul care folosește muncă, reprezentând forţa creatoare 
să fie impus mai mult decât proprietarul, 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Axendaşul plă- 
teşte 10% -asupra venitului, iar proprietarul plăteşte 12% dacă în. 

grijeşte singur moşia şi 14% dacă arendează! 

P. S. S. EPISCOPUL BARTOLOMEI: O a doua nedreptate mi 
„se pare. că se face cu funcţionarii publici. Funcţionarul prestează 

în sehimbul salariului lui o' muncă de existenţă, adică o muncă 

sacră care nu este încă depusă în avere ci numai în drumul spre 

avere n cazul bine înţeles când îi mai poate rămâne funcţionarului 

ceva de "pus deoparte din leafa lui. Munca funcţionarului fiind 

deci muncă de existenţă trebuie să fie mult mai menajată de 

fise decât averile vizibile şi consolidate; şi impozitul asupra sa- 

lariilor trebuie să fie redus. Mie mi se pare că 4% p esalarii esto 

prea mult pentru funcţionari cari trebuie să plătească încă 10% 

din acelaş salar în vederea pensionării lor. 

Eu erâd că însăşi reținerea celor 10% pentru pensiune este o 

nedreptate, pentru că mi se pare nedrept ca funcţionarul, care 2 

servit societatea în tinereţea: lui să se susţină la bătrâneţe sub nu- 

mele de pensie tot din salariul sâu, 

In ceiace priveşte pe pensionari, cred că d. ministru de finanţe 

va. bine voi săi scutească complect, mai ales că, pensiunile de 

astăzi, sunt pensiuni de mizerie. 

Tree acuma la ocrotirea celor slabi, şi la ocrotirea celor cari 

poartă sarcini prea mari pe umerii !or, Ocrotirea aceasta sa făcut 

în legea de faţă şi pentru cei cari au un minimum de existenţă 

şi pentru familiile cari au copii. Din acest puncţ de vedere legea 

stabileşte un punet moral destul de non şi de vizibil în materie 

fiseală şi îi aduc şi pe chestiunea aceasta d-lui ministru de finanţe 

“ mulţumirile mele. 

Rămâne acuma încurajarea de văzut în . legea de faţă, încuraja- 

rea efortului creator cel puţin la început lezea a ţinut socoteală 

şi de cerința această pentru că mai toţi cari plantează fie vie. fie 

pădure, ete, sunt menajaţi Ja impunere, :
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Menajarea celor ce creiază averi şi viaţă este 6 deprindere "veche în lume căci o găsim la vechii evrei pentru „acei cari se că- “sătoreau, cari își plantau vii sau îşi făceau case noi, şi cari în anul “acestor creieri noui nu erau chemaţi la răsboi. Trec la chestiunea din urmă şi anume la consolidarea institaţiunilor culturale şi na- ționale. D-lor, instituţiunile culturale şi naţionale în acelaş timp sunt instituţiuni creiatoare. Ele sunt în legătură directă cu sufletul şi acestea sunţ: biserica; şcoala şi instituţiunile de bine facere, A. "ceste instituţiuni trebuiesc ajutat ecele dinţâi pentru motivul că “dacă partea, sufletească nu este îngrijită, dacă sufletului unui Popor nu-i dai putinţa să-şi . desvolte forţele creatoare, în zadar mențin instituţiunile de conservare, ca administrația, magistratura: şi chiar armată, . | - Ia Tustituţinnile acestea nu ereiază forța lăuntrică a sufletelor, ci numai conservă, luând-o creiată gata dela biserică, şcoală şi dela filantropia publică, 
Ă 

Iustituţiunile creiatoare deci trebuiesc seuțite de impozite, întru. cât toate averile cari le posedă, ele sunt dejă un impozit pentru su- fletul neamului și pentru cultura Poporului, (Aplause). Aş dori Brin urmare că averile bisericeşţi aşa puţine câie au rămas -. I. P.S. 8. MITROPOLI!UL, MOLDOVEI: Şi ale şcoalei. P. S. S. EPISCOPUL BARTOLOMEI: Ale şcoalei şi" averile ins- “tituţiunilor de bine facere așa puţine câte an mai rămas. Şi a- cestea să fie scutite de impozite fiind că încă. odată susțin ca ele prin menirea lor sunt dejă un impozit plătit neamului românesc. pentru punerea în valoare 'a sufletului şi a vietei lui. (Aplause), D-lor, instituţiunile acestea șă ne fie cevu sacru, fiindeă ori de câte ori ne vom atinge de ele cu grabă şi cu mâini profane vol produce mari vătămări în organizaţiunea noastră eulturală şi morală, 
- 

D-voastră ştiţi că iustitiiţiunile de binefacere au avut averi: a- gricole. Ă | 
Ei bine, s'au. socotit averile avricole ale acestor instituţiuni în- tre averile de mână moartă şi s'au expropriat şi împărţit sătenilor ca proprietăţi mici ale lor. | | Ne-am resimţit însă chiar de a doua zi căci azi nu mai avem fe. ricirea și prilejul de « primi în spitalele noastre bolnavi gratuiţi că cei săraci, costul întreţinerii creşte din zi în zi mai mult si în- ireţinerea în spitalele noastre devine dir ce în ce tot mai prea şi pentru bogat și pentru sărae, (Aplause), ! ! 
Ne-a pedepsit. d-lor călcarea unei legi mari, ne-a pedepsit, graba de a nu fi păstrat averea agricolă a. acestei instituţiuni a cărei valoare astăzi a crescut în rentabililate şi excște mereu şi va crește mereu, : 
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Astăzi pogonul se arendează cu 1000 de lei şi dacă se pune la 
licitaţie merge și până la 1.500 lei. - 
Inchipuiţi-vă d-voastre că averea le- -ar fi rămas acestor institu - 

iuni dacă în loe să se fi împărţit la țărani moşiile numitelor ins- 
tituțiuni Ii sar fi dat tot lor sub formă de 'arendare fie „personal 

îie în obştie. a 

Dacă s'ar îi procedat aşa nu am fi fost siliți să o *upem cu gra--, 
tuitaiea spitalelor noastre, adică cu 0 tvadițiune sfântă, cu o îra-- 

diţiune de cinste pentri neamul nostru, unice până îeri în lume. 

prin gratuitatea generală a spitalelor sale. | 

Rog deci cu toată însistenţa ca d. ministru să binevoiască a dis-- 

“pune scutirea de impozite a averilor: şcolare a averilor bisericeşti 

şi a averile fundatţionale. , 

D. GENERAL N. CONSTANȚINESCU:- Sunt toate scutite, A- 

„cestea sunt neproductive de venit. | 
P. $. S. BARTOLOMEI, episcop de Râmnic: D-le general, cred 

că trebue să fim mai precişi în lege şi să nu lăsăm prea mult loc 

“la tălmăciri, findeă tălmăcirile se fac de multe ori cu rea credinţă 

şi dacă, am adăoză încă nn anumit termen explicativ în text nu 

ar fi în paguba nimănui, - 

Cu aceasta am terminat d- lors senatori şi ţin să: adaug mulţuini-: 

| rile mele d-lui ministru de. finanţe care a căutat să pună pe o bază | 

- ştiinţifică cările directe ale poporului rOmân și care nu şi-a lipsit 

legea. nici de elementele morale cari fac parte prin însăşi. firea. lu- 

cvarilor din fiinţa ei. 
Ii aduce multumirile noastre şi pentru puterea de muncă pe care - 

„o arată, putere de: muneă prin care devine un dascăl de energie 

pentru fineret, (Aplause prelungite). > 

_D. Ermil Pangrati are cuvântul. 
D. ERMIL PANGRATI: D-lor 'senatori, când am cerut cuvântul 

în această diseutiune generală, nu am avut şi mam intenuţiunea să 

pronunț un discuss şi încă măi putin să fac o analiză a lezii care 

este depusă în fata d-voastrei In principiu, mi se pare că o diseu-" 

iune generală este, în genere, puţin folositoare. O lesiuire, evi- 

dent; pleacă dela anumite principii largi, curi se pot discută 

dela partid la partid, care se stabilesc în prosraraele partideio»” 

politice şi la care ele sunt angajate. Din acest punet de vedere nu 

_este de închipuit ca, în probleme aşa de importante cum este pro- 

blema, financiară, majorităţile cari susţin un guvern ar putei 

să aducă modificări sau schimbări neaşteptate în ideile principale 
cari fac parte din programul în baza căruia, ouvernul şi majori- 

tăţile, au venit să lucreze aci. | " 

De aceea, cred, pentru majorităţi mai rodnice iscuţiunile pe 
articole, atât în secţiuni cât şi în ședinţ ăpublică. |
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Multiplicitatea problemelor curi se prezintă, punctele delicate Si complexe cari pot seăpă din vedere chiar și celui mai murciţor şi sârguincios legiuitor, ru pot decât să folosească dintr'o- dia- 
cuţiune largă al fiecărui capitol al fiecărui articol, dintro legiuire de prima importanţă ca acea, pe care o discutăm astăzi. 
( Analize generale, cu ori cât talent ar fi făcute, ori cât de fru- 
moasă ar fi forma în cars se exprimă, nu aduc, mai nici odaţă, w îmbunătăţire reală operei în discuţiune. | 

Este altceva diseuţiunea dela partid la partid, declaraţiuni de 
principii, cari angajează atitudinea actuală şi activitatea Vii toare, acelea sunt foarte importante şi ele merită, să reţie aten- ţiunea noastră. 

Din acest punet de vedere, ceeace m'a provocat să cer euvân- 
tul a fost tocmai declaraţiunile reprezentanţilor opoziţiei în acest 
Senat şi mai cu seamă declaraţiunile prietenului şi colegului men d. Costăchescu, reprezentantul partidului țărănist, 

D. Costăchescu este un om de ştiinţă, însă d-sa a pronunţat un 
“discurs ru numai ca om de stiință, dar un discurs foarte simpatie şi aşi puteă zice ei foarte.abil. * ă 

D-sa a vecunoscut cu toată sincsritatea importanţa şi meritul 
legiuirii asupra, căruia deliberăm. | ' | 
Dar în trei rânduri d-sa a prezentat,- în forma, cea mai puţin 

agresivă, păreri pe. cari le-a exprimaț şi astăzi într'o întreruipere. 
că legiuirea d-lui Titulescu ar fi avut anumite avantaje şi poate 
că ar fi dat anumite soluţiuni mai bune, Ă 
Mărturisese că am fost unul. dintre adversarii hotărâți ai le- 

giuirii d-lui Titulescu, adică a leginivii care poartă numele d-sale. 
căci, în bună, parte, sunt sigur că nu este proprie a d-sale Rămân 
“adverstar hotărît a] acelei legiuiri- fiindcă consecinţele ei le Su- 
portăm încă astăzi; fiindeă în criza valutară pe care v traversăm, 
impresia produsă. de legea d-lui Titulescu, votată! de Parlamentul 
țării, se menţine încă. | , 

„ D-lor, nu este permis nimănui să facă greşeli când ajunge ia a . 
anumită vârstă de maturitate, dar mai de seamă nu este permis 
țărilor: să facă asemenea greşeli, 
Legiuirea d-lui Titulescu nu a fost -o legiuire financiară, per:- 

trucă o legiuire financiară, a spus-o și ante-vorbitorii mei, trebuie să fie democratică, adică să fie dreaptă pentru cei mici şi ceva mai 
exigentă pentru cei mai bogaţi. Eu m'aşi mulţumi eu expresiudea 
-ă fie dreaptă fiindcă în acensta stă dreptatea: celui care are mai 
puţin să-i iei mai puţin, iar cel care are din prisos, să deâ mai larg din prisosul său, fiindeă mai larg beneficiază şi de toate a- 
vantajele ce-i. pune la dispoziţie ţară. ! 
Dar plecând dela un asemenea principiu, nu trebuie să mergem,
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cum spuneă un orator precedent, la'un fel de: nivelare, de fărămi- 
țire-a averilor. Nu trebuie să ne ridicăin la sisiemul desfiinţăriă. 
proprietăţii. Nu: trebuie să comitem atentat contra proprietăţii, | 

- -. Vedeţa d- lor, sunt multe ideile cari se frământă după răsboae, 
Răsboiul el însuşi este nn atentat — cel mai grav —contra pro-. 
prictăţii. Dar acolo sunt motive de un ordin superior, sunt mo- 
tive de moralitate superioară; de interes eare primează: 'sălvarea 
ţării, independenţa, libertatea unui neam întreg, cari sunt în joc- 

„, Atunci se înţelege că proprietatea! individuală contează foarte 
pujin şi chiar vieaţa cetăţenilor contează foarte, puţin. Scopul su= 
perior domină totul! , 
—.(D. vice-preşedinte Grigore D. Vasiliu ocupă fotoliul pre-- 

zidenţial). 
D. ERMIL PANGRATI: A trecut răsboiul. Sunt Datu ani de a- 

tunei. Trebuie şă revenim la starea de pace şi să luăm exemplul 
dela ţările din apus, mai vechi în democraţie decât noi cari a 
ivas calea, cari au creat ideile democratice şi. sistemul de guver- 
nare demoeratică. 

Să ne uităm la acea revoluţiune franeeză. care a fost cea mai ad- 
mirabilă dintre revoluţiuni, fiindcă nu a stricat î nimic, dar a dat w. 

organizațiune definitivă, sau est puţin o o:gaii :zaţiune seculară. 
vieţii murderne 

" Constiiuanta fvanceză a creat tottil în vieaţa modernă de Stat: 

şcoli, ştiinţă, legiuiri şi după dânsa sa urmat pe acecaş cale, 

Nu revoluţiunile distructive cari redue în praf tot ce a existat, 
nu: revoluţia rusească holşevistă, nu acelea merită atenţiunile 
noastre, ci revoluţiunile constructive cari dau nn nou avânt pro- 

dueţiunii pe toate terenurile bazându-se pe un pegim mai larg de 

libertate. (Aplause). 
Vrebuie să rămânem în tradiţiile - neamului nostru, ale rassei 

noastre latine care n'a fost niciodată o rassă în care să se cion- 

ceapă idei ea idei anihilismului Slav, 
Ei bine a-lor, la lumina acestor idei nu este îngăduit, să se aten- 

teze în contra proprietăţii ca și cum proprietatea ar fi o crimă şi 

lipsa de proprietate o calitate. E 

D-lor, lipsa de proprietate poale *i vvezultatul ncşansei în vieață 

dar ea poate proveni și din Ignea și din lipsa de muncă și pcate 

chiar ceva mai rău, . 

Sunt mulţi cari nu du nici vp proprietate aparentă, dar 'eari 

tvăjese din belşug o vieaţă de risipaţiune, câştigând mult şi chel- 

tuind şi mai mult. Pe aceştia societatea ar trebui sări înfrâheze. 

nu să-i încurajeze, (Aplause). 
Sa vorbit foarte mult dela această tribună. dela răsboi. încoace- 

despre îmogăţiţi de răshoi, Suntem totdeauna dispuşi a ne lisă
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“influenţaţi din afară, în cât în dragostea noastră :primim cu braţele 
deschise pe străini și ideile lor, pe prieteni şi uneori chiar şi pe nepriefeni, , e a 
Imprumutăm moda sub toate formele ei; în timpul din urnă am imprumutat și barbarismul nurnit Numerus clausus, pe care nici, “unul din latinişti nu l-ar puteă înţelege dar pe care îl poartă astăzi pe braţe şi copiii din clase începătoare de liceu, " Tot aşă împrumutăm şi alte mode. cari nu sunţ. toemai 'con- _Yorme cu realitatea şi cu dreapta judecată: i Ta apus, unde sa dus răsboiul, cel. mare,s'au îmbogăţit mulţi în timpul răsboiului, s'au transformat industrii, - sau 'creaţ industrij “noui, s'a făcut o spâculă mare, largă, imensă, şi. acolo sunt îmbo- păţiţi de răshboi. Vor fi câţiva şi lu noi — nu-i prea ştim cari dar vor fi de sigur — și merită toată asprimea şi tot oprobiul, 
Dar ceeace merită sitonţiunea noastră, sunt îmbiogăţiţii de după răsboiu, de astăzi, de ieri, de mâine, cari adună averi multe numai “prin speculă, cruzime şi lipsă de orice secrupul. (Aplause prelun- agite). 

| Se Şi aş vrea d-lor, ea revolta noastră, justificată să se ridice con- “tra îmbogăţiţilor de răsboi cari au speculat asupra idealului nos- tru asupra jertfelor noastre şi a suferințelor noastre, dar să se - ridice cu aceeaş tărie, cu aceeaş violenţă şi contra; îmbogăţiţilo» “de după răsboi, cari speculează astăzi asupra suferințelor unui 
întreg popor şi asupra situaţiunii economice a unei ţări întregi. 
4 Aplause), 

D-lor, an convingerea că: proprietatea, privită în întregul ei 
lăsând. deoparte excepțiunile, este ceva onorabil, este o cantitate 
“de muncă cinstiţă, materializată, asisuratţă. In orice caz, oricare 
ax fi concepţiunea, nu ne putem singulariză în lume. Ceeace face 
toată lumea apuseană, toate ţările mari, trebuie să ne servească 

“cel puţin ca regulă actuală, dacă nu ca regula pentru viitor. 
Evident, nui am realizat o refomnă formidabilă, poate prea nre- 

cipitat, dar, din toate punetele de vedere, justificată: am realizat 
tormidabila reformi agrară, împroprietărirea ţărănimii, reforma 
-care a adus v,atingere simţitoare pincipiului de proprietate. Eră c 
veformă, necesară, impusă, eră o reformă mai presus de toate, de 
dreptate socială. Proprietatea rurală câștigase, întrun interval 
-exivrem de scurt, o urcare de valoare aşă de mare faţă, de ce eră 
acum 70 de ani, în cât creă o îmboszăţire neașteptată, nemuncită şă 
save cerea o restâbilire de echilibru social. De aceea, aproape una- - 
mim, cu toţii am pus umărul să se realizeze această împroprietă- 

'Xire a ţăranilor şi ea ește-o operă sănătoasă, care stabileşte o te- 
“melie trainică ţării. | | 

“Das, odată un atentat la principiul proprietăţii, făcut pentru o
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cauză justă, pentru ur interes naţional, câm s'a zis şi s'a scris în. 
Constituţia. noastră, se pare atunci multora că orice atentat Ja 

proprietate îşi găseşte precedentul justificativ şi astte] se înţelege. 

şi forma în care legiuitorul dela 1921, în legea care se chemă legea, 

Titulescu, a atentat contra proprietăţii de 'toate felurile. Nu numai 

că impozitele. erau formidabile, nu numai că cotele treceau de 

orice limită, dar treceau peste limiia venitului întreg, lovind chiar 

eapiialul. Intran studiu făcut. de d. profesor Traian Lalescu, de- 

putat şi consilierul matematice al d-lui ministru de finanţe, se a- 
rată că cota propusă în legea 'Fiiulescu ajungea pentru unele pro- 

„prietăţi la 74% din venit. Eu cred că a ajuns şi la mai departe. 

DD. N. POROVICI: La 85%, 
D. ERMIL A. PANGRATI: 85% spune un d. senator!, 

Ei bine, d-lor, numai faptul că sa putut prezentă, vot âşi pro- 

mulgă asemenea lege, ar trebui să impresioneze puternie popoa- 

rele eu organizaţiuni sănătoase şi să le facă să se întrebe cu în- 

giijorăre cum se legiueşte la noi, în România Mare! 

'Dar era ceva mai mult. Impozitul d-lui Mitulescu nu reprezentă. . . 

un sistem sau, cum s'a zis într'o formă elegantă, un siste mmizt, 

ci eră o adunare de toate impozitele imaginabile, impozite supra- 

puse, şi juxtapuse, ca să se ajungă la cotele cele mai mari, care. 
aduceă, distrugerea şi pulverizarea proprietăţii, Eră o legiuire ca 
vacterizat bolșevistă. 

Aceasta este realitatea. | 
Atunci, d-lor, mărturisesc că aceasta m'a făcut: să iau cuvântul. 

Mi se pare că a sosit momentul să se spună cu sinceritate lueru- 
vile şi în public, căci trebuie să îndrumă viaţa noastră econo-- 
mică pe o cale sănătoasă, să păşim cu paşi siguri, să nu comitem: 

". imprudenţe şi nici să mai facem experenţe maximaliste. 
“Tată, a-lor, de ce am luat cuvântul pentrucă chiar în rapgrtul 

prietenului meu d. Tony Iliescu, către Senat, se arată o indulgență, 
mărturisesc, neaşteptată, peutru legiuirea dela 1921]. Citez pro- 

priile sale cuvinte: „Recunoscând meritul autorului, care, cu cele 
mai bune intenţiuni.....“, Să mă iertaţi! Nu recunosc nici un me-. 
rit unei legi care eră o imprudenţă, extraordinari un atentat la 

starea normală de Imeruri, o lega care ducea Ja dărâmarea, oricărei 

averi şi a oricărei proprietăţi din ţară! 

Din punctul acesta de vedere, cred că greşit se caută sustifi- 

“carea actualului proiect de lege, făcându-se comparaţie en -legea 
d-lui Titulescu. . 

D-lor, nu legea studiată şi documentată pe care a prezentat-o d 

Vintilă Brătianu, dar o leze pe care ar fi făcut-o oricine Ca niţică 

prudență şi chiar fără multă competenţă, ar fi rămas Uşor sube
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cotele d- lui Titulescu; fiindcă | ele reprezentau | un formidabil ab- 
surd în chestiunea de cole financiare. - 

De aceea nu pot: Să mă declar mulțumit cu justiticarea actualei 
legi, 'p pe motivul simplu că cotele ei „Sunt. inferioare legii d-lu: 
Titulescu, N 

  

Evident că sunt eu mult inferioare, dar justificarea lor trebuie 
făcută din alt punct de vedere, pentr n ca să formeze o dorumen- 
tare convingătoare. . . 

. O lege finanoiară trebuie să fie dreaptă și mai trebuie să fie şi 
oportună; adică, să concureze cu împrejurările momentului î în sara 
va fi aplicată și sii se adapteze, pe câî se poate. acestor împre- 
jurări:! . | d 

Ba trebuie mai cu seamă să nu distrugă producţiuneu şi niei 
măcar să nu producă o scădere sensibilă a prolucţiunii. Oricare 
ax fi rentabilitatea unui inipozit, dacă el duce la scăderea produe- 
țiunii, şi particularii şi Statul sunt dăunati. Particularnl . este 
dăunat, căci produce: mai puţin şi deci câştisă mai puţin, Sta- 
tul e dăunat, căci scăzând producțiunea: scade şi valuta monetei 
şi, prin urmare, el încasează mai mulţi lei, dar, în realitate, mai 
puţină valoare. 

Va lumina acestui criteriu trebuie examinată legea de faţă. 
Vă mărturisesc însă și cu. ca şi unii din antevorbitorii mei, că 

“chestiunea este foarie greu. | | 
P. S. 8. Episcopul Râmnicului ziceă că nu avem nici o statistică. 

mici la instrucţie, nici la C.F.R, şi așa mai departe. In pri ivinţa, 

aceasta DP. S. Sa greşeşte, | 
Există la ministerul instrucţiunii publice statistica învăţămfun- 

tului primar, secundar şi superior, foarte amănunţită, care sta- 

Dileşte în raport cu populatiunea tării și populaţiunea şcolară și 

numărul de şcoli şi numărul de profesori de cari avem nevoie. Ari. 

e însă problema de ce nu avem toate şcolile 'şi toţi învățătorii cari 
ne trebuie. Operile culturale sunt opere de timp îndelungat, şi 

. -voiu.aveă poate ocaziunea să spun la timp câteva cuvinte în a- 

“ceastă: chestiune... : 

(Fiind ora 17, se consultă Senatul asupra prelungivii şedinţei, 

care se aprobă). 
D. ERMIL PANGRATI: P. Sf. Sa a spus că nu există statisțică 

la căile ferate. Mărturisese că “lupă răsboi nu am răai văzut-o. | 

Dar am o bogată colecţiune, de aproape 20 „de volume în quarto. 

în care statistica. căilor noastre ferate din regat, dinainte de răs- 
€ . Îi . . 

boi, eră redată cu tablouri de diagrame amănunțite, cari se pot 

compara cu ale ţărilor cele mai înaintate. Şi-mi amintesc că în. 

scurtă vreme după plecarea. dela căile ferate a regretatului George 

-
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Duca, când venise d. Alexandru Coteseu ca director ' general, se „ introdusese perfecţionării numeroase în această statistică Există 
apoi şi la ministerul de industrie o direcţie de statistică, Am auzit: cu toţii chiar reziltatul surprinzăior al studiilor acestei: direc- 
țiuni, şi anume că d, director “respectiv a justificat pe baza cifre-. lor sale că în România se trăieşte mai ieftin ca în oricare. altă 
țară! (llaritate). 
Există şi la ministerul de agricultură un serviciu statistic, şi Ş 

este char o direcţiune generală a statisticii, condusă: de :d. Danie-. 
. 

lopol, care depinâe de ministerul de finanţe 
Statisticile însă sunt un lucru foarte delicat, şi vă rog să mă 

credeţi, ftă vorbese ea profesor de matematici, cifrele. sunţ de-. 
“parte să aibă preciziunea pe care o cred profanii. ile trebuiesc. 
interpretate. In anumite împrejurări cifra reprezintă un infinit. 
mie, în altele aceeaş cifră devine un infinit mare. (mi pare rău 
că la noi statisticile sunt făcute nu de riatematici cunoscători ai | 

- valorii cifrelor, ci de doctori în ştiinţe 2conomice, ce se îpnotizează 
-ei însăşi, câte odată, de aceste cifre, 

Aşi fi dorit ca din statisticile făcute să putem aveă un docu-. 
ment care deși nu ar puteă fi exact: matematiceşte totuș să fie un 
criteriu că cotele admise în abeastă lege corespund. celor mai bune 
soluţiuni ce trebuesc date în momentul actual, Aşi fi dorit ca un 
asemenea document, care să- ne precizeze cifrele puse în lege pen- 

tru ea să putem vaiă cu cea mai adâncă convingere că nimeni nu. 
este asuprit, dar şi că sau satisfăcut toate trebuinţele ţării. 
În această, privinţă cred şi sunt convins că există cerinţe impe.-- 

rioade, cum sunt ale armatei şi ale culturii naţionale; în momen- 
tul actual, în care se făureşte România-Mare, cerinţe cari tie- 
buieşte satisfăcute fără rezervă şi toţi cetăţenii sunt datori să deă | 
şi: din prisosul, lor şi chiar din necesarul lor, pentru ca să se poată. 

- întări ceeace s'a făurit en vieţile a 800 de mii români. (Aplause). 
. Impozitele să, acopere cerinţele, dar nici un ban mai mult decât 
irebuinţele justificate, pentru că dacă, ministerul de finanţe te- 
zaurizează, atunci face o operaţiune greşită, după cum. faca și 
particularul care tezaurizează sau este împins la cheltueli su- 
perilue, la risipă (dar această teamă nu o putem aveă cu actualul 
ministru de finanţe (aplause), san banul rămâne în cassa nepro-. 
“ductiv, devine leneş şi aceasta nu -ește bine - o 

De aceea aş fi voit să rog pe d. ministru de finanţe, căruia nu 
îndrăsnese să-i adresez, complimente, de teamă să nu se creadă că 
sunt convenţionale, — căci aşa se obișnueşte în viața noastră po-. 
litică: să denigrează adversarul şi se laudă prea mult prietinii, 
— dar cu toate acestea trehue să recunosc că d, ministru este unui 
din puţinii oameni cari îmi inspiră încredere, aș fi voit, zic, să rog” 

x 

*
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pe d. ministru de finanţe să examinăm încă, odată cifrele; la dis- cuțiunea pe articole, cu deamănuntul, şi să nu venim nimeni eu idei preconcepute, în toate problemele multiple cari se pun 'eu oca=: ziunea acestei legi. | a e 
Am zis că cerinţele mari, cari trebuese satisfăcute în primul rând sunt armata şi şeoala. Să nu creadă prea sfinţii reprezentanţi 'ai bisericei că eu ași fi unut dintre aceia cari nu-şi dau seama de importanţa rolului acestei nobile instituţiuni. | ! e - I. P. S. MITROPOLITUL MOLDOVEI: Suntem convinși că nu sunteţi dintre aceia, 
D. ERMIL PANGRATI: Vă mulţumesc, Inalt P. Sfinte, 
Sunt mulţi dintre d-voastră cari mă cunose şi cari ştiu că sunt 

profesor de matematici dar că sunt, în acelaş timp şi bun creştin, 
Dar sunt lucruri imperioase în viaţa publică cari comanda, xla- 

toria momentului. | 
- Biserica, de sigur că este o necesitate socială, nu numa din puneţ 

“le vedere al credinţei, dar şi din punct de vedere al moralizării şi 
din punct de vedere al unificării noastre naţionale. Aştept dela bi- 
sezica noastră un avânt puternic în sensul acestei uniticări, fiindeă 
ea a fost în trecut, în regat, pâste munţi şi peste tot locul unde au fost 
români, depozitară sentimentului naţional românese. (Aplause). - 
Dar omul de Stat trebuie să se gândească, înainţe de toate, la ur- 
zenţa trebuințelor. o 
Armata trebue să fie ținută pe picior de complectă organi- 

zare. S'a făcut la noi, în regat, o experienţă, justificată de îm- 
prejurări foarte grele financiare, la 1901; ' atunci sau făcut 
economii formidabile în- armată enri.au slăbit-o aşa că. nici 
10 ani mai târziu n'a putut „fi readusă pe piciorul unde trebuiă să , 
se găsească. Nw trebuie să mai cădem în asemenea situaţie, oricare 
ar fi greutăţile financiare, nu trebuie să mai cădem, fiindcă, si- 
iuația politică este aşă, în cât pe terenul forţei noastre, mai mult 
decât oricând, trebuie să zicem acum: prin noi înşine! (Aplause). 

Dar şcoala este tut aşa de necesară. 
Cel care vă vorhaşte este un. vechiu profesor. Au trecut 30 de 

ani peste capul meu de când predau. pe catedră, Şi să credeţi căi 
nu ascultați pe un pedant, specifice al carierei, pentrucă, alături de 
profesorul, vă mai vorbește şi un tehnician, care se izheşte în toate 
zilele .de realitatea vicţei. a 

Ei bine, ceeace este în învăţământul nostru acum, este o dramă 
gravă, este o problemă nu didacticii ci socială, care îşi are'izbucniri 
neaşteptate şi necunoscute ce pot influență în rău ţara şi neamul 
întreg, - | . : 

Vedeţi s'a produs o agiiaţiune sindenţească. Câţi nu cred că este
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, | 
o simplă problemă internă a universităţilor, o neastâmpărare ma- 
-nifestată, de tineretul ieşit ieri din licee, cari se va putei uşor fă- 
mădui, în realitate, la baza acestei manifestaţiuni, ca şi a altora, 
este 'o problemă mult mai gravă. Este sărăcia, este lipsa nepermisă, 
în care îrăeşte învăţăniântual nostru, şi mai cu seamă cel din regat. 
Să vă spun d-le ministru, un Simplu exemplu. Ertaţi-ră că aluneu 
pe un ţărin care un este o latură a legii de faţă, dar care, are o 
atingere cu această lege. Votăm o lege financiară, dar nu vorm votă 
bugetul deşi nu se pot lucruri mui legate decât impozitele cari 
adue venituri şi forma în care se fac cheltuelile. Bugetul nostru 
este un haos de nedrentâti şi de lipsuri. Să vă citez un exemplu. 
dintr'o sută, pe cari aş puleă să vi le citez, Avem 4 universităţi, 
avem! 4 facultăţi de. ştiinţe. Rog pe colegii mei universitari, cari 
xeprezintă cele 4 universităţi, să. creadă că am o egală. dragoste 
pentru toate patru, pentrucă în toate patru se munceşte pentru 
acelaş ideal. Nu citez cifrele pe cari le voiu pomeni ca să cer sau să 
provoc vreo scădere la una din universităţi, dar ca Să dovedese 
nedreptăţi, cari totdeauna produc sau descurajări sau turburări. 
Avem 4 facultăţi de ştiinţe. Două tinere: cea dela Cluj şi cea 

dela Cernăuţi. La Cernăuţi ubia sa înfiripai- MVoate laboratoarele 
la Cernăuţi stau într”o singură clădire, La Cluj facultatea sare este 
cea mâi puţin, populată, e cea de ştiinţe, ea ae totuş laboratoare 
frumos dotate. A fost la Cluj și Cernăuţi ceva. care ne lipseşte 
nouă: tradiţiunile unei culturi mai vechi.Şi acea tradiţie, fără să 
ştim cine o impune s'a impus. Facultatea de ştiinţe din Cluj are o 
alocaţie de 545.000 lei prevăzuţi pentru luboratoriile sale, pe fie- 
care an, Cea din Cernăuţi are 504.000 lei. Facultatea din lasi are 
mumai 399.000, deşi este cea mai veche sin ţară. Cea din București, 

"care are studenţii eu miile, nu are decât 285.000 lei, pentru toate cele 
17 laboratorii, din cari două sunt institute superioare de învăţă- 
mânt tehnice! - , 

Acest lucru pune universitatea noastră întz'o suferinţă, care de- 
vine intolerabilă, și tineretul, care trăeste în această lipsă, se poate 
uşor să se agite, să se turbure, chiar pe idei absurde, cari vin dela 
alţii,- cazi vin dela duşmanii noştri. cum este acel faimos „nu- 
terus clausus, 

Dacă ne-am scobort mai jos, la învăţământul liceal! E] suferă 
aşa de grozav, în cât de un număr de ani s'a săsit un ministru, 
care se întorsese cu faţa spre țărani şi — după ce fusese multă 
vreme cu faţa în altă parte — şi care spusese: Statul să nu mai deă. 
să dea părinţii! Astfel san introdus taxe mari în licee. Nu ştiţi, 
d-lor până unde trebue să se ridice sacrificiile unui părinte, care 
are un elev în. liceu, şi nu ştiţi, mai cu seamă, care este starea su- 
fletească a fiului de fmeiionar, a firini de muncitor intelectual sai 

*
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manual, cate este alăt uri eu iu) hogătaşulai. şi mai ales ca fiul îm- 
bogăţitului de răsboi, sau după răsboi! (aplause), căre vede pe acest 
urmă că intră mândru în liceu, pe când el, fiul săracului, trebuie 
să plângă, pe lânză părinţii lui, eând trebuie să le scoată iiletul de 
5 lei sau de 20 lei. Este o adavărată durere! ă 

D. DIMITRIE ARȚĂREANU: Nu în toate liceele. Este o spe- 
culă, care se face numai pe alocurea, 

D. ERMIL PANGRATI: Mai la toate. 
In Constituţia dela 1866, se pusese un principiu, care eră absurd 

din punct d evedere financiar, dar care eră admirabil din punct de 
vedere cultural: gratuitatea învățământului întreg. Să vie copilul 
săracului, să vie copilul ţăranului, să înveţe prin sacrificiile tu- 
turor! El va răsplăti, înt>'o zi, ţara, pentru toate sacrificiile făcute! 
(Vii aplause). 

Să nu facem din şcoală un stabiliment de speculă, să nu trans- 
formăm pe directorul ci întrun „marchand de soupe“ — cum zice 
Îrancezul. 

Statul trebue să facă sacrificii mari penten şcoală, dar pentru 

acele sacrificii Statul trebuie să aibă resurse. Trebuie să dăm a-lui 

ministru de finanţe toate mijleacele necesare, pentruca să pună în- 

văţământul pe picior iarg de funcţionare, căci prin aceasta, ca şi 

prin biserică, se va face cea fintâin şi scu mai puternică unificare 

naţională, - 

„Il felicit pe d. ministru de finanţe că a prevăzut un eocelicienat 

complimentar şi pentru cultură. iu nefericire, este pus la un loe 

cu asistenţă socială, care-are atâtea trehainţe, în cât îmi este 

teamă, că ceeace va mai rămâne de acolo pentru cultură, va fi 

foarte puţin. Aș fi voit un coeficient deosebii pentru cultură; Aş fi 

voit să se spună tuturor, că trebuie să, se sacrifice pentru scoală, 
Băiatul de milionar, ea și băiatul celni sărac, să intre în şcoală, 

fără să ştie câte parale are părintele lui. Acolw, în-şcoală şe face 

adevărata educaţie democratieă, căci nu se ridică acolo decât acel 

care poate să se ridice prin inerite şi sârguinţa sa. (Aplause) 

Acest teren dc egalitate sg vede în şcoala comunală franceză, 

Acolo a fost o problemă, pe care a rezolvit-o Revoluţia cea mare. 

Liceele frunceze aveau tradiționa! şi clasele primare, Băiatul de 

burghez intră în liceu dela început, iar băiatul de muncitor se du- 
ceă la scoala comunală. Prin măsuri prudente, nu prin revoluţie, 
sa ajuns ca cei mulți să meargă în școala comunală, ea. mai toţi 

fiii ţării să treacă în această scoală, și s'a ereiai acolo admirabile 
spirite ponderate ale democraţiei franceze a cărei cea mai fru- 
moasă manifestare a fost în avântul admirabil care a salvat. i- 

bertatea omenirii întregi, (Aplauze prelungite).
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“Aşa aş vreă să fie rezimul şcoalelor noastre. Să intre acolo co- Pilul de milionar ca și copilul de sărac, să fie pe picior: de ega- litate. Să nu-l diferenţieze nimeni şi să nu se mai audă, cum se aude în unele licee din Bucureşti: „tatăl tăn nu poate să deă 20 de lei“ Să nu se audă aceasta din gura nimănui. De aceea e nevoie de surse pentrul învăţământ, ca şi pentru armată. Cât vă trebuie, d-le mi: nistru, studiaţi chestiunea, cereţi şi să vi se deă, veţi face economii » din alte părţi. Sunt sigur că ati făcut economii şi veţi mai face. 
V'aş puteă sugera cu unele, dar nu este locul -aiei. fiindcă ne este înterzis să discutăm bugetul. i ” Nu am de loe intenţiunea să fac analiza legii, acesta este rolul d-lui raporțor şi d-lui ministru, autorul legei; no; vom aduce nu-. niâi contribuţiuni şi documente la diferite articole. Vom încercă să justificăm sau urcarea sau scăderea, păstrând însă echilibrul, fă- când ca legea; să fie produetivă; să poată da Statului resursele de cari are nevoie, : . 
Dar, d-le ministru, vă ros, în chipul cel mai stâruitor, ca aplica- rea legii care ne-aţi prezentat-o, să se facă cu cea mai mare pru- dență şi cu spiritul de cea mai desăvârşită dreptaţe,. In faţa acelor cari au vrut să deslănțuiască lupta de: clasă, avem o datorie mare către neam, să dăm învăţământului, solidaritatea utanimă, peutru înfăptuirea trainică a ţării acesteia, ai cărei buni fii suntem. cu toţii. (Aplause). 

„Prin urmare, să se țină seamă de împrejurările actuale, să se țină seamă în chip mult mai serios decât zie unii, întrun ziar care de altfel îmi e foaste simpatie. a Am fost şi eu în tinereţea, mea scriitor, ziarist benevol. Am văzut cu surprindere în acel ziar, întrun loc unde se dau informaţiunile cu tâlc, declarând că printre acci cari se ocupă de valută. sunt foarte mulţi maniaci şi foarte puţini cari cunosc chestiunea. Cu primejdia de a fi invinuit şi eu că aş fi unul din acei mulţi 
maniaci, îmi permit să mă uit la această chestiune, findcă o re- formă financiară trebuie să ţină seamă de condiţiunile pieţei financiare, în momentul când se aplică, pentrucă anunţarea unui impozit produce imediat un desechilibrn şi o scumpire. Astăzi ei- team întwun ziar francez sub o formă glumeaţă, dar sub gluma se simte îngrijorarea, că în parlamentul francez sa anunţat o spo- rire a impozitelor cu 20%, şi imediat viaţa s'a scumpit cu 40%. Să Titi siguri că o asemenea! scîimpire se va produce şi la noi, D-le ministru, sunteţi cetățean în vieața privată, ca şi noi, şi vă daţi seama, de greutiţile acestei vieţi. Vicaţa devine o" problemă şi pentru cei cari au 0 miie, două, trei, pe lună şi pentru cei, cari au 10, 15, 20 mii lei pe lună, Viaţa, devine o problemă din ce îr. 
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ce mai.grea, din cauza unei scumpete revoltătoare care, în-parte, 
este justificată prin situaţiunea noastră valutară faţă cu străină- 
tatea, iar în "parte printr'6 toleranţă: a specuilei, care nu este per- . 
niisă, (Aprobări), | ă ! o 

Un exemplu recent îl. avem în încercarea scunipirei zahărului 
din ultimele zile, când zahărul a fost desfăcut de oficiul centra: eu 
20 lei la debitaţi şi când ei l-au vândut cu 38 de lei kilogramul, 
ameninţându-ne încă cu urcarea. Acelaş lucru. pentru carne, pâine, 
lapte, haine, pentru toate cele trebuincioaze vieţii, acelaş lucru 
pentru trebuinţele noastre intelectuale, pentru cărţi, 
" Evident că vieaţa unei ţări :iu poate să progreseze în condițiuni 
normale, când toţi, şi cei mari şi cei mici, în fiecare seară îşi'ifae 
socoteala dacă vor legă cele două capete până la sfârşitul lurei, 
«dacă .vor av6ă, cum se zice în termen tehnice, sudura dela. vo lună 
la alta, sau dacă vor trebui să cheltuiască din capital. 
Problema aceasta nu se mai poate «ă rămână fără de soluţiune şi 

„de aceea în momentul când aşezaţi impozitele pe uu regim nou şi, 
natural, ceva mai greu,trebuie, neapărat, nu așteptând rezultatel.., 
ci premerpgând rezultatelor, să se jă măsuri sigure ca să se pună o 
stavilă acestei scumpete. , 

Aşi îi dorit -ea în momentul când s'a depus pe. biuroul Parla: 
mentului legea pentru unificarea impozitelor direete, acele măsuri 
să fi fost deja decretate şi să se simtă că dau rezultate fiindcă o 
stare de scumpete absurdă, de speculă deşanţată, ca accea de care 
suferim cu toţii, este o stare cu totul neprielnică pentru opera 
largă şi patriotică la care sunteţi chemaţi d-voastră, dle ministru 
şi colegii d-voastră. : , 
"Trebuie absolut măsuri. Să nu se creadă că numai promulgând 

o lege de impozite am rezolvat problema. Legea aceasta de impozite 
'eră necesară, cum s'a zis, diutun spirit de dreptate, pentrucă în 

unele părţi ale țării erau impozite directe mai grele decât în alţe 

părţi, pe când în cele din urmă eran impozite indirecte mai grele 

decât acelea din primele părti. a 

Eră o operă de dreptate. dar eră ceva mai.mult, o operă de so- 
lidaritate naţională. 'Trebuiese 4 ani după răsboi ea să înceteze a- 
ceastă stare, ca să nu ne mai guvernăm, pe tot pământul românesc, 
de legi cari nu sunt româneşti. Prea mult sa întârziat, anificaren 

trebuie făcută, toți românii trebuie s ăaibă un sentiment, de datorie 
împerioasă şi imperativă ca să colaboreze la această unificare. | 

Eu vă felicitez din tot sufletul, d-le ministru de finanţe, că sun- 

ieţi cel dintâi care ne aduceţi o legiunire de unificare, chiar dacă, 

în unele laturi ale ci ar există imperfecţiuni; chiar dacă din unele 
puncte de vedere ar există nesiguranţă, este o operă de dreptate 
socială şi de consolidare naţională pe care o aşteptăn,, care, suntem
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fericiţi că ni sa prezentat şi pe care trebuie să o votăm cu înere- 
dere că va îi aplicată cu prudenţa, cu dreptatea şi cu precauţiunea 

"omului experimentat, pentru ca să deă roade complecte şi să nu 
- aducă nici o stânjenire. | | | 

Sunt atâtea chestiuni. cari ar merită-să fie atinse în raport cu. - 
această lege, dar am zis că nu vreau să mă scobor la amănuate. 

Să-mi îngădoiţi însă, înainte de a încheiă. să relaxez câteva din 
afirmările cari sau făcut la această tribună, | 

Pe. lângă reprezentanţii partidelor de opoziţie, an fost Şi unii 
domni colegi, reprezentanţi ai minorităţilor, cari au venit la tri 
bună să-şi prezinte observaţiunile lor asupra legii. Printre aceste 
observaţiuni, unele sunt foarte justificate şi eu le dau adeziunea 
mea. De exemplu este observaţiunea d-lui senator A. Polony, că 
pentru comune ar puteă să se prevadă un egeficient mai ridicat, 

Este adevărat, d-le ministru, că în regatul nostru, comunele sunt 
cu mult prea sărace. Eu nu sunt dintre acei cari cred-că numai 
peste munţi esta bine şi aci a fost rău, Dacă ar fi fost răul aci, 
nam fi păstrat independenţa noastră 1.000 de ani şi n'am îi putut 

„contribui, cu cât am contribuit, la liberarea tuturor fraţilor noştri. 
(Aplause). Dar ceeace este bun la noi, să servească de exemplu fra- 
ţilor şi ceeace este bun la dânșii, să împrumutăm cu drag, ca dela fraţi. (Aplause!, | Ia | 

În privinţa gospodăriei oraşelor, este o realitate că în Austro- 
Ungaria, în. împărăţia aceea medievală, unde-au fost atâtea ne- 
dreptăţi şi atâtea prigoane asupra naționalităților, gospodăria ora: 
selor, ca și în Germania eră o sospodărie bună 

Orașele erau curate şi sunt curate, bine întreţinute, bine adini- 
nistrate, chiar astăzi. Starea noastră „din acest punet de vedere. al 
zospodăriei oraşelor, este muli inferioară. 'Prebuie să mărturisim 
că chiar penţru Capitala ţării noastre, înfăţişarea nu este aceea 
care trebuie să fie înfăţişarea unei capitale a Fomâniei-Mari. 
După cum cetăţeanului nu îi este permis să vină decât cu cuviinţă 
în lume, tot așa unei ţări civilizate și cu chemare de inilnenţă asu- 
pra vecinilor săi,nu îi este permis să țină oraşele în starea în care 
le ţinem noi. Trebuie să dăm mijloace comunelor şi trebuese scoase 
comunele de subit influenţa politicei .Acolo trebueşte gospodari, cu- 
răţenie, higienă. (Aplause), | , 
Dar dacă sunt alături de d. senator Polony, pentru această de- 

„ claraţie să-mi ierte d-sa că mă ridic în contra altor două declara- 
"tiuni ale d-sale. 

, 
D. Pollony, probabil, în avântul său oratoric, deşi mi se pare că 

citeă, a spus ceva nedrept. Este uȘOr, a spus d-sa, să iasă excedente, când cineva nu îşi plăteşte datoriile! ” | '
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D-le coleg, să-mi daţi. voie să vă spun că ne- aţi tăcut « o ne- 
“lreptate. , 

_ Dacă aţi fi citit discursul a. Jai ministru de finanţe de la Carieră, 

în privinţa valutei, eu spun cu sinceritate că nu prea m'a lămurit 
asupra valutei, dar în privinţa plăţilor datoriilor noastre d. minise 

tru de finanțe a făcut o expunere magistrală. 

D-sa a arătat cii România noastră are cinstea sa financiară, câ nu 

a fost nici odată în deconfitură. Impărăţii mari ca Austro-Ungaria 
de mai inainte, şi chiar sora. noastră Italia. au trecut prin crize fi- 

nanciare, cari erau aproape să le ducă la catastrofă. România a 
făcut totdeauna cinste datoriilor sale, a plătit totdeauna, aplătit pe 

drept şi câte odată pe nedrept. Pri nurmare, să nu ni se facă a- 

ceastă invinuire, 

Şi-a mai spus ceva d. Pollony. cu care nu pot să fiu de acord: a 
spus, cu drept, că funcţionarii noştri sunt foarte slab plătiţi, că 

pentru dânşii viaţa este o mave povară şi că de aceea. şi necinstea 

la ei ia proporţii. Să mă ierte d. Pollony să-i spui, că nu e bine 

ca reprezentanţii minorităţilor să ne aducă dela tribună asemenea 

acuzări. Evident, vor fi printre funcţionarii noştri din acei cari pă- 

cătuesc, dar să nu le aducem aici acuzaţiuni generalizate și neme- 

ritate. Mai bine să recuhoaştem cu toţii, că păcatele pe acest tereu 

sunt cu mult mai mari în alte ţări, acuni după război şi Chiar: 

înainte de răsboi. Chestiurea este numai de traditiune. Sunt două 

tradiţiuni: este tradiţiunea Iătină, care ne-a dat'o iubita noastră 

soră. Franţa, ca orice păcat social, noi să venim să-l desfăşurăm,, 

să-l etalăm, să nu-l ascundem, să-l înfierăm prin vorbe şi prin scris, 

dacă nu este înfierat de justiţie. Si este tradiţia Inipărăţiilor Ceu- 

irale, care întindea vălul asupra tutulor păcatelor, ca să nu se Pro- 

ducă o depreciere morală a autocrației. Aceasta nu a împiedicat 

prăbuşirea lor si victoria spiritului latin. (Aplause). 

Dacă sunt funcţionari curi păcătuesc, este. datoria noastr -ă, a ro- 

mânilor, s'o spunem şi să cerem sancţiuni. Cerem însă reprezentan- 

ilor minorităţilor să aibă oare care prudenţă în lansarea unor a- 

semenea declaraţiuni. 

Şi mai este un punct.care a fost ridicat de către unii dintre, re- 

prezentanţii minorităţilor, este chestiunea impozitelor pentru ins- 

tituţiunile şi bisericile lor naţionale, 

D-lor, am fost surprins că persoane cu experienţă şi cu cunoştinţa 

adevărului punct de vedere legal a. putut să aducă la tribună a- 

ceastă chestiune. 

D. Sima Nieuleseu, colegul nostru, a răspuns în mod cu totul sa- 

iisfăcător. Am crezut însă de datoria mea, să nu o tree nici eu sub | 

tăcere, fiindcă știu că chestiunea sa ridicat, în comisiuni de mai 
7 
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malte ori, și cred că este drept să fie rezolvată larg, cinstit şi hotă- 
rît în public. | Aa 
Ce: sunt acele impozite pentru instituţiunile minorităţilor? Sunţ 

faimoasele oblizamente patronale din împărăţia austro-ungară, În 
baza cărora aceste instituţiuni, prin percâptorii Statului, îneasau.. 
impozite. Şi lucru straniu, dintre instituţiunile culturale şi biseri-.: 
cești, singură biserica româno-ortodoxă, nn beneficia. de asâmenea. 
obligamente patronale. (Aplause). Atunci, când veacuri sa făcut 
această nedreptate naţiunii şi bisericii noastre, să nu ni se ceară 
nouă să avem naivitatea sau slăbiciunea să menţinem O asemeneu 
concepţiune! (Aplause). - | . 

Dar din punct de vedere de drept sa afirmat că şi în apus esle 
aşa. Este o mosntruozitate! Dreptul de. percepere este un, drept 
regalian, rezervat absolut numai Statului, şi nu se poate ca Statul, 
prin perceptorii săi „să perceapă impozite speciale pentru nici 6 
instituţiune, nici chiar pentru instituţiunile de binefacere. Insti- 
tuţiunile de binefacere vor primi ajutor dela Stat. Suntem datori 
moralmente, să ajutăm și bisericile şi şcolile minorităţilor, şi să fie 
sigure acestea că în țara de toleranţă şi dreptate care este [ara ro- . 
anânească, cât vom puteă din sărăcia noastră, "vom da. Dar pe- 
ceperea impozitelor trebuie să rămână Statului, fiindeă Statul 
nostru este un Stat liber şi suveran, şi hu poate să cedeze nici o 
parcelă din drepturile sale. (Aplause prelungite). 
Am terminat d-le ministru, şi încheerea nui poate fi decât ceeace 

rezultă din vorbirea mea; să” discutăm cu: calm şi obiectivitate, în- 
treagu această legiuire, care constitua primul pas de unificare în 
România-Mare; să venim cu toţii, şi cei din regat şi fraţii din 
ţinuturile liberate, şi reprezentanţii minorităţilor, să aducem do- 
cumentaxea noastră, pentru ea să, iasă legea cea mai dreaptă şi cea. 
mai realizabilă eare se poate da în momentele actuale. . 
„O astfel de lege, suntem siguri d-le ministru, că poate să iasă din 
proiectul d-voastră, 

Şi suntem siguri, iarăşi, că, veţi aplica-o cu priceperea cu care du 
aplicat legile financiare puţini dintre miniştrii noştri de finanţe, 
acej doi trei bărbaţi cari au fost în adevăr financiari, , 
„Aceasta este coneluzia cuvântării mele şi urarea care o fac, d-le 
ministru, pentru aplicarea operei, care aţi adus-o înaintea noastră. 
(Aplause prelunzite), - | 

D. GR. D. VASIIAU, vice-preşedinte: D. senator Alecu Dimitriu | 
are cuvântul, 

N 
D. ALECU DIMITRIU: D-le președinte, d-lor senatori, pe urma. 

cuvântărilor magistrale şi .bine documentate a antevorbitoriloe 
mei, vă mărturisesc că-mi vine foarte greu a luă cuvântul; O obli- 
gațiune însă, luată mai înainte, mă sileşte la aceasta.
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In vacanţa Crăciunului am fost invitaţi, parlamentarii, din jude- 

țul Covurlui, la o consfătuire, de către comercianții şi industraşii 

din acel judeţ, pentru a ne ărătă doleanţele lor cu privire la legea 

impozitelor, şi a ne rugă să stăruim, pe cât posibil, la înduleirea a- 

cestei legi, în. ceeace priveşte impozitele cu cari sunt lovite comer- 

tul şi industrie. _? 

De sigur, am răspuns că aceasta nu depinde numai de noi, dar că 

vom pune toate stăruintele. Au luat parte la această consfătuire şi 

d, senator (usi şi d. deputat Deleanu. 

Doleanţele comercianților şi industriaşilor sunt cuprinse întrun 

memvoriu, pe care daţi-mi voie să-l citese: (citeşte). - 

Comercianţii şi industriaşii din Galaţi şi judetul Covurlui în- 

truniţi în şedinţă la sediul Sfatului Negustoresc, şi luând în discu- 

(ie proiectul de lege al impozitelor, en modificările aduse de Adu: 

narba deputaţilor, constată că şi în forma actuală aplicarea lui 

este dăunătoare propăşirii vieţii noastre economice, modificările 

aduse fiind puţin apregiabile. . 

Comerţul şi industria cari supt două din cele mai principale va- 

muri de activitate într'o ţară, şi mai ales în țara noastră, unde ele 

sunt încă la începutul desvoltării or, “zebuese în mod hotărît pro-: 

tejate şi nici de cum lovite prin măsuri cari să perieliteza orice ini- 

ţiativă. Mai ales astăzi, când avem o Românie Mare, cu atâtea po- 

găţii, ele nu pot fi puse în valoare decât cu ajutorul acestor doi II 

factori. | - 

Nu este prudent ca “dela impozitele reduse de până acum să se 

treacă bruse la impuneri excesive. Este drept că finanţele ţării. 

sdruneinate depe urma răshoiului, trebuiesc xestabilite, dar nu este 

echitabil ca dintro dată să se arunce asupra unei singure. generaţii 

sarcini, cari vor fi imposibil de suportat. Nu trebuie să se uite că 

suntem! o ţară bogată, şi Statul va avea un decurs de ani surse 

inepuizabile de venituri, cari şi-le va procură tot prin intermediul 

comerţului şi al industriei; dar ele trebuiesc mai întâi ajutate şi 

protejate, ca să ajungă îa desvoitarea şi consolidarea necesară. 

Impozitele prea erele vox dă loc la şustrazeri, şi comerţul cins- 

tit, care nu 0 va puteă face. va trebui încetul cu încetul să dispară, 

xămânând numai o clasă," uşa zisă de comercianţi cu cari nici 

odată nu ne vom putea mândri, Statul fiind silit să iă veşnie mă- 

sui represive contra lor. În legătură cu. aceasta să se aibă, în ve- 

dere că tineretul care astăzi se pregătește în şcoli comerciale, tre: 

buieşte îndrumat spre comerțul practie şi nu spre biurocraţie, ca 

să ajungea. odată să avem o pătură cultă şi conştientă de comer: 

cianţi români. Ox, prin aplicarea impozitelor, aşa cum sunt ti- 

cluite, se va paraliză avântul tineretului, cari văzând că nu şi pot 

formă. un viitor prin comerţ se Vor îndreptă fatal spre funcţiona- 

aa 

=
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imediat după răsboi, când o serie de comercianţi străini, veniţi din 
alte părţi cu valută forte, au realizat beneficii imense. cari le-au 
rism preferând o muncă mecanică şi atonlă, în locul unei munci 
care să producă din ce în ce mai mult: _ 

Să se ţină seama că astăzi nu mai sunt afacerile cari s'au ficut 
luat 'âpoi cu ei, plecând de unde au venit fără ca Statul să fi 
ivas nici un folos depe urma lor. De ce day să se lovească aşa de 
puternic toemai în comercianții Şi industriaşii indigeni, cari ei sunt 
sorţiţi să Nâneă de acum înainte pe umerii lor grentăţile Statului. 

Aşa dar, faţă de expunerea de motive ce mai sus 5 comereianţii şi 
industriaşii cer următoarele: - . 

La art. 30. Cerem reducerea cotei căci nu e drept ca un n -capital 
supus riscurilor să fie impus la fel cu un: capital care fiind depus 
spre fructificare la. bâncă, produce un venit sigur şi este la adă- 
postul oricărui rise Prin reducerea eotei impozitului asupra. veni- 

turilor din comerţ şi indusţrie, venitul Statului va fi negreșit mai 

mare, dat fiind rulmentul capitalului învestit în întreprinderi. 
La art. 36. Cerem ca pentru industriile nouij create, dacă benefi- 

cinl net anuul nu trece de 10%, să fie scutit de impozit primii 5 ani, 
iar pentru ceilalți 5 ani nrmători impozitul să fie pe iumitaie, 
dacă rentabilitatea este între 30 şi 15%. 

La art. 42. La ultimul alinit se va preciza că impunerea se va 
face numai la partea de beneficii ce trece peste minimum scutil 

(50.000 lei.) 
La art. 57. Cerem suprimarea lui, pe motiv că este apăsător şi 

loveşte .în interesele familiei, cari trebuiesc aparate: 

- La axt. 63. Cerem mărirea cotelor neimpozabile dela 10 mii cât sa 

admis la Cameră, la 50 mii lei, având în vedere seumpetea, escasivă 
a vieţii, suma de 5) mii lei fiind minimum de întreţinere a unei 

familii cu pretenţiuni absolut modeste 

Lă art, 64. Reducerea cotelor la încă jumătate de cum au fost ad- 

mise la Cameră. In acelaș timp impozitul să nu se aplice decât la 
partea ce trece peste minimum admis. 

La art. 116. Cerem suprimarea alineatului TI, pe motiv eă sar 
puteă dă, loc la abuzuri din partea agenţilor fiseului cari de co- 
mun acord, ar acordă păsuiri nejustifiteate în multe cazuri, când 
sa văzut chiar comercianţi stabiliţi la noi temporal cari în urmă 
au plecat de aci. -.- | 

Mai cerem în- mod stărhitor ca odată cu punerea în aplicare a 
novilor impozite directe să se abroge impozitul pe cifra de afaceri, 
care nu are altă menire decât a scumpi tot-mai mult traiul, 
Preşedintele sfatului negustoresc, ( (Indeseitrabil)! 
Acum să-mi daţi voie să Fac oareeure obiecţiani asupra; art. 42 care 

prevede impozitul de rentabilitate între capital şi profit. - 

,
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După părerea me aacest articol va produce nn efeet tocmai con - 

teariu celuii așteptat, pentrucă este cunoscut că un negustor cu 

cât face un dever mai inare cu atât trebue să se mulţumească eu 

un câştige mai mic şi astfel el uduce şi oarecare jeftenire a vieţei 

generale, 
Dacă am luă de exemplu un negustor care are un capital de: 

1.000.000 lei. prin relăţiunile lui vechi cu. străinătatea, prin expe- 

vienţa lui, prin munca ce desfăşoară, el poate să ajungă la un: 

dever de 10 milioane lei, Ineru se vede foarte des. 

Am auzit pe mulţi că se mulțumesc cu 10—12 la sută beneficiu. 

D-lor, şi eu sunt negustor, şi ştiu că astăzi spesele de regie, cu 

chivie, cu salariile funcţionarilor şi cu diferite alte spese un negus-- 

tor nu poate să fie mulțumit decâ teu cel puţin, cu 18%. Si atunei 

dacă face un dever de 10 milioane la care s ăziceni că câştigă nn-. 

mai 15%, mai scoțând diferite taxe, face deci un câştig de un mi- 

lion şi jumătate la capitalul lui. Asupra acestui beneficiu cad 

cotele... || 
| 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Comercianţii cer 

veducere şi n acelor 10%. | “ 

D. ALECU DUMITRIU: En asupra celorlalte cote n'am ninie 

de obiectat, dar mă declar contra acestui articol şi aceasta o fae 

nu pentrucă sunt negustor, căci inpă 40 de ani cred că e timpul 

să mă retrag şi: eu, dar pentru xeneraţiile jiitoare. Toţi absolventii 

şeoaleloy inferioare şi superioare comerciale nu au venit în comerţ,. 

"şi dacă au venit câte unul, îndată ce i sa ivit vreo ocaziune, fe. 

la bănci, fie la Stat, sa dus acolo. 

" In eomerţ ca să poţi există și ajunge la cevă, se cere muncă 

multă şi de aceea sau dus acolă unde se cere o muncă mai puţină 

şi mai stabilă. Astăzi noi twebuie să găsim mijloace ca pe aceşti 

absolvenţi să-i atragem la comerţ. va mărturisesc că în cursul ne- 

puistoriei mele, am de 20 de ani un contabil evreu, am schimbat 

5—6 absolvenţi ai şcoalei comerciale cari în dată ce li. sau prezen- 

tat ocaziunea sa adus. Pentru aceasta eu cer, nu ca să se suprime 

acest, articol, dar ca să se scadă cotele. Am auzit eri în cuvântarea 

d-sale pe d. Sima Nienlescu spunând: nui vă- speriaţi de aceste 

texte, pentrucă capitalul se socotește ca jumătate din deverul care 

î] face un negustor. , N 
| | 

Dar când aceasta? Numai atunci când este un negustor mic, de 

mere ori de lezume şi care nu are registre. Dar un comerciant 

mare, un negustor eare face dever de 500.000 sau un milion, € po- 

sibil să lucreze fără registre? Dar cum se poate stabili deverul lui, 

dacă nu are registre? 
E E 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-le senator, este 

mai departe la art. 42 un aliniat: „Ja calculul rentabilităţii capita-. 

lul nu va fi socotit mai mie de jumătate cifra afacerilor“. 

Y
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Prin urmare, la un dever de. 10 milioane, capitalul e socotit 5 ini- lioane, în sensul acesta se fac socotelile, - Ie 
D. ALECU DIMITRIU: Numai -pentru negustorii cari au regis- tre ținute în regulă, | | D. GENERAL N. CONSTANTINESCU: Aceasta se socoțeşte rela 75 de mii de lei în SUS, 
D. ALECU DIMITRIU: După cuprinsul articolului, eu nu au înteles aşa, ” 

"D. VINTILA BRĂTIANU. ministru de finanţe: Modificarea a- ceasta am făcut-o la Cameră, . 
D. ALECU DIMITEIU. Aşi aveă de făcnt încă o observaţie re- 

lativă la plata dobânzilor pentru întârziere. întreb pe d. ministeu: 
este drept oare, ca pentru a întârziere de 15 zile să mă poi să plă- 
tesc o dobândă de 9 la sută? | | 

D. GENERAL N. CONSTANTINESCU: Se acordă trei luni li- 
bere pentru. plata impozitelor şi - numai după trecerea acestor ţrei 
luni, dacă nu plăteşte şi după ce este înștiințat, numai atunci plă- 
teşte dobândă. E D. ALECU DIMITRIU: Face imnpresiune rea pentru noi negus- 
torii ca să se plătească dobândă, de întârziere pentru impozite. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: In Ardeal şi 
"Basarabia face efect şi mai rău, ca perceptorul să se ducă să scoată 
în vânzare ţoalele din casă sau, cum s'a întâmplat la Ismail, să 
seoaiă uşile dela casa omului şi să le vândă, . | 
Trebuie să evităm asemenea silnicii. Educaţia contribuabilului, 

care era foarte bine făentă în Ardeal, eră făcută pa baza acestor 
dobânzi, Ă a , , , | Aceste dobânzi nu pot îi puse preă mici, căci negustorul care este 
deprins să plătească 15 la sută, dacă a» fi să punem numai 6 la sută, niciodată n'a fi: dispus să plătească, fiindcă iar conveni 
dobânda. | , Cum zicea şi d. Pangratti, să luăm tot ce găsim bun la: fraţi noştri, cum vrem să luăm şi „carnetul contribuabilului“, toemai 
pentru a face această educaţie şi a evita confiiete între Stat şi 
contribuabili, A ! | Ca, secretar poneral la finante, am fost adesea nevoit să pedepsese “câte un perceptor, pentru faptul că, în dosul scoaterii în vânzare a - averii unui contribuabil, nu era interesul fiscului, ci ințeresul 
Unei persoane care vroiă să cumpere acea avere. - . Deci e cu mult mai preferabi] acest Sistem, decât acel care a fost până acum. : - | 

D. ALECU DIMITRIU: Dacă am făcut obiecţiunile acestea, este 
departe de mine să fiu contra acestui proieet. | 
„De când am văxut prima ediţie a proiectului, Pam discutat în 

cercul meu, negustorese şi am zis că este necesar; căci era o ne
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dreptate socială, de exemphi. ea un negustor, care pe timpul nem 
câştigă 100.000 lei anual — ceeace pe atunci era mult —s plătească, 

cu taxa proporţională asupra chiriei, aceeaş patentă ca şi un ne: 

vustor care câștiga numai 10.000 lei.. . 

Când am discutat proiectul de lege, noi am făcut obieeţiunile pe 

cari le credeam; juste şi am fost însărcinat de negusiorii din Galaţi 

să le aduce la cunoștința d-voastre. : Ă 

D. 'FONY ILIESCU, raportor: D-le preşedinte, d-lor senatori. 

constatând cu o deosebiiă satisfacţie că atmosfera în care sa dos- 

bătut proiectul de lege adus în deliberarea d-voastre, a fost la 

înălțimea, mărei lui îhsemnătăţi, aducând omagiul meu d-lor ora- 

tori ai majorităţii cari prin observaţinnile ce au făcut, au conrti- 

buit într'o. largă măsură la luminarea legii, nu m ăpot opri să a-. 

due mulţumirile mele şi reprezenitanţilor partidelor din minoritate 

cazi, cinstindu-și mandatul ce au, au adus obieetiv şi demn conțri- 

buţiunea lor de idei la soluţionarea problemei ce ne preocupă. (A- 

plause). . . 

Încontestabil că îu mod normal, dat fiind modul cum o lege tre- : 

bue discutată întrun Parlament, această constatare ar îi inutilă, 

discuţiunea unei legi urmând -șă se fac ăîn totdeauna cu obiectțivi- 

tate, cu judecarea cinstită a dispozitiunilor ce ea cuprinde privite | 

la lumina interesului general, iar n uprin prisma. unor considera- 

iuni de ordin personal care de cele mai multe ori fiind pătimaşe 

sunt nedrepte. - | 

Dacă am relevat însă această constatare, am făcut-o că am fost 

neplăcut impresionat de observaţiunea pe zare d. Madgearu o făceă 

în Camera deputaţilor cu ocaviunea desbaterilor acestui proiect de. 

lege şi care săseă că nivelul desbaterilor din Parlamentul libera! 

este scăzut faţă de acela al trecutulni Parlament, unde desbaterile 

aveau loc într'o atmosferă înaltă care, spuneă d-sa, ar face cinste 

ori-cărui. Parlament civilizat. Şi atunei. d-loi când Parlamentul 

trecut, în mod permanent și obişnuit, pentru reprezentanţii parti- 

dului țărănesc, eră parlamentul îni Schuller şi al Reşiţei, al frau- 

delor dela aprovizionare 'şi al banditului dela interne, şi când în 

special discuţiunea legii d-lui 'Tituleseu s'a făcut în: cea mai peni- 

vită atmosferă de îneriminări de ot felul mă întreb dacă d. 

Madgearu în juria sa mai puţin în contra proiectului de lege în 

cine cât contra autorului aceştui n'a pierdut noţiunea exactă a cu- 

vintelor. D-lor senatori, să'mi penmitaţi ca cu citate din discursurile 

| fruntașilor ţărănişti din Parlamentul trecut, să ilustrez, să pub în 

evidență atmosfera aceea despre care vorba d. Madgearu. Astfel c. 

Răducanu — și d. Răducanu, cum voiu arătă, împreună cu d. Mad- 

gearu, a fost nnul din susţinătorii cei mai conv inşi ai legii d-lui 

'Pituleseu — spunea:
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i A fost o mare durdre pentru d-voastră şi pentru unii din noi ea, 

“oemai,în preajma reformei financiare, să  desvăluim ceeace 'ştiţi . 

“că sa desvăluit la subsecretariatul refacerii şi al aprovizionării“... 

D. dr. Lupu, vorbind despre calităţile personale ale d-lui Titu- 

lescu, zice: „nu vreau ea acest torent de apă cristalină pe săre na- 

tura ni la dat nouă în persoana d-tale să se ducă să se prăpădească 

îm băltoaca mocirloasă a unui envern nevrednic“, (Aplanse înde- 

lung prelungite). : x 

Iar d. Madgearu, acel care ofiă melancolic după atriosfera treeu- 

tului Parlament, iată ce spune: 

D. N. G. POPOVICI: Oftă după un minister. 

D. TONI ILIESCIJ, raportor: „D-le ministru, sunteţi la ministe- 

rul de finanţe. Succesorul unui ministru, care eu un cinism fără pe- 

veche, a îndrăsnit să patroneze trafiearea bonurilor de tezaur, în 

favoarea unui individ faţă -de a cărui veputaţiune.a fost silit să-l . 

califice chiar d-sa de exeroc, dar şi în favoarea tuturor accoliţilor 

săi politici, cari ani de zile s'au hrănit de toate avantajele pe cari 

acest financiar internaţional a ştiut a le pune la îndemână, pentru 

a le finanța politica lor“. 

Iată d-lor, cum înțelese d. Madgearu atmosfera înalţei discuţiuui 

de Parlament civilizat. 

Desigur d-lor, că o lege oricât de superioară ar ti â în concepţiu- 

nea şi construcţiunea ei, oricât de pricepută şi conştincioasă ar fi 

munca acelor cari o înfăptuesc, poate să prezinte impertecţiuni: 

analiza ei. poate să dea nastere la critici, atât numai ca critica să. 

fie obiectivă și de bună credinţă. 

Critica, care luminează, critica care porneşte din acel înalt şi îru- 

mos senţiment de a realiză maximum de bine posibil, acea critică o 

primim bucuros or de unde ar veni ea. Colaborarea deci, despre 
care ne vorbeă reprezentantul partidului naţionalist-demoerat, d. 

Buţureanu, colaborarea în :sensul de contribuţiune de idei, la cons- 

ivucţiunea unei opere de interes general, va. fi totdeauna bine va- 
nită. 

Lipsa ei însă, nu ne va opri nici când, ca cu propriile noastre mij- 

joace şi sforţări, să îndeplinim datoriile ce le avem, faţă de nevoile 
mari şi urgente ale Statului nâstru. D-lor senatori, proiectul de 
lege adus în desbaterile domniilor voastre "face parte din ciclul de 
legi, menite-să realizeze unificarea legislativă a României-Mari. 

Dacă, cum spuneam în raportul men,. în. alte materii diferitele 

legislaţiuni din provinciile alipite “au putut menţine fără să pro- - 

„ducă prea mari neajunsuri, ilegalitatea fiscală a cetăţenilor nu 

puteă să mai dăinuiască fără ca ideia de dreptate care stă la te- 

melia unui Stat să nu fie grav compromisă. 
Menţinerea unui sistem unor sarcini diferite şi. ca baze: impoza-



bile şi ca cuanțum, nu puteă să mai continue mai milt, fără ea să 

zdruneine adâne principiul “de solidaritate” naţională dintre fii 

aceleaş ţări. - - ” i Pi - 

Aşa că, d-lor, dacă numâi din acest punct de vedere, realizarea. 

unificării, am examină proiectul de lege adus în desbaterile d-voas- 

ure, încă el ar fi bine venit; el însemnând un progres netăgăduit. 

faţă de actualul sistem fiseal. , a a 

Dar, d-lor, înfăptuirea vefoprmei financiare nu se putea face sub 

această exclusivă preocupare. i - . 

Acest mare. principiu de egalitate al tuturor în fața sareinelor, 

ivebia. completat cu acela nu mai puţin mare, de justă reparti- 

zare.a sarcinelor. Acest postulat al dreptăţii sociale, 'despre 

care stă vorbit atât, se prezentă legiutorului ca una dintre cele mai: 

delicate şi dificile probleme de rezolvat, penirucă deslegarea ei 

impunea pe de o parte cunoaşterea adâncă a condiţiunilor econo- 

mice ale ţării, iar pe de altă parie cunoaşterea nevoilor reale ale 

Statului, Căci dacă, d-lor, vexaţiune este când pretinzi mak mult 

decât cineva poate să deă tot vexaţiune este când iei mai muit 

decât nevoile Statului, cinstit cântărite, xeclamă. - 

"O lege fiscală, o reformă fiscală, o lege de aşezarea contribu- 

tiunilor direete şi a impozitului progresiv pe venitul global, nu se 

poate înfăptui fără, respectarea acestor trei condițiuni: 

1. Infăptuirea principiului de dreptate socială; 

2. Arinonizarea legilor cari guvernează viața economică a unui 

Stat şi 
N 

3. Nevoile, cum am spus, cânstit cântărite, nevoile financiare ale 

Statului. “ 
D-lor, la lumina acestor. trei principii, îmi voi permile să exâ- 

minez proiectul de lege adus în discuţiunea d-voastră. Ma 

Inainte însă mă simt dator ca în mod cu totul sumar să exami- 

nez.-evoluţiunea contribuţiunilor directe în. ţară la noi, , 

Incep, d-lor print”o tristă constatare că aproape 10 de ani de 

vile nici o schimbare nu sia adus bazelor noastre de impunere. 

“Nici transformările de. ordin social şi economic. eari fatal au ire- 

buit să se producă. în 'acest lung interval de timp, nici câştigurile 

realizate în ştiinţa financiară şi care în cele mai multe ţări din 

apus au transfomnat radical sistemele fiscale existente, mau avut 

nică o înrâurire la noi în tară. Nici în criteriul serios, nici un res- 

pret.al princigiilor de dreptate socială, n'a prezidat la aşezarea a- 

cestor impozite: pe deoparte categorii de venituri însemnâte ne- 

impuse, iar pe de altă parte multe din ele, impuse în dispropor- 

ție flagrantă cu facultăţile  contribuabile reale ale celor impuşi. 

Vă înehipuiţi d-lor, că aceasta. unită cu disproporţia mai mult 

decât exagerată între contribuţiile directe şi între cele indirecte, 

nu puteă să mai dăinuiască, nu puieă fără ca spiritul de dreptate 

să nu fie adânc vătămat. Re mem ele mm i
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D-lor, partidul naţional-liberal în programul său, progtam în 
vermanentă funcţiune cu cerinţele vremei încă de mult a prevăzut 
modificarea reformei sistemului fiseal în fiinţă. Şi d. ministru 
Costinescu, cu marea lui competinţă financiară în anu] 1910, a în- 
"toemai un proect de lege numit impozitul unic pe veniţ, proiect care 
dacă-nu a devenit lee, a fost împrejurarea că partidul naţionul- 
liberal a fost nevoit, curând după aceea, să părăsească puterea, 

Ce a urmat de atunci ? După război d-lor, trecând peste trista 
epocă de ministeriat a d-lor Vlad şi Bontescu, mă voi opri la acela 
care a încercat să modifice radical sistemul -fiseal în fiinţă. A- 
cesta a fost d. Titulescu, fost ministru de finanţe, 

D-lor, înainţe de a întră în analiza legii d-lui Titulescu, — ana- 
liză foarte necesară și importantă din punctul de vedere al acuzaţi- 
unilor neîntemeiate, pătimaşe a acelor cari pretind că actualul pro- 
ject de lege este o copie palidă a proiectului d-lui Titulescu, — mă 

„Simt dator să răspuna observaţiunii făcute de destinsul d. pro- 
fesor Pangrati, care oenpându-se de raportul meu, găseă că ari 
adus nejustificate laude legii d-lui Titulescu Să-mi permiteţi d-lor, 
să citese şi sunt convins că dq. Pangrati se va încredinţă că d-sa 
a tost în eroure. | A 

D. ERMIL PANGRATI: Nu. din contra, citatele d-voastră rela 
„iv la spusele d-lui Madgearu şi ceilalți bolşevici în frunte cu 

d. Lipu, dovedeşte că legea d-lui 'Pitulescu eră o lege bolşevică, 
D. TONI ILIESCU, raportor: Iată d-lor, ce Spuneam în raportul 

meu: „Recunoscând meritele autorului acestei Vezi, care animat de 
cele mai bune intenţiuni, a căutat să deă ţării o reformă financiară, 
incontestabil superioară ca concepțiune, celei atunei în fiinţă, și 
fără a mă face ecoul crițicilor şi protestărilor ce a deslănţuit, nu 
pot privind-o în adevărata ei lumină, şi nu constai, inferioritaiea 
ei în raport cu proiectul legii de faţă“, 

Iar mai departe: . 
„Or, legea d-Ini Titulescu, în afară că eră. de o fiscalitate exce- 

sivă, eră atât de complectă, că devenea aproape inaplicabilă“. 
D. TONI ILIESCU, raportor: Ar fi cazul ca d. Titulescu să spue: 

tereşte-mă Doamne .de prieţini. , 
D. N. 6. POPOVICI: Și de asemenea laude. 
D. TONI ILIESCU, raportor: D-lor, n'am putut să tăgăduese me- 

ritele unui om care a încercat cu toată buna voinţă şi cu toată 
bună credinţă să înfăptuiască o operă folositeare în această țară. 
„O VOCE: Ca concepție numai. | E 

D. TONI ILIESCU, raportor: Am spus că intenţiunile i-au fost 
bune, atâtm ai rău că opera d-sale i-a trădat aceste intenţiuni și 
a ieşit o operă foarte critieabilă cum foarte bine 3puneă d. Pan- 
sraţi, : . . pc _ . D-or senatori, în primul rând s-a încercat, când s-a zis că legea
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d-lui Brătianu este o imitaţiune a legii d-lui Titulescu, să se scoată 

în relief originalitatea acelui proiect de lege. 

Orivinalitate în ce? Originalitate în concepţie, cu aplicare de 

principii. da dacă principiile ţi-ar. aparţine ţie personal; dar 

când principiile apartin domeniului ştiinţei finaneiare, atunci ele 

constituese un patrimoniu comun, pe care oricine îl poate folosi. 

Prin urmare în chestiunea principiilor, cari nu sunt nici ale 
d-lui Titulescu nici ale unui om, ci sunt efortul tuturor minţilor 

luminate în această ştiinți financiară, nu poate fi vorba de ori- 

ginalitate. | 

iCeeace interesă în opera d-lui Titulescu eră un singur lucru : ea. 

aceste principii, să fie aplicate cu respectul celor două condițiuni 

“le care am vorbit, a condiţiunilor economice ale- sării şi a nevoilor 

xeale ale Statului, 

Voiu examină, d-lor, dacă legea d-lui Titulescu a ţinut: seamă, 

în aplicarea principiilor, de aceste donă, condițiuni. 

Mai înainte, însă, voiu constată că d. Titulescu, autorul legii nu 

este cviginal. 

- Raportorul legii 'd-lui Titulescu, în raportul care a, însoţit legea, 

spune: „De altfel, cu toată situațiunea critică a finanţelor noastre 

publice, aceea ce dă tărie convingerii d-lui ministru al finanţelor 

şi a noastră tuturor, cari au propovăruit, am propus şi susţinem! 
acastă reformă. 

Şi mai lămurit, în discursul pe care l-a ţinut la Cameră, iată 

ce spune d. raportor : Departe dă mine gândul defrârige vre-o vază 

din gloria nepieritoare, pe care şi-o creiază d. ministru de finanţe. 

punând în joc întreaga sa autoritate politică pentru înfăptuirea 

acestei mari reforme, Dar iarăşi departe de mine gândul de a face 

nedreptate cuiva. Vă aduceţi aminte că anul trecut, în Noemvrie, 

sa depus aici în Cameră, din iniţiativa parlamentară, o serie de 

vroeete de legi financiare. Printre! aceste legi se:găseă şi o lege pri- 

“itoare la impozitul pr og esiv pe vânit cuprinzând împozitele ce-. 

cdulare impozitul progresia pe venitul global, uzvând economia ge- 

veralăsz proectului de lege „pe cari îl discutăm astăzi... ! 

D. ERMIL PANGRATI: Pe vremea aceea d. Tiţulescu eră la 

Paris, prin urmare legea nu eră a lui, şi deci meritul nu există. 

D. TONI ILIESOU, raportor: Aceasta am voit să ilustrez şi eu. 

Prin urmare bici acest merit al originalității nu-l are. Dar, d-lor, 

ceeace interesează este aliceva. Legea d-lui Titulescu, aşă cum a 

fost concepută, este. ea legea care corespundeă nevoilor de moment 

ale ţării? Această lege a fost. înfăptuită cu respectul sondiţiuni- 

lor de cari vă vorbeam ? Această lege aşă cum a fest, dat fiind corc- 

plexitatea dispoziţiunilor ei ea sistem, eră posibil să fie apilcată? 

Şi în ultimul rând, aplicată fiind, garantă ea drepturile cetăţe- 

neşti de abuzurile fiscului? Iată chestiunile cari interesează şi
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cari singure pot să scoată în evidenţă caracterul şi însemnătatea 
proiectului de lege al d-lui Titulescu p - 

În primul rând, ca vo constatare de. moralitate poliţică, sunt dator: 
să fixez atitudinea partidului țărănesc din Cameră, cu oeaziunea 
prezentărei şi diseuţiunii ucestei legi. Patru fruntaşi, „printre cei 
nai fruntaşi ai partidului an. luat parte la disenţinnea acestei legi 

"și anunye d-nii Siere, Lupu, Madgearu şi Răducanu. Dintre aceştia, 
d. Madgeaiu, fără nici un fel de vezervă, sau cu rezerve prea şterse 
ca chestiuni de detaliu, a fost apărătorul const ant al legii d-lui 
Titulescu, ţinând piept tuturor întreruperilor şi mai ales răspun= 
zând la toate criticele şi obieeţiunile cari se aduceau acestei legi. 
Al doilea, d, Răducanu, însă un partizan a] legii d-lui Titulescu, 
dar cu oarecari rezerve, 

D-sa. de exemplu care salută sincer „steagul democraţiei d-lui 
Titulescu“, acestea sunt ewvinte textuale din diseur sul d-sale, eră 
nevoit pe măsură ce intră în analiza legii să constate şi d-sa nea- | 
plicabilitatea acestei legii, ” 

Astfel că la un moment dat adresându- -se amical către d. minis-- . 
tru de finânţe îi spune că a avut 2 ore convorbiri cu un înalt fune- 
ționar dela ministerul de finanțe, care a ciţit şi pescitit 'legeal și 
care totuşi nu a înţeles nimic. Spuneau d-lor, că aceşii 2 fruntaşi 
tărănişti au apărat le;xea d-lui Titulescu. Dar tot în acea Cameră 
alţi 2 fruntaşi ţărănişti și poate mai cu sreutate cel puţin :greuța- 
tea pe caze le-o dă partidul în cure se găsese, d-nii Stere şi Lupu 
combat legea; d, Stere găsind că este de o excesivitaţe fiscală care 
pune în primejdie isvoarele de producţiune ale acestei ţări, iar d. 

"dy. Lupu cn o atitudine violentă făţisă în contra acestei lepi, exe- 
cutând dispoziţiunile legii d-lui Titulescu, are srije în acelaş timp 
să execute şi pe cei 2 tovarăşi ai săi de luptă şi pe d, Răducanu 
şi pe d. Madgearu. - 

lată, dovaia în chiar cuvintele d- lui Taupu. „Mergând în majo- 
ritate unde diferiţii inşi aplăuda pe acei cari sunţ contra proiec- 
tului şi ajungând până la noi la federaţie, unde teoreticianii par- 
tidului, sunt în dezacord ca masa partidului, pretutindeni este de- 
sorientare şi încărcare de limbi“, - pi 
D. N. COSTĂRKESCU: Nu cumva se referă pasabiul la ave- 

rescani? 

D. TONI ILIESCU, raportor: Nu pentru că veţi vedeă imediat 
ce spune ceva mai departe... N 

„Alţii teoreticiani însă naivi cari vor votă pentru această lege, 
urmând teoria nu ştiu cărui decalog socialist, cari de 20 de ani 

spune că unul dir principiile cele mai democrate este impozitul 
pe venit“... și în sfârşit adresându-se d-lui ministru al finanţelor: 

„D-voastră sunteţi în situaţiunea acelui botanist, care a stat în 
străinătate un an de zile aselecţionat cele mai frumoase specii de |
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“+vandafiri, să zicem de areşal Niol, a venit în ţară, a consultat pe 

d-nii Madgearu şi Răducanu “aci este Lună sămânța, iar acum esta 

pata să o arunce intrun teren plin de cinlini şi de mărăcipi,. 

Şi atunci. care este explicaţiunea acestui dezacord complect între . 

îruntaşii partidului țărărese cu privire la o lege de o importanţă 

atât de covârșitoare? 

D-lor, de data aceasta aveă dreptate d. Stere şi d. dr. Lupu. |. 

Madgearu aveă un motiv de ordin personal ca să susțină legta: 

aveă preteniţunea că legea nu este nici mai mult mici mai puţin 

- decât opwră d-sale eşită din secţiuni şi din comitetul delegaților 

Camerei. Ă A 

De aceca d. Madgearu are-grija să spună şi când eră şi când nu ă 

eră ocaziunea: cutare dispozitiune pe care'am propus-o eu, eare â 

fost adoptată, etc., ete. . Ri 

| Precum vedeţi, legea aceasta a d-lui Titileseu, pentru d. Mad- 

gearu este o lege bună care corespunde intereselor generale, 

etc., etc. . 

Atunci, d-lor, puneti-vă întrebarea: dacă legea dhui Titulescu 

este atât de bună şi dacă legea de faţă este imitaţiunea legii d-lui 

Titulescu, de ce legea de faţă a fost eriticată en toată violenţa ş: 

furia de d. Madsearu cu ocaziunea diseuţiunii la Cameră? Si a- 

tanei, din două una, ori d. Madgearu nu eră de bună credinţă când 

susţinea legea d-luiTitulescu. ori este de rea rredinţă astăzi, când 

combate legea d-lui ministru Brătianu. 

D-lor mai are o explicațiune atitudinea aceasta a d-Ini Madsearu. 

Se pare, că d-sa are-o însărcinare specială în partidul țărănesc, 

anume de a pure într'o lumină defavorabilă, capacitatea 'finar:- 

ciară a d-lui Brătianu Vedeţi şi d-voastre însărcinarea, vedeţi. şi - 

omul şi este uşor să înţelegeţi rezultatul. 

D-ior, legea d-lui Titulescu eră legea omului care a putut să 

“culeagă ce este bun aiurea, dâr ma putut să utilizeze cceace a luat, 

pentru că a nesocotit, în primul rând; condiţininile evonomice ale 

ţării. 
i 

Un principiu, poale să fie bun sau rău, interesează însă în 

primul vând cum îl aplici şi ca mentalitate şi ea ştiinţă de apli- 

cajiune. : 
, 

Ce Ya făcut pe d. Titulescu să grăbească aducerea în Parlament 

a legii d-sale? ! 
D. EMIL PETRESCU: li eră frică că o să cadă dela putere. 

D. TONI ILIESCU, raportor: „Nu. Ca să dăm un răspuns drepi 

trebuie să înţelegem sitnația ţării din anul 1921, - 

Buget nu există eheitueli extra-ordinare faţă de putinţa de în- 

casare a Statului! Şi d. Titulescu, a simţit nevoia să vină cu a- 

ceastă lege de impozite fără să ţină socoteală atunci, câud a stabilit 

cotele din ca, dacă ele pot fi suportate de contribuabilii cărora Îi 

. A . aie se aplică, 

'
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_D: “Titulescu a venit cu un sistem defectuos, atât în construe_ 
țiunea lui, cât. şi. sub. raportul inaplieabilităţii ei, . 

D-lor senatori, legea de faţă este concepţiunea omului realități- 
lor, a acestui neîntrecut cunoscător al condițiunilor ecânomice ale. 
ţării, a omului muncitor — dar modest în acelas timp. Pe d. Bră- 

» thanv, pe d. ministru de finanţe nu Pa preocupati ambiţiunea câ să 
treacă în faţa posterităţii ea autor al acestei legi. L-a preocupat 
ceva mai înalt, ca legea pe: care o înfăptmeşte să dei roadele, pe: 
cari ţara le aşteaptă. (Aplause). e > 

A înțeles că în haosul financiar în care se găseă ţara, în mp- 
mentul în care d-sa a luat conducerea în departamentul finanţelor. 
numai o muncă pozitivă, intensă, în afară de preocupările de pariiQ 
numai o -asemenea muncă, cârd este vorba de o operă, de o 'ase- 
menea însemnătate, poate să ducă 'la rezulțate bune „(Aplause). 

Si, d-lor, nu a avut egoismul de a lucră singur fără a ascultă pe 
mmeni, fără a ţine seama de părerile ce le-a judecat folositoare. 

Astfel, atât în comisiunile Camerei şi Senatului, cât şi la. foată 
discuţiunea, cari a avut luce cu prilejul acestei legi d. Brătianu a 

“dat dovadă de-cel mai înalt spirit de conciliere a tuturor întere- 
selor, cu interesul siperior al ţării, | 

In comitetul delegaților a asenltaţ cuvântul tuturor şi pe al age-. 
jora, cari nu făceau parte, din comitet. Aşa, d. Pangrati, care nu 
făcea parte din comitetul delegaților, a avut o propunere, în pri- 
vinţa impozitului locurilor virane. care s'a primit. 

D. ERMIL PANGRATI: Coeficientul:nu-mi aparţine. | 
D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanțe: Nu'i aparţine. 

“dar Pa obţinut, | - Su - 
D. TONI ILIESCU, raportor: In sfârşit, d-lor, sa discutat atât 

de larg, că eu dorese ca şi colegii de guvern ai d-lui ministru de 
finanţe, să dea dovadă de acelaş spirit democratie atunei când se 
cercetează un proicet de lege. 
Trecând la analiza cu totul principială şi 'sumară a dispoziţiuni- - 

sor legii, pentru că discuţiunea pe larg se va face atunci când se 
va cerceta artieol cu articol, voiu arătă şi deosebirile de sistem şi 
deosebirile de cotă faţă de legea d-lui Titulescu. De altfel, toată 
lumea ştie că cea mai mare parte a cotelor din proiectul de faţă 
sunt scăzute, făţă de cotele din proiectul d-lui Titulescu. 

Cu această ceaziune, voiu năspunde iarăşi foarte sumar la! oare- 
cari critici cari s'au formulat, pentru-că, d-lor, nu am să mă ocup de 
deziteratele cari s'au anunţat şi cari sant foarte lăudabile în sine: 
și merită atenţiunea unei cercetări, cât se poate de serioase, dar: 

cari nu au nici o legătură cu proiectul de lege de faţă. Așezarea im- 
pozitului pe venitul agricol. Deși cotă esite aceeaş, totuşi sa! câş- 
tigat, pentru agricultori prin lesca d-lui Brătianu. Suprimarea 
Cedulei C. 
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Esplicând suprimarea acestei cedule, cred că voiu lămuri gi pa 
d. senator Costăchescu care părcă nedumerit în această, privinţă. In 
sistemul d-lui Titulesen se impuneă şi renta pământului — renta 
pământului care provine exclusiv din calităţile naturale, fireşti, 
din fertilitatea 'solului independent de munca omului —şi aceasta 
se impunea cu 12%, se impunea şi exploatarea agricolă cu 15%. 
Total 27%. Prin urmare, asupra aceluias venit două impuneri, 
D-lor, când pământul este arenuat, natural că perceperea fatal. se 

* face aşa: proprietarul plăteşte pentru renta pământului impozitul 
la renta pământului, pentru că aceea îi aparţine, iar arendașul plă- 
teşt impozitul la exploatarea agricolă. Când însă amândouă aces-, 
tea, ca să le zic aşa funcțiuni, sunt întrunite asupra aceleiaş per- 

soane, când proprietarul el insuşi muncește pământul, atunci eră 

d-lor nedrept ca să se facă şi impunerea exploatării agricole. 

Motivul? 
— Motivul este foarte Jăudabil, încurajarea veniturilor provenite 

din cultura rațională şi intensivă a pământului, care fiind în 

stadiul de transformare, trebueşte favorizată. 

Este prin urmare un câştig real față de legea d-lui Titulescu 

suprimarea acestei cedule, 

Tot d. Costăchescu spuneă : dar pentru ţăran nu s'ar putea scădeă 

cota 'această de impunere? 

Nu numai că s'ar puteă, dar este dejă scăzută în leze. 
Astfel, venitul până la 2.000 de lei este scutit cu un sfert, şi a- 

tunci preocuparea d-lui Costăchescu — interesul celor mulţi — se 

vede clar şi cu cifre că este satisfăcută. - 

Care este proporţiunea proprietariloy» împărţiţi pe categorii de 

hectare astăzi în ţara românească? 
Cu aproximaţie : 55 la sută este în mâna-acelor cari stăpânesc 

până la 5 hectare şi atunci, dacă am presupus ceeace este cu to- 

tul exagerat, că venitul de evaluare la hectar ar fi chiar 400 lei, 

aceasta înmulţit cu 5 face 2.000, prin urmare toţi sătenii cari stă- 

pânese până la 5 hectare beneficiază de această scădere de 25 

la sută. 

"Tot cu aproximaţie, bine înţeles, 20 la: sută din pământ este în 
mâna acelor cari stăpânese între 5—10 hectare, | 

La aceştia dacă am luă media de evalnare chiar citra de 300 lei 

1 hectar, ceeace, din explicaţiile d-lui ministru în comitetul dele- 
gaţilor ar fi maximum de evaluare, şi încă cea mai mare parte din 
sătenii cari intră în această categorie beneficiază şi ei de scăde- 
rea prevăzută îu lege. 

Aşa fiind, socotesc că d, Costăchescu nu poate să fie decât mul- 
ţumit, neputând să ceară mai mult decât ceeace cea mai mare bu- 
năvoinţă poate să deă. 

D.N... POPOVICI: D. Costăchescu cereă scutire completă. 
Brăt, 62 a
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D. TONI ILIESCU, raportor: Nu a spus scutire completă d. Cos- 

'4ăcheseu. Nu-i aşa că vam înţeles; d-le Costăchescu? 

D, N. COSTĂCHESCU: Da, dela 12—8. 

D VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Sfertul corespur:- 

-zător din venit corespunde aproape cu scutirea dela 12 la 8. 

D. N. COSTĂCHESCU: Eu mă tem că comisiunile să nu deâ 
*reo surpriză, - | ! 

D. TONI ILIESCU, raportor: Cum vor dă conisiunile suprize, 

când în lege este eategoric şi îu iristrucţiuni şi mai categorie? 

Căci faţă de legea d-lui Titulescu, garanţiile pentru contribuabili. 

- din legea de faţă, sunt cu mult mai mari. - 

Astfel, în sistemul d-lui Titulesen comisiunile de recensământ 

stabileau întâi evaluările, şi când evaluările deveneau definitive, 

agenţii fiseului, din oficiu, făceau impunerea. : 
In sistemul legii de faţă, atât evalnările cât şi impunerile, se fac 

de comisiunile de recensământ. | 
D-lor senatori, în privința proprietăților clădite a explicat d. 

„Sima Niculescu, foarte lămurit marea deosebire dintre legea noas- 
iră 'şi legea d-lui Titulescu: legea noastră, unde imobilele închi- 

ziate 'se impun după valoarea locativă actuală, care se socotește 

după aceea ce primește proprietarul. pe când în legea d-lui Titu- 

escu eră o dispoziţiune pe care unii la Cameră o numeau imorală, 

şi anume că proprietarul eră impus la chiria reală ce primeă, însă 

„impunerea eră socotită ca valoare locativă nu după chiria pe care 

o plăteă chiriaşul, ci după aceea pe care în raport cu imobilele si- 

_milare trebuiă să o plătească, și atunci diferenţă de impozit o plă- | 

teă chiriaşul. | N 

„Ku alte cuvinte, cineva a închiriat-o casă cu 5.000 lei, după legea 

„noastră plăteşte impozit proprietarul, după legea d-lui Titulescu, 

unde notaţi, impunerea se face de agenţii fiscului, dacă agentii 

"găsesc că această chirie oste mică sau la un imobil vecin se plăteşte 

“de exemplu o chirie de:20.000 lei, atunci această diferenţă de 15.400 

“lei, eră pusă în sureina chiriaşului, adică la care plăteă impozitul. 
Dar, d-lor, s'a pus în discuţiune și s'a agitat foarte mult în presă 

chestiunea care priveşte construcţinnile noui făcute sub regimul 

legii de încurajarea a nouilor costreţiuni şi s'a protestat în me- 

morii, în delegaţiuni, că e cu desăvârşire nelegală impunerea lor. 

De ce? Pentrucă în baza unei legi speciale, spun d-nealor, sunt 

“scutiţi da orice impozit, ori, protestarea este „neîntemeiată, de 

"oarece, de acord cu legea de încurajare a nouilor construeţiuni, :a- 

ceste imobile sunt scutite 'de impozit pe termen de 10 ani. 

"E drept, însă, că din eroâre s'a emis ca de termenul de-10 ani să 

"Weneficieze şi adaosele la clădiri, în înălţime şi suprafaţă, ceeace 

însă, de acord cu d. ministru de finanţe, se va corijă prin depune- 

vea unui amendament. OO e ae!



Dar, unde protestarea este nedreaptă; este atunti. când se pre 

tinde ca un proprietar de îmobil din această categorie, să îie scutit 

şi la impozitul global pe venit . 

Este nedrept, întâiu. pentrucă impaezital global pe venit, cu deo- 

sebire de impozitele elementare de bază, fiind subiectiv, loveşte. 

persoana impozabilă, pe când celelalte sunt obiective, lovind ma- 

teria. impozabilă. 

Cum, d-lor? Admitem. că cineva are concentrat tot capitalul lui 

— acest capital în unele cazuri: este de milioane, într'o elădire . 

După d-nealor, oricare ar fi venitul pe care îl produce acel imo- 

bil, proprietarul si nu plătească zece ani de zile nici-un fel de im 

pozit, adică să nu contribue cu nimic Ja nevoile Statului ; un on 

care poate să ia de la acest imobil sute de mii de lei venit,:să (fie 

scutit de orice dare către Stat, pe când funcţionarii şi pensionarii 

să plătească impozit dir: nenorocita lor leafă şi pensie, cu care de 

abia îşi ţin zilele de azi pe mâine. 

D-lor, ar fi fost, şi nedrept şi imoral. 

D-lor, o deosebire importantă în lege, în ceeace priveşte împu-. 

nerea veniturilor societăţilor pe acțiuni, faţă de legea d-lui Ti- 

tulescu, unde există o dublă impunere cu cel mai pronunţat earae- 

ter. Şi aci e locul să spun iarăş că d. Madgearu a fost singurul din 

toată Camera trecută care a apărat legea d-lui Titulescu şi asupra 

acestui punet, căutând priu argumente financiare şi economice să: 

dovedească că nu este o dublă impunere, când însuş raportorul legii 

d-lui Titulescu o spune categorie: „O singură abatere dela prin- 

„cipiile fundamentale în maierie de impunere, se face prin modui 

cum! se impun veniturile întreprinderilor consiituite prin asociaţi: 

de capitaluri, în special prin societăţi pe acţiuni. 

In uceastă privintă se poate spune cu drept cuvânt, că modalita- 

leg împumerii veniturilor dela societăţile pe acțiuni din 'proiectul 

prezentat de d. ministru de finanţe, înfăptueşte o dublă impunere 

a aceluiaş venit. . 

Care eră dubla impunere? Perceperea asupra beneficiului net 

care eră de 12 la sută, iar când acest beneficiu se împărțea acţio- 

narilor, mai eră impus încă odată pe'un impozit de 15 la sută, 

prin urmare în total 27 la sută. , 

D-lor, nu voi intră în amănuntele tehnice ale legii, nu voi dis= 

cută legitimitatea impozitului complimentar, al cărui caractor 

drept şi necesar nu poate fi tăgăduit de nimeni, cum nu voi dis- 

cută nici caracterul impozitului progresiv, pe venitul global,-care 

iarăşi esle o cerinţă a principiilor de dreptate socială. Acesta este 

idealul spre care trebuiesc îndreptate toate: sforţările noastre, Im 

pozitele de bază elementare vor rămâne numai pentru stabilirea 

“acestui impozit progresiv unie pe venit: sau poate diminuate Yo 

trece ca impozite adiţionale la comune, judeţe, ete.
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D-lor, încă două chestiuni foarte sumare: chestiunea aplicabili- 

tăţii legii de care trebuie să ţinem socoteală, adică a garanţiilor 

-pe cari legea a înţeles să le pună, pentru a feri pe“eontribuabil 

de abuzurile fiseului; şi chestiunea caracterului de modificare a 

cotelor cari, cum spuneam în raportul meu, sunt în funcţiune de 

timp şi prin urmare dusceptibile de modificări, sistemul fiind nu- 

mai permanent. 

Dilor, în privinţa măsurilor de garanţie nu se poate tăgădui că 

sau luat cele mai cuminte dispoziţiuni în legea de faţă. 

In primul rând atât evaluările cât şi impunerile se vor face de 

comisiunile de recensământ, în cari numai în minoritate vor îi 

reprezentanţii fiscului, cari nu vor aveă decât un singur delegat 

faţă de cei doi delegaţi străini: de inţeresele fiscului. Reprezen- 

tantul contribuabilului, eare are un rol de seamă în distribuirea 

Hustiţiei fiscale, a fost pus în lege, întw'o formă pe care d. mi- 

mistru de finanţe însăşi a rugat pe membrii comisiunii de de- 

legaţi şi pe toţi d-nii senatori cari participau acolo, dă este bu- 

curos să -i se prezinie orice formulă, bine înţeles practică, cu pu- 

tință de realizare, pentru alegerea acestui membru atât de iîm- 

portant, delegatul contribuabililor, ' 

Şi veţi vedeă că se va propune o modificare la textul legii, 

modificare seannată chiar în primul rând de d. ministru de finanţe 

tot; în acelaş secp. | 

Ai două comisinni garanţii. Două comisiuni cu caracter fiscal: 

comisiunea de recensămâni, comisiunea de apel care este. prezi- 

dată de un. magistrat şi dintr'un delegat al contribuabilului şi 

unul al fiscului. , 
Şi legea este categorică: se poate judecă numai cu doi men- 

bri, cu condiţiunea însă, că trebuie neapărat să ia parte la jude- 

caţă magistratul. Prin urmare, se poate judecă chiar fără re- 

prezentaniul fiseului. Dar ehiar dacă sar judecă impreună cu el, 

nu se poate spune că nu este o garanţie, atunci când unul din 

membri este magistrat şi altul esie chiar delegatul contribua- 
bilului, 

Aifară de aceasta sa instituit o comisiune centrală cu scopul: 
de a coordonă. de a unifică toate cercetările diferitelor comisiuni. 

Garanţia acestei omisiuni stă iarăş în persoanele cari o compun. 
Preşedinte fiind un membru dela înalta Curte de casaţie, iar 

delegatul contribuabililor fiind pe toate categoriile, find pe toate 
breslele. Prin urmare, apărare completă a taturor intereselor, 

e ep . . ret zuri le şi călcările de lege, Curtea de 
st gintestaţiile gari tree de 100.000 lei, şi tribunalele ca 

, | s peuiru cele de sub 100.000 lei. 
Ziceam, că dacă sistemul de impozite este permanent ca coneep-
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ţiune, ca bază, ca principii, cotele lui sunt! însă susceptibile de . 
modificări, fiind în funcţiune de timp. 

Ce am înţeles prin aceasta? 
Am înţeles ea mâine, când se va pune în exploatare cinstită şi 

raţională toate bogăţiile acestei ţări, mâine când exploatarea a- 
'gricolă, prin o cultură intensivă, va puteă să deă tot ceiace putem 
să nădăjduim că poate da, când vor fi puse în exploatare toate 

d isvoarele de bosăţii miniere, forestiere, ete., cu siguranţă jeă esx- 
ploatarea lor raţională şi cinstită va aduce propăşirea Statului. 

Şi când Statul îşi va găsi îndestularea nevoilor lui prin putinţa 
de contribuţie a acestor noi bogății, incontestabil că 'sareinile.puse 
pe umerii contribuabililor dela sine vor scădeă, 
: Aşa dar, totul se reduce la o politică de prevedere, la o politică, 
inteligentă. de economie şi mai ales la o politică de întrebuințare 
cinslită şi folositoare a banului public. 
Acestea sunt principiile şi caracterul operei ce suntem chemaţi 

să o întăptuim. | 
Să o înfăptuim în primul rână ea o datorie ce avem cu toţii faţa 

de ţară, pentrn ca reforma financiară realizând unificarea, pe 
baza de dreptate socială, contribuie puternic la consolidarea noas- 
tră naţională. (Aplause), 

In al doilea rând, adresându-mă, colegilor din majoritate, le spun 
că înfăptuind reforma financiară, “sfințim nuul din Pnetele Dro- 
eramului nostr u, pefbaza căruia ne-am ales. | 
Ne am luat angajamente mari faţă de ţară și ochii tuturor sunt 

aţintiţi asupra activităţii noastre legislative. (Aplause). 
La încriminările de tot felul, la agitaţiile deşarte, noi nu putem 

să răspundem decât cu opera noastră legislativă, închinată exelu- 
siv intereselor mari ale Statului. (Aplause), 

Tar mâine când patimele vor âmuţi, istoria, nepărtinitoare ne va 

judecă pe toţi 12, lumina nu, a vorbelor deşarte cari trec, ci a în- 

făptuirilor cari rămân. (Aplause prelungite). | 

D, M. PHEREKYDE, preşedinte: Inainte de a da cuvântul d-lui 

ministru de finanţe, suspend şedinţa pentru 5 minute, 

— Şedinţa se suspendă pentru 5 minut, 
— La redeschidere. 

D.M. PHEREKYDE, preşedinte: D. ministru al finanţelor are 

cuvântul. , 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-le preşedinte. 

4-lor senatori, envântările ce au precedat, an înlesnit discuţiunea 
generală, astfel că îmi rămâne relativ puţin de spus rămânând 

ca la articole să dau şi eu unele explieaţiuni de detaliu, 
Voiu răspunde însă la unele chestiuni de ordin mai general, 

- cari au fost aduse în cursul discuţiunii. Deşi prin Constituţie Se- 

natul are un rol mai puţin accentuat în legiferarea financiară a 

-
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Statului, având însă o răspundere în mersul treburilor publice, 

este bine ca înaltul Corp să fie în curent cu unele directive cari 

servesc guvernului pentru conducerea politicei sale financiare. 

Prin urmare, vă ros să nu luaţi în: nume de rău dacă voiu vorbi 

numai de ehestiunea care este astăzi la ordinea zilei, adică de re- 

forma impozitelor directe, dar şi de politica generală de impu-" 

nere, pe care a urmat-o guvernul actual, 

— Orele fiind 1%, se consultă Senatul asupsa prelungirii şedin- 

ţei, care se aprobă, 
D. VINTȚILA BRATIANU, ministru de finanţe: Prima între- 

bare care se pune este: 

In ce condițiuni se prezintă această reformă faţă de trecut, faţă 

de condiţiunile noui ale României-Mari şi faţă de încercările fă- 

ente de predecesorii noştri. în deosebi printr'o lege votată şi chiar 

în curs de aplicare, 

Paţă de trecut, d. senator Costăkescu, mi-a imputat că partidul 

liberal, care adusese un proiect de impunere pe venitul unic, a 

renunţat la acest program al său şi și-a însuşit sistemul impozite- 

lor, cedulare, pe când partidul țărănesc, care fusese pentru impo- 

zitul pe veniturile cedulare, =ste astăzi pentru impozitul pe ve-. 

nitul unie. 
întradevăr. partidul liberal Sa oenpat de această chestiune a 

impozitelor, înainte de răsboi. 

Este un punct care va însemră de sigur, nnul din meritele prin- 

cipale ale activităţii sale, faptul că dânsul a ştiut să prevadă de 

cu vreme nevoile acestei ţări. 
Inainte de răsboi, în regatul mic, partidul liberal pusese în pro: 

gramiul său trei puncte: reforma agrară. electorală şi a impozitelor. 

De sigur că, cu timpul soluţiunile pe cari-le dădeă în România 

Mică, an evoluat în România Mare. - 

Să nu faceţi nici odată o acuzaţie unui partid de guvern, amin- 

tindu-i faptul că el nu a făcvt niciodată o chestie de amor pro- 

priu dintr'o formulă rigidă de program, când nevoile ţării cer 

schimbarea necesară timpurilor prin cari trece şi când noua for- 

imulă în cadrul aceloraşi principii sporeşte roadele produeţiunii. 

Impozitul pe veritul unic, pe care îl propuneă d. Costinescu, 

puteă fi. încercat întrun moment de linişte şi fără de dezechilibru 

economie, pe când astăzi, el ar aruncă ţara în necunoscut. De a- 

ceea partidul liberal a renunţat să meargă la impozitul pe veni- 

tul unic, dar nv a renunţat ea să facă din el un tel, după ce re- 

forma impozitelor directe va fi aplicată şi va dă rezultatele Ia 

cari trebuie să re aşteptăm. : 

Prin urmare, în cceace priveşte punctul de bază al programului 

cu care noi ne-am prezentat, îl păstrăm şi astăzi aducându-i, ca 

an partid cuminte, modificările pe cari le impun nevoile ţării, 

adică impozitul progresiv pe venitul global. 

i za 2
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D-lor, dar acesta este trecutul, Ce am găsit în momentul când 

moi am venit la guvern în Ianuarie 1922? Nu ne-am găsit în faţa 

unui program, ci a unei legii votate şi în curs de aplicare. Si a- 

tunci, aţi puteă cu drept cavânt să ne întrebaţi : De ce nu aţi apli- 

cat această lege ? De ve când Statul aveă nevoie de resurse finan- 

această lege? De ce când Statul aveă nevoie de resurse finan-: 

ciare, d-voastre ea guvern conştient de datoriile. d-voastre, aţi su- 

primat o lege votată şi pentru care se făcuseră şi cheltueli pen- 

ru aplicarea ei? 

Şi, d-lor, oricare ar îi fost programul şi punotul € de vedere al 

nostru, ca partid, dacă în realitate legea votată în 1921 şi care eră 

în curs de aplicare, eră o lege aplicabilă, ar îi fost o greşală, în 

momente de greutate financiară, să nu fi mers înainte cu pu-- 

nerea ei în aplicare, 

Prin urmare, este de datoria mea să explic, în momentul când 

aducem. această nouă reformă „de ce am luat această măsură, Am 

luat-o cu toată conștienţa care o aveă guvernul dela 19%, că a- 

ceastă lege nu numai că eră inaplicabilă, dar în atmosfera în care 

fusese adusă, în modul cum fusese tălmăcită în sufletul contribua- 

” bilului, putea să aibă rezultate dăunătoare consolidării naţionale. 

D-lor, iată cari erau consideraţiunile pentru cari noi credeam 

” că această lege eră inaplicăbilă. Intr'un moment de mare nevoie a 

Statului se compromiteă, prin politica venerală a guvernului 

“acela, putinţa de a cere jertfe noui contribuabilului. 

In ţimpurile grele şi mari prin cari trecem, Statul are dreptul 

"să ceară cetăţeanului aceste sacrificii, Dacă pentru salvarea lui 

eră nevoie chiar de impozite pe avere, după cum am spus-o întot- 

deauna, noi nu ne dăm în lături să le aplicăm, dar numai dacă în 

realitate se va constată că nu se poate „seăpă țara fără aceste 

” impozite. (Aplause prelunsite), d 
D-lor, udpă cum cerem —şi s'a cerut: în timpul răsboiului — şi 

vieaţa cetăţeanului pentru apărarea ţării, tot astfel ai dreptul să-i 

iei şi averea, dacă în reulitate te-ai convins că este ultima re- 

sursă, care trebuie să o iei pentru această scăpare. Dar pentru a 

aveă autoxffitea necesară de a cere atari sacrificii trebuie mai 

întâi să se aducă convingerea în sufletul contribuabilului că s au 

istovit toale mijloacele obişnuite pentru salvarea ţării. . . 

Repet aici, ceeace am spus şi d-lui Titulescu atunci când spuneă 

că va face reforma impoziteior directe. Poţi cere contribuabilului 

noui impozite direcțe şi orice sacrificiu, însă d-ta nu le vei puteă .. 

” cere, nu din cauza d-tale d. ministru de finante, dar din cauza gu- 

vernului în mijlocul căruia. te găseşti şi care a dat ţării şi contri- 

buabilului sentimeniul că banul public este risipit. Guvernul din 

care faci parte nu poale să aibă autoritatea morală să ceară a- 

«est sacrificiu. e iii 3 a. pa PR a _ 
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Primul punct de imposibilitate, la aplicarea acestei legi, eră ce- 

_rerea de sacrificii — şi se cereau sacrificii mai mari decât cerem 
astăzi — în momente când teată lumea aveă convingerea că aceste 

sacrificii nu puteau fi întrebuințate în folosul real al ţării. 

Aci a fost, d-lor, deosebirea cea mare între politica guvernului 

trecut şi a noastră. Guvernul trecut a venit de odată, cum a ară- 

tat foarte bine d. Fangrati, cu reforma impozitelor directe, cu sa- 

erificii mari. eu impozite pe capital, cu o politică întreagă care eră 

bazată pe credinţa, greșilă după noi, că ţara pentru nevoile ei 

ordinare, pentru traiul ei zilnic, nu poate să iasă din greutăţi ” 

fără msăuri extraodinare şi fără ajutor din afară. 

Această politică de sacrificii din năuntru eră făcută în mijlocul 

tratărilor de vânzarea hegăţiilor Statului în credinţa ce există că 

căile ferate nu se puteau reface decât închiriind atelierele ei so- 

cietăţilor străine. Aceasta nu eră polițiea d-lui Titulescu. care 

cereă sacrificii coniribnabitului, eră însă politica guvernului, care 

scoteă ţara la mezat. pentru i face faţă la diferitele cheltueli. (A- 

plause). . | . 

Această bază politică noi n'am urmat-o şi nu puteam să o ur- 

măm, fiindcă nu o credeam că este aceea care corespunde cu pu- 

tinţa ţării de a se ridică şi de a-şi asigură traiul zilnie prin pro- 

priile ei mijloace. (Aplauze), 
Această din nrmiă politică esta aceea pe care am dus- -o de un an 

şi bazându-ne pe ea nu puteam să ne însuşim o reformă care eră 

bazată pe sacrificii foarte mari, cerute pentru o politică de chel- 

tueli nesăbuite şi cari cu toate acestea, nu dădea ţării putinţa: A de 

a se ridică prib ea însă. | 

D-lor, o a doua consideraţiune care ne opreă să aplicăm legea, eră 

după cum sa arătat aci complieaţia prea mare a reformei impo- 

zitelor. Se compromitea, prin această complicaţiune, putinţa chiar 

de a porni, în condițiuni normale, un impozit nou, cum: eră 

impozitul progresiv pe venitul global. 

In genere, în materie de impunere, calea cea mai cuminte în. 

stare normală, ar ji ca o dare pusă pentru prima oară, să fie mai 

mult cu caracter statistic decât fiscal, cu cote foarte dulci, aproape 

nesimţite, pentruca: să se poată constată mai: întâiu materia im- 

pozabilă. Când Germania a pus impozitul pe venit, ministrul Mi- 

duell, a cerut la început cote mici. Tot aşă a făcut şi Anglia, când 

a pus întâia dată impozitul pe venit, a pus cote foarte mici „pă 

urmă, treptat cu nevoile Statului. Je-a ridicat, pe măsura consta- 

tării materiei impozabile. 

Bvident că nevoile actuale financiare ale Statului nu îngăduie 

să aplicăm. aceste principii reformei impozitelor directe, însă ele 

nu trebuie să ne conducă la un sistem preă complicat, nu numai 

fiindeă impozitul pe venitul global este pentru prima dată aplicat,
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dar şi fiindcă reforma se adreseazii la patru rânduri de cetăţeni 

români, trăiţi fiecare sub alt regim şi sub alte legi. Trebuiă să 

ne îngrijim ca noul Stat vomân să nu deă impresia ca în lve să 

uşureze vieaţa de sub cotropire să o complice prin măsuri „rău 

chibzuite. : 
Să vă dau numai un „singur exemplu de tare 'vă vorbeam 

deunăzi. Caracterul fiseal, pe care-l luase impunerea şi consta- 

tarea în legea din 192], speriă în deosebi noile provincii, unde nu 

se făcuse niciodată constatări decât în afară de fise, Ele reveneau 

consiliilor comunale, administraţiilor locale fisoul neavând alt rol 

decât să pună la “valoarea dată de administraţia locală, cota de 

impunere. Si atunci, când treceam: dela acest sistem, în care a- 

penţii fiscului nu aveau nici un rol, la unul care nu eră nici chiar 

cel din vechiul regat, dar în care aceşti agenţi aveau pe cel 

principal, vă închipuiţi efectul produs pentru consolidarea naţid- 

nală, pentru simpatia către Statul cel nou. Judecaţi dacă o astfel 

de procedură eră chemată să întărească şi să înfrăţească, sau eră 

chemată, cum s'a şi produs în unele părţi să producă revolte ale 

tutulor în contra măsurilor luate de noul Stat. De aceea la jîntoc- 

mirea unei astfel de legi, trebuie să fie şi această prije a consoli- 

dărei naţionale. , , 

- Dar ziceam că legea eră foarte complicată. Voiu dă mai târziu 

- câteva, pilde, fiindeă d-nii Costăkescu şi Buţureanu, în cuvântă- 

zile d-lor, nu vedeau diferenţa mare între procedura legi din 1921 

şi aceea pe care v'o preznțăm acum. 
O altă greşeală care se făcuse şi de care reamintese numai în 

treacăt, fiindcă d. Pangrati a vorbt de dânsa, este că sa legat de 

această reformă a impozitelor direeţe şi introducerea impozitulai 

pe capital. | 
Legătura în Sufletul contribuabilului să făceă nu numâăi fiindcă 

sa prezentat Parlamentulai şi să aplicau împreună. dar fiindcă, 

cerându- se declaraţiuni pe aceeaş foaie, se complică şi mai mult 

veforma complicată prin ea însăş a impozitelor directe. 

Vă, aduceţi aminte de toate datele ce cereau aceste deciaraţiuni 

contribuabilului nepregătit să poată el singur să le deă, iar per- 

sonalul fiscal, nu eră nici el în stare să poată să deă îndrumarea 

necesară. Hră o greşeală. 
Se venea însă cu impozitul pe capital, întrun moment când tre- 

buia să se îndemne iniţiativa şi râvna pentru sporirea prodiueţiei. 

Nu trebuie sti uitării că noi trecem astăzi prin mari transformări, 

cari pentru timpuri normale, chiar erau chemate să aducă pâr- 

turbări. | > 

E destul să cercetăm în această privinţă, ce mari schimbări a 

produs în munca noastră agricolă noul regim agrar. 

Iitrebaţi pe foștii mari proprietari cât sa transformat chiar 

pentru ei, după expropriere, cultura pământului lor,
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Jar industria născândă? Dar comerţul care se desvolţă acum în: 

condițiuni noui. Eră oare momentul să se vină cu o reformă care. 

atingea capitalul şi deci Aorința de al produce prin muncea spo- 

vită? ! 

Evident că în privinţa reformei impozitului pe succesiuni Şi im-. 

pozitelor în genere, avem o altă concepţiune decât aceea a par-. 

tidelor socialiste sau acea înscrisă în programul partidului ţără- 
nese, | 

Partidul tirănese, în această privinţă, are un program de care 

însă nu se apropie de loc euvântarea cuminte a d-lui Costăkescu, - 
In acel piceram, ideea de proprietate chiar pentru ţărani este 

atât de nebuloasă, încâţ, astăzi prietenii acestui partid, de prin 

sate, due mare grije în privinţa împroprietăririi -lor, în cazul 

când partidul țărănesc ar fi în măsură să aplice acest program.. 

Ţărăniştii cer proprietatea de muncă. padieă v proprietate nesta- 

tornică, care va depinde de condiţiile trecătoare ale posesorului : 

său, 

Aceasta este o concepţie pe care noi nu o avem. Noi am cerut: 

proprietarilor savrificii, întrun interes naşional; prin expropriere, 

ie-am cerut să facă ei singuri -o stirbire a dreptului lor de stă- : 

pânire, * 

Am făeut-o făcând apel la conştiinţa lor de români, la contri- 

buţia ce ivebuiă să co deă pentru timpurile niari ce se vesteau 

pentru ţară. | 

"Dar odată acest sscrificiu făcut, noi bazăm politica noastră per- 

marnentă pe ideia de proprietate, pentrucă la baza societăţii mo- 

derne nu poate fi muncă productivă, dacă omul care munceşte nu 

stie pentru ce ageniteşte, (Aplause). 

Nu suntem nici penru politica care a dus în Statele Unite a- 

cumulări de averi despropnrţionate, cari stăpânese viaţa  econo- 

mică şi câte odată împiedică Statul în desvoltarea lui normală; 

şi deci, nu uităm rolul de factor social al proprietăţii şi nevoia ca 

ea să propăşească în cadrul intereselor obşteşti. | 

Dar nu suntem nici pentru politica pe care a încercat-o Lenin 

în Rusia şi care astăzi a dat ur. complect faliment. Nu este numai 

falimentul ideilos lui Karl Marx, dar falimentul unuia din Statele, 

ieri cele mai puternice, ” 
Guvernul sovietie nu numa că a renunţat de fapt la ideile-co- 

* munismului, dar a restabili proprieatatea individuală, şi aceasta în 

favoarea elxcusiv a străinilor, nu a naţionalilor, adică forma 

cea mai urâtă de capitalirm. (Aplause). | 
Această nouă politică va aduce mâine în Rusia dificultăţi foarte 

mari, fiindcă va fi ciocnirea unui popor, — dacă va avcă vlagă în 
el să se ridice —cu interesele celor din afară cari pun azi mâna 
pe instrumentele mari ale ecconomiei naţionale ruseşti, (Aplause). -
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D-lor, ziceam că reforma eră prea complicată, atât pentru educa- 
țiunea contribuabilului cât și pentr agenţii noştri fiscali, cari 
nu aveau pregătirea suficientă pentru aplicarea acestei legi. 

Nu aşi vreă să aduc funoţionasilor Statului o acuzaţie ne-. 

dreaptă şi generalizață, , 
Ca fost primar, întruna din administraţiunile unde pe vreme a- 

legerea personalului se făceă în mod foarte puţin normal. . 

Am avut prilejul să constat că atunci când interesezi pe func- 

ţionarul român la munca lui, când îi ridici moralul, în afară de 

câteva eiemente refractare, poţi obţine dela el sforţări şi roade 

foarte îmbucurătoare, ca cele dela sluşbaşii oricărui alt Stat civi- 

lizat. Prin urmare, nu zic că nu am fi piitut găsi în funcţionarii 

noştrii fizeali destoinicia ca să putem aplică şi o lege mai com-.- 

plicată, dar trebuiă întâi să-i, pregătim şi apoi să-i punem la îi- 

cercare. Dar fără nici y pregătire, punnâdu-i în fata unui contri- 

huabil- și el needucat pentru aplicarea unei legi aşă de complicată, 

eră natural ca să ajungem la rezultate contrarii acelora pe cari 

Statul le aşteptă. 

D-lor, s'a vorbit aci de binele şi de meritele d-lui Titulescu. 

D. Tony Iliescu, în frumeasa şi înteresanta sa cuvântare, a ară- 

tat cam; care eră partea de merite şi de vină care putea să. revină 

d-lui Titulescu. Sunt şi eu de aceeaş părere, Meritul d-lui Titulescu 

a fost ca a abordat o chestiune care trebuiă să fie pusă la ordinea 

zilei, că a atacat o reformă totală a impozitelor directe şi a impo- 

zitului pe venitul global. Vina d-lui Titulescu a fost. însă mai 

întâi, că această lege — varbese de legea d-sale astiel cum a fost 

prezentată, >da fost făcută inspirându-se, ca om. foarte cult, cum. 

este, prea mult din unele lezgiuiri. din afară, Legea d-lui Titulescu. 

cea adevărată nu este aceea care avieşit din Cameră, ci legea cu 

care d-sa a venit din ilveţia, pe care a pregătit-o în liniştea mun- 

ţilor, întocmilă nu cu destul contact cu viaţa reală a ţării, o lege 

inspirată din aceea a lui Caillaux din Franţa, unde averile sunt de 

ault consolidate. 

Citeam acum câtva tin:p o carte de economie politică, ff care un 

profssor dela Universitatea din Oxford îşi bază teoriile sale asu- 

pra. agriculturii în Anglia, pe date culese din statistici şi registre 

de contabilitate ale moșiilor din secolul al XIV-lea şi al XV-lea. 

Acolo poate să meargă o reformă mai complicată, cu averi con- 

" solidate în felul acesta şi unde proprietatea nu sa schimbat a- 

proape de loc din acel timp vechiu şi până astăzi. Acolo poţi să ai 

_măzuinţa să urmăreşti fiecare venit, oricât de mic ar îi. 

“La noi, unde chestiunea pământului începe abiă la 1864 să fie 

rezolvită, şi astăzi nu mai îşi găseşte forma sa definitivă numai 

de 60 de ani începe de fapt regimul normal şi statornic al proprie- 

tăţii agrare.
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“Prin urmare, în aceste condiţii putem noi să facem o lege de im- 
" punere a venitului agricol ca acea din Franţa sau din Anglia, unde 
proprietatea este corsolidată de sute şi mii de ani, şi so aplicăm în. 
aceeaş formă? i 
Aceasta a fost greşala d-lui Titulescu, Ca un wm foarte cult, d-sa 

sa lăsat să fie prea mult alxas de teoriile foarte frumoase ale unui 
proiect care nu corespunde cu nevoile şi. condiţiile reale ale ţării 
căreia trebuia aplicat, 

Dar, îi rămâne meritul în întregul lui, de a fi propus legea a-" 
ceasta generală de impozile direcţe și impozitul pe venitul giobai, 

Dar cine a comproniis însă reforma sa ? Ceeace 'spuneă adineau- 
rea d. raportor Iliescu: d-sa negăsind în &prijinul majorităţei nici 
chiar al guvernului din care făceă parte, puterea necesară, să-şi în- 
făptuiască reforma aşă cum o credeă necesară, a fost prizonierul 
partidului țărănesc, astfel că, de fapt, proicetul ieşit din Cameră, 
eră proiectul, mbdificat de d. Madsearu, şi expresia încercărilor 
unui doctor în economia politică, care vreă să facă încercarea ca- 
pacităţii sale financiare pe spinarea ţării, (Aplause). 

De aceea. acest proicet a ieşit în faţa rezultţatelor obţinute, aşă 
încât unii din membrii partidului căutau să se desolidarizeze de el, 
taxându-l de o adevărată babilonie, fără cap-şi fară picioare, 

D. Titulescu, ca un or foartțe cult, are o inimă Jarsă, nu eră deci 
în fivea d-sale să facă o reformă de ură i de luptă de clasă, degea 
ieşită din Cameră însă, avea o atare notă datorită tocmai cola- 
borării partidelor de clasă de cari vorbeara "măi sas. 

O altă greşală făcută de fostul ministru de finanţe, a fost, că 
ni a dat reformei sale adevăratul şi principalul caracter ce trebuiă 
să aibă. [i ! 

Reforma impozitelor trebuie, de sigur, să aibă şi o grije fiseală, 
adică ca ea să nu scază, ci dacă se poate, să sporească veniturile 
Statului; dar nu. aceasta trebuie să fie principala preocupare a ei. 
di unificarea dărilor din toate ţinuturile României-Mari. | 
Pentru a imprimă dela început acest caracter proiectului de lege 

ce am depus, nu i-am pus ca titlu: „Reforma generală a impozite- 
lor directe“ ci, „Lege de unificare a impozitelor directe“, Scopul 
reformei în primul rând este, că face parte din opera de conso- 
lidare naţională, prin egalizarea contribuabililor în drepturile şi 
datoriile lor, căci nu poate fi solidaritațe naţională fără această 
unificare. Contribuabilul din Ardeal sau Bucovina ştie că el plă- 
teşte azi mai mult decât cel din vechiul regat sau din Basarabia. 

In expunerea de motive arăt că nu ar fi fost poate timpul să. 
:acem în condiţiunile nehotărâte de astăzi o reformă atât de im- 
portantă, dar nevoia unificării ce-a făcut să aducem această lege, 
pentru: uniformizarea, în impunere pe toţi cetățenii ţării. (Aplauze). 

D-lor, mai era însă încă o uitare în legea din: 1921, care-îi făcea,
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+ se lăsase la o parte comunele şi. judeţele. 

ecte şi nu se arătă cu ce 

ximă zecimele Ju- 

imposibilă aplicarea 

Se făenă o lege generală de impozite dir 

vor trăi judeţele şi comunele: când se vor sup 

deţene şi comunale. i | 

La întrebările ce se făceau, în discuţiile parlamentare, minis- 

(rul de finanţe amână răspunsul, angajându-se ea până la 1 Apri- 

lie viitor să lase zecimele actuale în fiinţă. Aplicarea zecimilor rili- 

cate asupra unor cote sporite, făcea şi mai puţin -simpatieă re- 

forma nouă. - 

Era o greşeală teoretică şi practică. In concepţia sănătoasă a des-, , 

centralizării administrative trehuie să fie o coordonare între în)po- 

zitele de Stat şi acelea ale administraţiei locale cari şi ele îo- , 

mează. o parte din acest organism. Este o mare deosebire între au- 

tonoinie şi descentralizare şi să-mi daţi voie să insist asupra 

acestei deosebiri, mai ales pentru cei din provinciile desrobite; 

Autonomia în concepţia ei adevărată, este 0 xămăşită medie- 

vală, este rezultatele luptei pentru libertate a oraşelor şi provin- 

ciilor contra stăpânitorilor ţării. contra nobililor ; 'din -această 

cioenire a isvorit loate drepturile de autonomie ale. oraşe! - 

ceastă concepţie nu poate să-şi mai.aibă locul în Statul mogern 

democrat aşezat, pe safragiul universal, acest Stat nnmai este 

xrăjmaşul ci părintele care ocroteste. Prin urmare, în concepţia 

cescentralizării, comuna ca şi judeţul este o celulă: de. sine stă- 

tătoare, însă făcând parte din organismul general care, pe te- 

meiul diviziunii muneci, lucrează în sfera activităţii sale ajutând 

Statul, acesta neputind să ia asnpra lui totul. Şi atunci când/se face 

o reformă a impâritelor directe, adică care isbeşte: toate venitu- 

sile produeţiunii ţării după cum spuneă d. 'Poni Iiiescu, poţi să pui 

şi 5 şi 7 cedule, numărul lor nu are importanţă, căci de fapt. viaţa 

“economică să învârtește imprejurul aceloraş isvoare de produc- 

țiune : agricultură, comerţ, industrie, avere clădită, mobiliară, 

funcţionari, profesii lihere etc., când ne îngrijim de viitorul regim! 

fiscal al Statului al contribuabilului în concepţia de care vorbeam 

adineauri nu se puate să nu ne îngrijim, de sarcinile ce-i pune pe 

- aceleaşi venituri, adininistratiile locale făcând parte din acest 

Stat. Evident că comunele. şi judeţele pot şi ele să pună impozite 

“şi taxe pe alte materii impozablie dar coordonând impozitele aâi- 

ționale cu impozitele Statului fiindcă 'altfel am ajunge, ea în 

Ardeal, ca comunele să ia 700 a sută peste dările Statului. . Un 

impozit drept poate deveni astfel nedrept prin această necoordo- 

nare de impunere. Ă 

- D-lor, ziceam că ara fi slăbit prin aplicarea, legii şi opera de 

«onsolidare naţională. , - , 

Dacă această reformă de unificare ar fi venit după altele, după 

tvei sau patru legi reuşite, am fi zis că a ieşit una mai slabă din
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ale. Fiind însă cea dintâin, să vedeau în provinciile desrobite fo- 

joasele acestei unificări. . | 

D-lor, ziceam adineauri că am oprit, pentru: toate aceste raţiuni, 

aplicarea legii din 1921. Odată ce noi am suprimat această lege, 

ce aveam de făcut ? Fiiudei găseam diferenţe de impunere între 

cetăţenii aceleiaș ţări, trebuia cât mai grabnic să păşim la uniti- 

carea acestor impuneri. Prin urmare, din toate legile fiscale, a- 

ceasta eră aceea care trebuia întâi înfăptuită. 

D-nii Costăchescu şi Buţureanu, şi chiar unii din oratorii majo- 

sităţii, ne întrebau: dar se ce na-ţi făcut tot de odată şi reforima 
îmipozitelor îndirecte? 

D-lor, ziceam adineauri că dacă nu ar fi fost această nevoie de 
unificare, reforma iinpozitelok directe, ca să fie bine şi complect, 
făcută, trebuia să aştepte timpuri mai liniştite şi statistici mai 

complecte. 
Din cauza nevoe; unificării a trebuit să anticipăm, 

“Credeţi d-voastră oricari ar fi fost greutăţile de învins, că iar 
fi fost cuminte, că sar fi întărit ceredital Statului, când un mi- 
nistru de finanţe ar fi venit, în hausul financiar în care se găseă, 
nu'numai Statul nostru dar toate Statele din Europa, prin schim- 
barea şi zdruncinarea situaţiunilor economice şi financiare, să a- 
tacăm ce odată şi reforma impozitelor directe şi a celor indirecte, 
şi să aruncăm în necunoscut putinţa Statului de a trăi, când tre- 
buia mai intâi să ne convingem dacă putem trăi en veniturile ce 
le are? - 

În momeniul în care ni se cere, pentru restabilirea creditului 
Siatului, stabilitatea bugetului, noi să facem faţă cheluelilor or- - 

dinare cu emisiunea biletelor Băncii Naţionale, cu bonuri de te- 

Zaur şi cu vânzare» averei naţionale? 

Evă bine oare ca în momentul acesta noi să atacăm de odată 
tcate aceste chestiuni şi să ducem astfel ţara întrun complet; ne- 
cunoscut? , 

Ce trebuie să facă un guvern cu minte în asemenea situaţiune ? 
(Ceeace a făcut Miquell câud a făcut reforma impozitelor . directe 
în Germania. A înrpărtit impozitele în qouă a hotărât să se aplice 
î:daţă prima parte de impozite, iar a doua numâi după doi ani 

Și numai dacă se obține un anurne rezultat din aplicarea primei 

- Părţi, şi a procedat foarte cuminte aşa cum a procedat. 
Când am venit acum un un la ministerul de finanţe, abia după 

îrei luni de zile am putut aveă situaţiunea încasărilor pe Ro- 
mânia-Mare. Şi d-voastră îmi cereţi. în asemenea condițiuni, să 
aruncăm pentru durința de a face reforme, în' necunoscut tot 
bugetul Statului? Impozitele directe sunt punificate, afară de cel 
pe alcool în Basarabia. Aci deci nu se pune atât nevoia unifi- 
cării, Ă -
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După ce vom uniiică pe sele directe şi numai după ce le vom 

aplică, după cum au: ai Spus de mai multe ori, numai 'atuneă.. 

vom putea revizui pe cele indirecte în cunoştinţă de cauză. După 

ce vom aveă recensământul care va fi terminat în luna Îulie, vom, 

puteă şii în ce proporiie este cuminte- să. reducem din . sarcinile 

indirecte. Aceasta este sinzura - politică cuminte ce trebuie să 

facem. i Ia 

Că sunt irupozite indirecte nedrepte, da ! Și de şi Senatul nu are. 

că se ocupe cu bugtiul, este totuş Vine să ştie care este politica 

imgetară şi financiară a Statului român. 

Statul român este foarte »vantajat faţă de alte State, din acest 

punct de veciere. Bugetul lui poate să fie un buget care poate să: 

vu fie bazat, exclusiv pe impozite. Când un Stat are bozăţiile pe 

cari le ase aj uosiru şi când tace o politică eumirte peniru. păs-. 

trarea begăţiilor sale naţionale, el poate săsi în viitor, cum ;a 

săsit de altfel în paric şi în trecutul lui, venituri noui pentru. 

buget. . , . . 

Dacă ne referim la vechiul zegat, proporţiunea impozitelor, în 

vugetele de atunci, faţă: “de veniturile serviciilor și domeniilor pu- 

blice era foarte. în-bucurătoare în comparaţie cu bugetul altor. 

State. E | | 

Acesta trebuie să lie unul dintre pumnetele principale ale poli-. 

ticei bugetare a unei ţări care are rezerve multe. Impozitul vine 

să completeze ceeace aceste isvoare te: venituri nu. pot dă tezau- 

rului public. a E . 

După cum recunoaştem suni impozite indirecte nedrepte. ' 

Insă să nu'eredeţi că se pot împlini toate nevoile Statului, ex-. 

ciusiv cu acele diereie, - | 

De ce? Credaţi că văraile se pot suprimă? Nu. Ele nu sunt le- 

gate numai de o nevoie fiscală, ci mai cu seamă de protecţiunea - 

industrială, de ppnerea în valoare a bogățiilor ţării. i . 

Cum eredeti că sar puteă desvolta o industrie nouă la noi, care. 

are nevoie de încurajare, când am lăsa-o la concurența îindus- 

tviilor din afară eu capitalul lor amortizat şi care au experienţă 

de “zecimi şi sutimi de ani. | 

Veniturile din alcooi? Deşi sunt ministru de finanţe, sunt însă 

contra părerii d-lui Buţureann şi mă mir că în partidul naţional 

cemoerat are dorinta ca Statul să-şi mărească veniturile din con- 

sumaţia alcoolului. - 

Deşi aveln nevoi mari de împiinit voiu face tot ce voiu puteă. 

pentru reducerea consumaţiei de aleool.: (Aplause). 

D. 1. TROFIN: D. Buţureanu spunea că acesta este scopul: re-. 

ducerea consumaţiei aleolului. | 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministruj de finanţe: Pliecă însă. 

tocmai dela contrariti. 
, 

6
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D. N. G. POPOVICI: Vorbia şi de venituri din exportul ou- 

jelor! | 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Exportul ou- 
ielor? Mă mir de ce 4 adus d. fBuţureanu această chestiune 'în 
Senat. 

'Trebuiă să ia mai întâiu informaţii dela ministerul de indus- 
trie şi comerţ şi ar îi văzut că este e întreagă politică în chestia 
vulelor. | o 

D. N. BUŢȚUREANU: Nu iau informaţii dela minister ci dela 
producţia ţării. | " 

(Am spus că aceasta este o producţiune a gospodăriilor noastre 
"şi că ea trebuie pusă în valuare, lu ştiu ce este în vară ! 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Pe chestia ou- 
ielor se face o mare can:panie începând la Londra şi sfârşind la 
Constantinopol, şi vă asigur că ea este în afară de interesele ţă- 
ranilor, 

Prohikiţia oulelor a fost lezată de nevoia ca pentru anume ma- 
terii necesare alimentaţiei, prin stânjenirea. directă a ieşirii din 
tară sau prin tariie vamale, să se poată menţine preţuri interne 
mai scăzute. | 
Scumpirea traiului la noi nu este datorită lipsei de producţiune, 

ri schimbului. - . | 
Având un schimb depreciai şi puterea de cumpărare a leului 

în interior fiind de două oi mai mare de aceea ce-i dă cota lui 
la Paris, ca într'an vas comunicat leul tare tinde să meargă către 
cel slab. N _ . 

Proba o avem în faptul să vagonul de grâu care costă 30.000 lei 
a producţie se vinde pe vapor la Brăila cu uri preţ cel puţin în- 
dait. 

Până vom puteă regulă chestiunea schimbului, trebuie să avem 
o polilică de ocrotire a cansumaţiei înterne. Şi atunci, cum vă 
spuneă şi d. Popovici în cuvântarea sa este nevoie pentru pro- 
dusele de prima, necesitate de o compresiune, 

Dar, d-lor, am atins alte chestiuni, pe cari nu mă gândeam să 
le aduc în discuţie. Ma | 

Vă spuneam că bugeiul Statului se poate alimentă pe trei căi: 
ana prin îndeplinirea rolului săn de interes: general şi prin pu- 
nerea, în valoare a bosăţiilor mari ale țării care este cea a vii- 
torului, a doua pria impozite directe și a treia prin cele indirecte. 
Impozite indirecte vor există însă cât vor există şi Statele, pen- 

îrucă multe din ele sunt puse din consideraţiuni cu totul altele de- 
cât fiscale, din unele evonomice său chiar igienice şi sociale. 

Ni se cereă scăderi importante dacă nu. suprimări la impozi- 
tele indirecte. .
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Atunci însă âr trebui sa cele directe să copleşească pe cele in- 

directe. - 

Dacă, acest proces de teaustormare sar face, cum. se cereă de- 

odată, ţinând cheltueli'e Statului mai cu seamă cu impozitele di- 

veete, nu vom speriă produetiunea ţării? Ar trebui să luăm nu 15 

sau 20 la sută (eu toate impozitele adiţionale) din venituri, ci: 

10—80 la sută. Prin urmare, trebuie o desvoltare treptată a impo- 

zitelor direcţe cari desigur dau bugetului o siguranţă 'mai mare. 

Nu se-poate însă ivece deodată dela un regiîn de irapunere în care 

până acum aceste dări jucau un vol eu totul secundar la un sis- 

tem exclusiv bazat. ps ele, cum cereţi d-voastră. 

D-lor, voiu vorbi uiespre un impozit care preocupă şi Senatul 

şi opinia publică, aer! pe cifra de afaceri. Repet şi aici, ceeace 

am spus cu alte „prilejuri, că am găsit un inipozit pus. şi pe 

care se bazează cheltuelile de azi. Nu puteam în situaţiunea fi- 

nanciară actuală să renunţ la el. Declar însă că consider impo- 

zatul pe cifra de afaceri ca un impozit neraţional, un impozit care 

poate fi de expedient dar nu poate face'parte dintr'o politică per- 

sanentă de impuncre. 'Vendiuţa oricărui guvern cuminte trebuie 

sii fie ca să reducă treptat acest impozit, transformându-l în alte 

dări şi în deosebi în cea pe lux. Suprapunându-se de trei şi de 

patru ori asupra âccluiaş produs. nu corespunde nici cu un bene- 

ficiu real. Schimbarea însă a impozitului pe cifra de afaceri nu 

« putem face decât odată cu reforma impozitelor indirecte, din 

care acest impozit tuce parte. Nu ştiu dacă în sesiunea aceasta 

din cauza Constituţiei şi -a legii descentralizării administrative 

3 0m putea aduce în desbatere această reformă. sper însă că vom 

uveă vreme să venim în tot cazul :a toamnă, cu modificarea la 

impoziteie indirecte. Având atunci şi rezultatele aplicării legii de 

“aţă, vom şii ce sure va. puteă da ea înveniturile Statului, astfel 

ca să nu rămâneri en toate impozitele deodată în necunoscut. 

D-lor, oratorii ce m'au precedat au întrebat aici de mai multe 

ovi ce este democratismul în materie financiară. Fără a insistă 

mai mult asupra lui și venpârdu-ne numai de legea noastră, pu- 

1em spune că democratismul în materie fiscală stă in primul rând 

în dreapta impunere a tuturor. | 

„Şi aici d. Costăckeseu în discursul său a dat o formulă pe care 

e admitem cu totii. 

D-sa a declarat că nu cere scutiri, ci scăderi pentru cei mai slabi 

si impunerea la mai mult a acelora cu stare. Foarte bine. Eu ast 

dorii însă ca această teorie să o insufle d. Costăchescu şi celor- 

lalţi din partidul său, cari dau masselor alte speranţe decât cele 

es se vor putea implini. (Aplause). ” 
'Ajdevăratul demosrat trebuie să vorbească deci cum: a. vorbit 

d-sa. Democraţia reală doreşte vuna stare crescândă a tuturor, şi
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deci a maselor; ea se bazează pe întinderea belșugului în adân- 

cime. Ea cere “deci drepturi pentru cei mulţi, dar şi datorii, fără 

cari dreptunle nu sunt asizurate. “Credeţi d-voastră că cei ce au 

scutit de impozit tunciar pe toţi ţăranii cari stăpâneau până la 

& hectare făceau o pilitică democratică? Era o politică demago- 

gică, făcută de omul cel mai conservator din ţara românească. 

Noi, eari am făcui reforma agrară şi am trecut astfel 90 la. sută 

din pământul arabil în mâna sătenilor, am puteă oare să facem 

acea scutire totală? Nu. Pe ce venituri sar mai bizui un Stat de- 

moeratic, economiceşte, dacă cei mai mulţi nu vor plăti nimic. 

Repet, deci, principiul democratie este: ai drepiuri, să ai şi 

datorii. (Vii aplause). 

Noi nu am vrut să facera scutiri şi am căutat să impunem pe 

toţi, proporţional eu mijloacele: cei cu belșug să deă mai maalf; * 

deeât ceilalţi. De aceea propunem.:impozitul pe venitul global, care 

este un impozit progresiv şi poate să ne ducă la această politică. 

de dreptate în impunere. | 

Cam am făcut noi scăderile pentru cei mai slabi? Am făcut scă. 

deri de bază. Nu iniru în detalii A explicat foarte bine d-nii ge- 

xeral Constantinescu, Tuny Iliescu şi oratorii cari mau precedat. 

Voiu vorbi numai de scutirile lotaşilor pe cari le propune d. 

Costăchescu. 

După cum sa arătat loiaşii împroprietăriți sunt aproape toţi 

ăzuţi cu o pătrime din veaitul impozabil; cota de 12 la sută este 

de fapt redusă la cai 8 la suiă, pe cari ni-i cercă d. Costăchescu, 

fiindcă cedula C nu mai există. i 

Asupra legii din 1921, am făcnt un mare folos agriculturii, peb- 

ivucă ea este la o mare cotitură a ei. Nu am mai impus-o la cet: 

zi la sută în total eari îi punea legea din 191. fără chiar zeci- | 

mile administraţiilor locale. Am scăzut compleţ cei 2 la sută dela 

cedula C şi am redus de fapt la S la sută pe acei cari au un 

venit până la 2.009 lei cari sunt mai toţi împroprietăriți de astăzi. 

Dar d-lor, am mai făcut încă o uşurare care este tot în folosul 

împroprietăriţilor, fiindeă scădem şi sarcinile ipotecare. 

Vă mărturisesc să nu-nii pare rău că în momentele acestea, când 

trebuie să pornim către v vieaţă nouă am ajutat pe sătean ca 

să-şi câştige pe toaie căile locul ce merită şi ceeace a pierdut sub. 

vitregia vremurilor. ' 

D-lor, democraţia fiscală se mai vede şi în ceea ce am făcut 

pentru capitalul mobiliar. Si aci este diferenţa între concepţiunea 

legii dela 1921 şi a noasiră. - 
Nu insist asupra scutirilor făcute la cooperative, bănci popu- 

lare, ete., dar pentu ca capitalul mie să poată participa la în- 

dustrie și comer; am căutat să încurajăm societatea anonimă. 

Acolo poate şi omul cu capital nodest să-și pună economiile pe
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când în cooperaţiune îşi pune şi munea sau parte din produeţiunea 

lui. - 

In Anglia societăţile anonime ajung să aibă acţiuni de o liră 

sterlină, adică de 25 lei. De accea credeam că facem o politică 

democratică căutând ca socieiăţile anonime să nu fie nedrep- 

tăţite printr'o înipunere îndoită sau întreită, cum erau înainte: 

In societăţile româneşii participă foarte mulţi acţionari cu ca- 

pital redus, cari nu au decât una sau două acţiuni. Prin urmare 

impozitul la care se impun societăţile nu trebuie să lovească  ca- 

pitalul răspândit în vândurile capitalurilor mici, ci prin impo- 

zitul progresiv pe venitul global să isbească belsogul. adică pe 

capitalul cu disponibilităţi mai mari. 

D-lor, o acuzaţiune eare sa adus legii noastre, este că nu este 

mai simplă decât cea dia 191 

Să-mi daţi vce să vă arăt câteva cazuri. 

Inţâi cedula C, duţă cun am explicat, nu mai există. Am căutat 

ca să încurajăm agricultura care se transformă! Țăranul nu 

puteă pricepe acest impozit, findeă nu ştie ce parte de venit aduce 

vitele, ce aduce pămâutul sau legumele. Cunosc agricultori mari 

cari, en toată tontatilitatea: ce v ţin nu mai pot azi, după răsbui, 

să aleagă venitul real al diferitelor ramuri de producţie a moşei. 

Evident că peste 20, 50 sau 50 de ani se va putea face, ca în 

Franţa, despărţire între valoarea locativă şi venitul propriu :al 

«exploațării, dar pentru moment la noi:nu ar fi fost decât o stân- 

jeuire a agriculturii intensive, — căci pe aceasta o isbeă — în loc 

să fie o îndrumare a «i. 
D-lor, cu să vedeţi coraplicaţiunea. legii din 1921, voiu luă numai 

„an singur exemplu. i 
In multe cazuri terenurile clădirilor se taxau separat de elă- 

duri, iar-ale industriei şi ale comerţului, ca şi 'terenurile lor, se 

-+axau şi la cedula imobilelor şi la cea a întreprinderilor comer- 

ciale şi industriale. 

La industrie, de pildă, irebuia mai întâi să se evalueze venitul 

fubricei, apoi terenul să plătească :a cedula A, clădirile la ce- 

Jula B, în urmă acelaș venit eră impus, pe lângă eventual la im- 

pozitul complimentar, şi la impozitul pe venitul global. 

Este o greşeală d» a impune societăţile la acest din urmă îm- 

pozit fiindcă societatea anonimă nu este o persoană fizică care să 

aibă un belşug al ei ; belşugul acesta cade pe fiecare acţionar, el 

iwebuie să fie impus la acest impozit dacă are belşug. 

In reforma de faţă industria este impusă numai la venitul e: 

propriu, iar clădirile şi terenul intră în avutul şi în cheltuelile a-. 

celei industrii. 

Daţi-mi voie să mai insist puţin asupra impozitului compli- 

mentar.
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D. Alecu Dimitriu a citit din partea negustorilor an Galaţi un 

proces-verbal. 

D-lor, în acea încheere a: comercianților sa pus o formulă cu 

totul nedreaptă susținând ca legea ce sn propus, omoară comerţul 

şi industria . 

Este mai întâi o nedreptate faţă de autorul legii, fiinăcă cred 

că prin activitatea pe care a avut- e până icum mam arătat niei- . 

odată că nu ştiu să dau vomer ulii și imdustriei importanţa ee 

roerită într'o ţară care trebuie să propăşească prin punerea în va- 

“Joare a bogățiilor sale. Dar când: faţă de legea trecută noi, tum 

ziceam, am supruuat toațe impunerile suprapuse fiindcă nu im- 

punem dividendele decât la impozitul mobilar, ni impunem socie- 

-tăţile la impozitul pe venitul slobal. când noi reducem toate chel- 

tuelile şi ţinem seamă de amortizări și rezerve într'o proporţie aşă 

de largă când suprimăm impozitul pe clădise la industrie, cel pe 

terenuri la industrie si comerţ, cred că am făcut o mare îmbună- 

___tățire asupra legii irecuie, în afară chiar de cotele pe cari noi 

“le-am modifieat. Prin urmare este o acuzaţiune nedreaptă. 

' Sfătuiesc comerţul şi industria ca în manifestările lor să île 

cât se poate de serioşi, să-mi facă acuzaţiuni fără temei, să lase 

politicianilor, nu oamerilo» politici, ca pentru interese de succes 

în întruniri publice să facă atari aenzaţiuni comerciantul sau în- 

dustriaşul eaxe este o:n serios, muncind de dimineaţă până seara, 

în mijlocul registrelo» lui, să și aibă şi vorbele Ini bazate numai 

"pe fapte ieale. Cpta de 10 la sută pusă asupra comerţului esta 

foarte dreaptă şi normală. 

In comitetul delesaţilor şi în Careră şi în Senat, foarte mulţi 

au cerut din cuntră ea comerţul să fie supus la o cotă mai ridicătă 

decât agricultura. M'am opus. 
D. N. G. POPOVICI: Și eu o cer. | Si 

D. VINTȚILĂ BRATIANU. ministru Je finanţe: Fiindcă am 

crezut că este o secară de păstr "at între impunerea averii cons0- 

“iidate și între a acelia bazată şi pe muncă şi “cu oarecare ne- 

siguranţă; cum este în industrie şi comerţ, 

Astfel am -pus cotele de 15,—12,—10—3,—6 pentru impunerea 

"veniturilor diferitelor ramuri de activitale şi de producţie . K 
In ceeace priveşte art. 42 pentru impozitul complimentar el nu 

se aplică decât beneficiilor mari, adică anor corăereianţi: şi indus- 
iriaşi cari nu sunt aşa de plâns cum se crede. Că aceştia pot plăti 
peste 10 la sută din venit în momentul de faţă se vede tocmai din 

faptul c 'ăprotestările şi calculele cele maj multe s'au făcut pe baza 

veniturilor d csută la sută şi de 150 la sută. 
Nu-mi pare rău că câştiză fiindcă muncesc, dar dacă câştigă 

mai mult să plătească și el mai mul lt. pentru interesul obşiesc. (Aplause).
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Se vorbeşte foarte mult de îmbosăţiţii de răsboi. Evident că şi 

în această privinţă este de făcut eeva, dar nu ştin. dacă poţi să 

faci ceeace făcuse Parlamentul trecut când vrând să prinză um îm- 

_bogăţit de răsboi trebuiă să se facă. cercetarea âverii şi origine 

pentru aproape toţi cetăţenii din această ţară, bănuind pe toţi de: 

tâlhărie. 

O lege fiscală nu trebuie să aibă un caracter penal. 

Ari 42 are ca scop să ceară un supliment de impunere pentru. 

“mele - câştiguri exe» tienale latorit condiţiilor anormale de azi 

sau de mâine. 

_ Hm nu zice că toate veniturile sunt. provenite din speculă, dar: 

pei fi şi de acestea. - 

În industrie suri cazuri când s'au făcut trusturi adevărate mo- 

rapoluri în favoarea unor întreprinderi, E 

Graţie aceștor organizații de stăpânire a pieţei sa câştigat, nu 

sută la sută, dar uneori 500 la sută. Unele societăţi pentru a-și 

ascunde beneficiile, an sporit cupitalul dând gratuit acţionarilor 

nouile vărsăminte . 
In eondiţiunile a'ormale în cari suntem, e drept ea acel care 

câştigă mult să dcă ceva pentru interesul obștese. Acesta este E 

scopul art. 42 pe care vă rog să-l menţineţi. 

Pentru comerciantul sau industriaşul care pu lucrează în: socie- 

tate am admis lu Canueră varecari reduceri. 

Sa mai făcut ceva și la cotă, începând dela un beneficiu mai ri- 

dieat. ă 

În ceeace priveşte cotele în genere aveam două căi de urmat 

când am făcut această lege. Puteam să vă amăgim vrezentându-vă 

un proiect de lege cu cote cât. mai reduse, rămânând să ridicăm 

evaluările la. recensământ. 

Cotele pe cari le-am pus în lege nu sunt însă decât mijlocia. 

celor de astăzi. , | 

Creşterea. veniturilor Statului va veni nu atât din aceste cote; 

cât din faptul că nu <a făcut de mult recensământ fiscal şi că. 

veniturile producţiei au sporit şi prin deprecierea banului. 

Am crezut însă că acei mod de a proceda ar fi fost greşit, 

fiindcă trebuie să ţinem seamă de schimbarea situaţiunii şi a va- 

lorilor de astazi. 

-In consfătuivea pe care ard avut-o la minister cu inspectorii ge- 

nerali financiari le-am spus că nu ţin la o sporire prea mare a 

evaluărilor, fiindcă nu vreau să aşezăm veniturile statului pe o 

situaţiune de desechilibru monetar şi pe care sperăm să-l vedem 
schimbat. | 
"În ceeace priveşte entele adiţionale, cred că administraţiile. lo. 
cale vor avea în mijlocin veniturile de astăzi.
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Se poate ca unele oraşe să se seoboare sub această medie. 

Pentru aceasta, de acord cu d. ministru de interne vom luă 

dispoziţiuni speciale în legătură cu alte impozite de cari în 'Ar- 

deal oraşele nu beneficiau. Dar uşi vreă să aduc la dreapta ei 

valoare, credinţa celor din Ardeal gi Bucovina, provenită dintr'o 

situaţiune de îapt, că trebuie să dăm mai mult oraşelor şi mai 

puţin judeţelor. Neglijarea judeţelor a fost politica asupritorilor 

_de eri, cari aveau interesul să desvolte oraşele, centrele mari de 

populaţie, fiindeâ acestea erau înstrăinate, iar suprafaţa ţării eră 

cea românească. (Aplause). , 

Astăzi o politică cuminte este, nu zice -ă seădem mijloacele ora: 

şelor, ci menţinându-le într'o situațiune materială bună, să re- 

ducem judeţele la o situaţiune normală. Imbunătăţirile pe cari 'ele 

le fac sunt în folosul satelor: şosele, poduri. 

Tot ce. se dă comunelor rurale si judeţelor. merge în folosul 

populaţiuni numeroase ale „căror drepturi trebuie astlel resta- 

bilite. , 

Incă odată nu cred că trebuie să scădem oraşelor ceeace au avut 

până astăzi dar pentru a restubi!i echilibrul, trebuie să dăm. ju- 

deţelor mai mult ca pâuii astăzi pentru ca să poată face faţă ne- 

voilor lor. (Aplause). 
D-lor, asupra procedurei. nu vă mai vorbesc, căci v'a vorbit şi 

d. Tony Ihescu şi oratorii cari m'au precedat. Am avut numai o 

singură grije: aceea ca să dăm cât mai mult cu putinţă contri- 

buabilului să-şi apere dreptul lui şi să facem astfel din impu: 

nere o acţiune în afară de influenţa exelusivă a fiscului. Adică 

comisiunile de constatare şi impunere la cari participă şi fiscul ne- 

greşit, să fie compuse în majeritate de alţii de cât reprezentanţii 

Statului. ! 
Aceste comisiuni să dea asttel v adevărată sentinţă, să 0 în- 

serie în matricole, iar rolul fiseului să apară numai deodată la 

cu incasarea. i . 

_În acest spirit am tăcut toate instrucţiunile şi trebuie apli- 

ceată legea de faţă. i 

Am constatat că în fozrte multe locuri sa abuzat de această 

prea mare putere a fiseului. Chiar ea o saranţie faţă de ministru, 

care poate să aibă astăzi o părere mâin» alta, am crezut că nu e 

drepi ca interpretarea legii, de aci înainte să nu mai fie făcută 

de el singur de aceea ara cerut înfiinţarea acelei comisiuni fiscale 

centrale care pe deoparie trebue să coordoneze activitatea în-. 

treagă din ţară, iar pe de nita să îndrumeve tălmăcind aplicarea 
legi. 

Credem: că vom cruţă astfel contribuabilului prin îndreptări 
din oficiu, multe apeluzri și recursuri la justiţie.



    

ta Â 

Pot odată am căutat să aproprier juetiţia de contribuabil, dână 

o bună parte din aceste recuvsuri, cari erau la Casaţie, tribuna- 

lelor locale. 

Putea ţăranul din 'Sishetul Marmaţiei veni la Curtea de casaţie 

să-şi apere dreptul său? La tribunalul din judeţul său, unde se” 

poate duce cu înlesnire, nude cunoaşte oamenii şi advocaţii, având 

justiţia mai aproape, îşi va puteă apără mai cu înlesnire şi cu: 

mai puţine. cheltueli dreptul său. - 

Nu aşi vrea să termin înainte de a relevă vo chestiune adusă 

aci de d. Weisselherger și Polony, aceea a dreptului comunităţilor 

de a percepe inipoziie. . : 

Chestiunea aceasta s'a discutat şi la Cameră. 

iAşi dori să conving pe minorităţi că trebuie să-mi deă voie să le 

o spur frăţeşte, să se tvezcască la vicaţa ncuă a Statului în care: 

trăiesc. (A plause). | “ 

Nu că le fac o acnzaţiune, dar trăind sute şi mii de | ani într'o 

anume atmosferă, omul se identifică cu ea şi singurele soluţiuni 

ce se vede înaintea tui sunt a. celea pe cari le-a văzut rezolvate 

sub acel regim ori «ât de învechit şi necorespunzător ar îi el cu: 

nevoile de azi. - 

D-lor, ea reprezentanţi ai Stainlui român, ca cunoscători ai 6on- 

dițiunilor de viaţă a acestiii Stat. şi ale cauzelor câri au adus lă 

prăbuşire Statele .ce mau ştint să se adopteze vieţei celei nouă 

spunem în mod hotărît și cinstit, că vrem să asiourăm Jibertatea: 

pentru toţi, dar că goramtia cea mai temeinică pentru această, 

Hbertate nu poate fi decât. în cadrul de viaţă a Statului de-: 

nocratic modern. (Aplause). 

Şi atunci aceste condiţii indispensabile de vieaţă căutaţile la 

Statele moderne democratice ieşite din revolufiunile din secolul al 

18 şi 19-lea, nu le căutaţi în Statul medieval maghiar, unde, de- 

sisu, veţi găsi privilejii cari erau necesare unui Stat care nu 

puieă trăi viata liheră a Statului modern de astăzi, ei numai pri 

asuprire şi luptă cu celelalte naţiuni depe teritoriul lui. : 

Mai este oare un Siat cu organizaţie modernă, în care să se gă- 

sească două impuneri cum ni se cere, pentru acelaș cetăţean şi în 

acelaş scop, una pentru Stat şi alta pentru comunitate? i 

Statul modern. are nevoiv=de impozite, pentru a puteă trăi; im- 

pozitele sunt ale Statului şi ale administraţiilor publice. 

Drepturile câștigate de care vorbii, sunt rămăşiţe medie ale 

pe cari nu le putem conceve astăzi. Intrebam pe un conaţional al 

d-voastre unde şi-a făcut cultura în tinereţe? Mi-a răspuns că în 

Germania. Ri bine, ştiinţele de Stat nu sar desvoltat nicăeri mai 

puternice decât în Germania; nu veţi găsi nici în Ad. Wagner/ şi 

bici întrun autor cu autoritate putinţa ca Statul să-şi deă o 

gerte din dreptul lui de impunere la o asociaţie privată, ori care 

N
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ar fi ea. De aceia trebue să faceţi deosebire între ce va să zică im- 

pozit; şi ce va să zică taxe. Impozite nu puteţi aveă, impozitele 

sunt ale serviciilor publice puteţi însă aveă taxe. Şi la noi Efo- 

riile şcolare au taxe. Când se va regulă chestiunea Visericeasă 

şi cea şcolară comunitatea va puieă să ia dela credincioşii respec- 

iivi sau dela părinţii copiilor anumite taxe în folosul bisericei sau 

ai şcolii însă un iropozit de Stat nu se poate dă unei comunităţi, 

Ținând însă scamă de trecut, am prevăzut o stare de tranziţie 

ca să vă dăm posibilitatea să nu stânjeniţi viaţa şcolii d-voastre, 

fiindeă nu vream să lipsim populaţiunile depe teritoriile româ- 

neşti de nici un facioz de cultură. Ştiţi ce sacrificii am făcut în 

sitnaţia financiară rea de astăzi, pentru şcolile săteşti şi altele. 

Am păstrat deci în mol provizoriu situaţiunea actuală. Nu se 

poate însă în Statul modern de azi să se deă drept comunităţilor 

să perceapă impozite, prin mijlocirea Statului. Dacă acest drept 

îl au comunele, judeţele şi Camerele de 'comerţ, este pentru. că, 

după. cum ziceam adineauri, ele sunt o celulă din organismul Sta- 

tului, fac un serviciu publie pentru toţi cetăţenii acestei ţări, in- 

diferent de confesii și lin:ba lor. 

Sunt câte odată într'o situaţiune foarte grea; ca ministru de 

finanţe, primesc plângeri din partea cetățenilor minoritari ai a- 

cestei ţări în contra impozitelor luate de comunităţi, pe lânsă 

cele pe cari le ia Statul asupra acelpiaş venit, aşă căi ei plătesc, 

şi scoale de Stat şi pe aceia a comunităţii. 

De aceea, însușiţi-vă concepţia Statului modern. Statul româ- 

nese este organizat pe baze moderne democratice și orgarizaţia 

lui întreagă trebuie să între în cadrul cel mare, indispensabil 

traiului lui. | 

D-ler, nu mai vorbesc de dispoziţiile tranzitorii, cari. sunt în: 

scrise în lege, ele se întelez dela sine. Ele vor trăi cât vor dăinui 

condiţiile actţuale normale. Dar ce va rămâne permanent din a- 

ceastă lege? Nu-mi fze iluzia că o lege făcută în condițiuni atât 

de grele şi anormale, cu cele de astăzi, să rămână. neschimbată, 

ceeace va rămâre însă permanent este că acelaş sistem de impozit 

se va aplică la patru provincii cu sisteme azi deosebite. vor ră- 

“mâne aceleaşi: publice pentru .toţi cetăţenii României-Mari, va 

vămâne unificarea impozitelor. (Aplause). 

. De sigur, în timpul aplicării legii vor fi modificări de făcut şi 

îndreptări de adus în mod continuu va rămâne însă permanent 

scopul principal al vi; soordonarea impunerilor directe ale di- 
feritelor administraţiuni publice, un sistem unie şi deci armonic, 
precum şi iinpozilui progresiv pe venitul global Reforma mai. 
însemnează apoi un pas înainte în politică de participare la chel- 
tmelile Statului a ircpezitelov directe faţă de cele indirecte, şi,
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în sfârşit, asgurarea veniturilor Statuiui pentru a putea trăi în 

"conrliţinnile grele de astăzi; | 

P S.S Episcopul de Tiâmnic a dat în discuţia acestei legi o notă 

aparte, făcând să rtiasă baza nurmală a. unei legiuiri. bază pe care 

o fixă împrejurul a 7 punete.-Lia unele din ele am răspuns în mod 

indireet 

P. Ş. $. a ridieat însă discuţia la un ordin mai înalt şi a în- 

sufloțit ca să zic asă, o reformă de un ordin mai mult material, 

Dar fiindcă a înălțat chestiunea să-mi daţi şi mie voie să privim 

latura morală, nu numai a reformei pe care o facem noi astăzi, dar 

a întregei acţiuni de unitieare, de consolidare internă a Statului 

pe care începem să v înfăptuim. 

Pentru chestiunile grele şi mari, ca acelea pe cari trebuie să le 

atacăm în vremurile grele ca cele prin cari trecem azi, treubie ne- 

greşit acest imbold moral, fără de cate nici munca, nici râvna, 

nici jertfele cerute pentru faptele mari nu se pot dobândi. 

P. S. Sa „vorbea de legitimitatea: măsurilor legale cari se iau. 

Mă gândeam, pe lânuă iegea impozitelor directe, la legitimitatea, 

Constituţiunii, a legii administrative şi a tuturor reformelor cari 

le Prezentăm Parlamentului. - 

Ce determină toate aceste reforma? Nevoia de sute şi mii de 

ani a acestui near, care a suferit şi a luptat ca să poată să tră- 

iască într'o zi unit și liber! (Aplause). 

Revine garanţiei noastre datoria să facă faţă la această mare 

nevoie. Chiar dacă ar greşi în detaliul soluţiilor luate, legiti- 

mitatea totuş o averi în nevoile țpoporului acestuia, care aş- 

teaptă de o miie de aniaceastă zi a reînvierii! (Aplause). “ 

WP. S$. Sa ziceă, mi se pare, că al doilea punct eră proporţiona- 

iitatea între sarcinile ce se cer contribuabilului şi folosirea bună 

a acestor sarcini. Vom greşi poate în cote, însă nu sunt oare jus- 

-tificate jertiele ce cerem astăzi, când este vorba să apărăm şi să 

întărim opera înfăptuită cu sacrificiul de vieaţă a peste opt sute 

de mii de oameni, sau când cu; contribuţia de tot felul cerută azi), 

voim să dăm lumină unui popor ce a stat încătuşat, în întuneric, 

de cotropirea străină, atâtea veacuri? (Aplause” prelungite).: 

Mai cereă P. S. Sa: dreptate. Ce iacem astăzi prin darea unei 

Constituţiuni ţării, prin unificarea legilor, prin aceea a contrihu- 

țiunilor, dacă nu dreptate, si mai cu seamă pentru cei niulţi, cari 

hu au putut so aibă sub robivea străină? 

'Al patrulea punct eră în nevoia de a ocroti pe cei mai slabi. 

Cind erau slabi în această ţară mărită, nu fiindcă erau nemernici, 

dar fiindcă erau împiedicaţi în propășirea lor? Nu numai nu 

există ocrotire “pentru ei, dar stânjenire chiar a traiului lor firesc? 

De aci înainte, în România liberă ei se pot ridică acolo unde me-
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-zită, atât prin însuşirile lor, cât şi prin condiţiile naturale şi! Je- 

sale, nu excepţionale, în cari se găsesc. i 

- De aceea cred că dacă vom aveă conştiinţa limpede şi mereu 

trează a acestei laturi morale a operei de unificare şi consoli- 

dare ce o facem acum. nimic nu ne poate opri să vedem împli- 

nindu-se roadele depline ce vor izvori din întărireâ - acestei ţări, 

prin punerea în valoare deplină a însuşirilor poporului şi a bo- 

- găţiiior pământului pe care el trăeşte. (Aplause prelungite. Ova- 

“iuni). - 

D. M. PREREKYIDE. preşedinte: D-lor senatori, discuţiunea 

generală este închisă. r 

Pun la vot luarea în considerare a proiectului de lege. 

— Intreg Senatul votează cu aclamaţiune. 

D. M. PHEREKYDE, preşedinte: D-lor senatori, luarea în con- 

- siderare a proiectului de lege sa admis. 

In şedinţa de mâine se va începe discuţia legii pe articole. 

” Ridie şedinţa. 

— Sedinţa se ridică la ora 13,30, anunţându-se cea viitoare pen. 

tru a doua zi, la ora t5. . 

D. TONIY I1L1ESCU, raportor: citeşte următoarele art, 1, şi 9 

„asa cum s'au admis de comitetul deleaţilor: 

TITLUL 1. 

Clasițicarea și notarea impozitelor directe. 

„Art. 1. — Contribuţiunile directe corespunzătoare celor de mai 

„dos, acum existente în tot cuprinsul României înlocuese dela 1 

Aprlie 1923 cu următoarele: 

Impezitul pe veniturile proprietăţilor agricole; 

Impozitul pe veniturile proprietăţilor clădite; 

Impozitul pe veniturile valorilor mobiliare;, 

Impozitul pe veniturile comerciale şi industriale; 

„ Impozitul pe salarii; - 

Impozitul pe. veniturile din profesiuni şi oenpaţiuni ! neimpuse 

la celelalte impozite: 

7. Impozitul progresiv pe venitul global. 

Primele 6 impozite sunt obiective, ele lovind veniturile speciale, 

împărţite în 6 categorii, după origina şi tratamentul care li se 

aplică, şi formând astfel 6 impozite elementare. 

Pe lângă aceste impozite se pot stabili impuneri adiționale în 

folosul comunelor, judeţelor şi altor instituţiuni , publice, în imi 

tele prevăzute de această lege. 
Ultimul impozit este subiectiv şi „complectează impunerea, lo- 

vind totalitatea veniturilor. * 
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Art. 3.:— Sunt supuse impozitelor elementare personale fizice 

sau juridice cărora le revin veniturile sus vizate, independente de - 

naționalitatea şi sediul lor, ae 

Persoanele impozabile la impozitul prosresiv asupra venitulai 

global sunt. prevăzute lu titlul II, cap. VII al acestei legi. 

_„— Necerând nimeni cuvântul, art. 1 şi se pun suceesiv la. vot, 

şi se admit. . 

— Se citeşte nrmătorul art. 3: 
4 7 

TITLAT, II. 

Impozite 

CAP.I | 

Imwozitul pe veniturile mroprietătilor agricole. 

“Art. 3. — Sunt snpuse unui impozit de 12 la sută pe numele 

proprietarilor. uzufruetuarilor sau titularilor oricărui alt drept 

real de falazinţă, veniturile proprietăţilor funciare agricole sau . 

celor asimilatelor, constatate conform prevederilor prezentei legi. 

Pentru veniturile proprietăţilor arendate, impozitul este sporit 

la 14 Ja sută, afară de cele ce aparţin minorilor, orfani, ori ele . 

arendate obştiilor sau evoperativelor locale de 'exploatare. 

Dacă contrihuabilul lacueste în străinătate mai mult de 6 luni, 

în cursul unui ar. irvpozitul va fi de 20 la sută, fără deosebirea 
de mai sus, afară dc cazul când este trimis în calitate de func- 

ționar public. ori en o însărcinare oficială, sau în cazul când şade: 

acolo cel mult 6 ani pentru studii universitare sau asimilate lor 

sau 2 ani pentru stuulii speciale. ! 
Această sporire de cotă nu se aplică contribuabililor cari au... 

întindere de pământ până la 5 hectare inclusiv, cu domiciliul la 

aplicarea legii în ţări străine. decât dapă 3 ani dela această dată 

și dacă până atunci nu se reîntore în ţară. i 

D. M. PHEREKYDE. presedinte: D. Seceleanu, are cuvântul. 

D.N. N. SECELEANU: D-le preşedinte, d-lor senatori, în urma 

celor spuce de d-nii seratori care m'au precedat, cum şi în urma 

„xorbirii d-lui ministru de finanţe, aproape aşi mai avea nimie 

de spus — totuş ca reprezentant al. enltivatorilor de pământ şi 

în acelaş timp cu însu-mi plugar. mi-am permis să iau cuvântul, 

având credința că în urma celor ce voi aveă onoarea a vă expune, 

dacă nu-mi veti dă absolută dreptate, veţi fi însă mai îngăduitori 

faţă de mine, în aprecierile d-voastre. 

Nu pun la îndoială, d-lor senatori, sentimentele cele bune de 

care e animat d. ministru de finanţe şi cred. după cum a spus-o 

în comitetul delegaților, — de altfel cum a confirmat-o şi în faţa . 

i



  

d-voastre, — că d-sa, la alcătuirea legii de faţă, n'a avut în ve- 

dere decât spiritul de dreptate între toţi cetăţenii României-Mari 

şi neasuprirea nici unei case sociale, fapt ce m'a încurajat şi mai 

muli ca să iau cuvântul. 
Imi veţi permite însă. atât d-voastre cât şi d. ministru de fi. 

narţe, să vă arăt cu cifre. că legeă, aşa cum e alcătuită, impune, 

pe plugari la dări faarte mari, cari cu greu le vor putea suportă. 

Aşa, art. 3, alin. Î, spune: „Sunt impuge unu impozit de 12% pe 

numele proprietarior, usufructuarilor sau titularilor ori cărui 

alt drept real de folosinţă, veniturile proprietăţilor funciare a- 

gricole, sau. cele asimilate lor, constatate conform prevederilor 

prezentei legi“ și mai departe la art. 72, alin. I, legea prevede 

alte 5% pentru judeţ, la.alin. II 3% pentru comună şi la alin. 5 

încă 0,507 pentru caruerile agricole şi de muncă, — prin urmare 

30:j % — la care se adaugă încă 2%, — taxa de unu la sută, asupra 

cifrei de afaceri, — zie 2%, căci deşi vânzătorui în aparenţă plă- 

teşie 1%, iar cumpărătorul tot 1% — şi acest al doilea unu la 

sută, îl plăteşte tot produeiitorul, căci, la cumpărarea mărfei, 

cumpărăiorul îşi face socoteala si-l pune tot în spinarea vânză- 

torului,. prin urma, 22'/» din sută şau 29% notaţi bine d-lor se- | 

natori, căci e o mare diferenţă când se zice la sută şi 

“ândj e din sută, | i i - - 
Mai departe, d-lor. legea vine cu altă dare la venitul globat 

Să luăm de exemplu pe unul care are 200.000 lei venit — va dă 

încă 4:/- din sută, aşa câ va plăti cu totul 27 din sută sau aproape . 

51% (a sută). 
Dar, d-lor. pe producători (pe plugari) nu-i atinge numai ta- 

xele nastea, căci deşi art. 71 glăsueşte, că nici un fel de zecimi 

sau alte dări suplimentare. afară de cele de faţă, nu pot îi înfiin- 

țate asupra impozitelor stabilite prin această. lege, sau (asupra 

veniturilor supuse acestor impozite în folosul nici unei institu- 
țiunii publice; —li să pune totuş producătorilor, pe altă cale, o 
dare cu mult mai mare ca cele de sus, — taxa de export 20.000 lei 

de vagon care, adunată cu cei de mai sus, revine în total la o dare 

de peste 20025, ceeace ia Statul. Să mă explie. 

Să vedem cât costă muncea unui, ha. cât produce şi câţ fa 
statul 'din acest produs. | 

Un ha costă aratul, de două ori circa . 400 lei 

(Boronatul), semănatul, grăpatul . . . . 80, 
Tăvălugitul ..... în... |... 20 , 
Plivitul cc... '180—200 

>» 

Seceratul clăitul (intră la secerat 

4—5 kg sfoară de manilă a 60 kg 
minimum) rc cc. + 880,



Căratul la maşina de treerat 20 

Treeratul. ocean ae o... 120 > 

Căratul boabelor-la gară. . ....... 60 , 

Adiministraţia (logofeţi, pândari, ete.) 60 
Dări circa, . . . . . sc. |. . ... 10—80 

| Diferite cheltueli (saci, poloage, 

eta, ete.) ., î... 80 , 

Costă, prin urmare, munca 

unui ha .,...., .. 1.510—1.600 , 

Acum să vedem producţia la ha. | 

Producţia întrun an bunişor e de circa 14.hl. şi 25 d. d;—ae. 

rotunjit cirfa pentru o mai ușoară) socoteală, — spusei întrun 

an bivişor, căci dela răshoi încoace, noi Ilalomiţenii, n'am avut 

cveât 16 hl. la ha. şi suri azi când nu scoatem nici sămânţa. 

Porumbul produce şi mai puţin, dar suntem siliţi s să-l cultivăm 

ca să facem rotația surmănăturilor, 

Din produsul de mai sis şi dacă seădem sămânța: 2 n, şi 2/5 d. 

d. rămâne 12 hl,. care a 70 kg. (în mijloein toate cerealele) face 

640 Eg. care a 5 lei face 4.200 iei, sau 50.000 lei vagonul, din care 

30.000 ia producătorul, iar 20.000 Statul, 40% din venitul brut, par- - 

tea ce o ia Statul. 

"Din 4.200 lei veniti unni ha., dacă se scade munea lei 1.680 si 

«heltuelile lei 1.570, rămâne lei 950, venit net la ha. 

Prin urmare, la un ha. îi xămâne producătorul întrun an buna. 

circa 900 lei, şi Statul ia cirea 1.700, sau făcând socoteala revine 

150% plus toate dările de mai sus (29%), prin urmare peste 200% 

Aceasta în an bunişor căci în anii răi, producătorul e silit să 

scoată din pungă. Mi se va răspunde poate, că taxa de 20.000 lei, 

nu e o dare, — dar ari .cum aţi numi-o, d-lor, taxă, impunere, ete, 

ea se plăteşte de producători şi ca mMhre rămâne tot dare. 

Vedeţi dar, d-lor senatori și d-le ministru, că actualele dări nu : 

numai că sunt mari. dar sunt fvarte exagerate şi mi-e ţeamă că 

se vor încasă cu greutate şi v'aşi rugă să le reduceţi simţitor.— 

sa lăsaţi pe plugari să se refacă, ei cari au suferit aş ade mult 

„le pe urma răsboiului şi care ar avea nevoie de: sprijinul d- 
voastre. Sunt judeţe, d-lor, prin care au trecut armatele în retra-. 

„gere şi inamicii noşiri, cum e şi judeţul Ialomiţa, “unde aproape 
iuate gospodăriile au fost distruse şi cetăţenii au obţinut 'botă- 
viri definitive de despăgubiri de multe milioane contra Statului, 
dar cari din "bunul lor simţ şi din îndemnul nostru, mau pe- 

clamat până acux' drepturile lor, dându-şi seama că Statul se 

găsește în jenă şi că punându-se pe calea cea bună carul cel mare 

al Statullui, speră că se vor avea în vedere şi dreptele lor cereri,



iu să adaug,.d-lor senatori, că marea proprietate ca şi cea 

mică când a sosit ceasul cel mare şi a făcut pe deplin datoria, şi 

1ăsând la o parte orice prejudecăţi când sa cerut proprietarilor 

=ă se desbrace de drepturile lor, au fost la înălţime votând a- 

proape în unanimitate lege aexproprienii; şi lăsând modestia la o 

parte pot spune cam fost şi eu din aceea cari am vota-o, fiind, pe 

vremuri alesul naţinnii. Imi place să cred că ferească Dumnezeu, 

dacă ţara va aveă nevoie de alie sacrificii, din partea celor mari, 

ca şi, a celor mici, vor răspunde cu toţii la o Paltă, întrun gând 

şi cuget, pentru salvarea iubitei, noastre patrii. 

Mi se va răspunde cred de d-voastră și de d. ministru de Îi- 

nanţe, că ţara e datoare şi înăuntru şi în afară şi că-i trebuie 

bani să-şi plătească datoriile, în plus să se refacă și să-și echili- 

breze bugetul; -- da, aşa este, totuşi, votându-se actualele dări, 

Statul, după min, depăşeşte limita trebuinţelor. sale. 

In adevăr. ţinând seamă de încasările şi cheltuelile făcute până 

acum, se poate vedea că dările ce se pun, ar puteă fi cu mult mic- 
şorate. - _- - , 

Statul. d-lor senatori după câte se ştie, are vre-o 5 miliarde da- 

torie externă şi alta circa35 miliarde datorie internă. Prima da- . 

torie în mare parte 6 pe cale să fie consolidată, prin consolidarea 

- bonusrilor de tezaur şi această graţie d-lui ministru. de finanţe apoi 

piiu- plata despăgubirilor de răsboi şi prin plata ce trebuie să 

ne-o facă marii noştri aliaţi pentru distrugerea instalaţiunilor 

_petrolilere; - 

Datoria internă 'şi bugetul se vor echilibră cu .prisosinţă şi 

chiar cu excedente, căci cercetând veniturile pe cele nouă luni deja . 

1 Aprilie la 31 IDecembrie trecut chiar după expunerea d-lui mi- 

nistru de finanţe, — vedem că ele au fost aproximativ 9 miliarde, - 

„prin urmare ar reveni la 12 milioarde anual; — acesta după dările 

uctuale, iar mâine, d-lor, când toate aceste dări se vor mări sim 

titor şi altele noui se vur erea, cum taxa asupra tantiemelor,"re- 

devențelor, impozitul compiimentar, impozitul pe venituri din 

profesiuni şi ale ocupaţiuni ne impuse, cum şi taxa asupra ve- 

nitulmi global, — sunt aproape sigur că vom avea un venit:de 
cel puţin 15 miliarde şi ea atare un excedent de câteva miliarde. 

Aci poate ar fi lociil săi spun că am puteă avea. venituri şi mai 

mari dacă Statui şi-ar pune în valoare bogăţiile sale, cum: ex- 
ploatarea terenurilor petrolifere, o exploatare mai serioasă a pă- 

durilor,. minelor, căderilor de apă, etc. ete, 

| Imi veţi permite, d-loz; să vă dau unu singur exemblu. Intre di- 
ferite mari bogății ce le avem, e şi sarea, şi pot să vă spun că 
fiind pe vremuri exploatator de petrul, în diferite sondagii ce am 
făcut, am întâlnit straturi de sute de metri cu sare — miliarde 

Ea v



  

«de tone, — eari ar puteă alimentă lumea întreagă, atât cât ar 

_«xistă pământul. Această imensă cantitate de sare șeade aproape 

" meexpioatată şi neîntrebuinsată. Să se facă, d-lor, de către Stat ex- 

ploatări mai mari, să sn» construească fabrici de sodă sau alte 

produse, cari vor aduce Statului venituri frumoase. 

Mă resum, d-lor, şi rog pe d. ministru de finanţe, să renunţe 

lua taxa de export întreagă, — sau dacă nu, cel puţin la -jumă- 

tate, — cum şi la taxa de 1% supra afacerilor, — care se aplică 

și asupra. vânzărilor cereaielor, şi cari, după eum'am avut o- 

moorea să vă 'arăt, este în realitate de 2%. 

Pe d-voastre, d-lor senatori, vă rog, bine înţeles și cu asenti- 

mentul d-lui ministru de finanţe, să reduceţi impozitul asupra 

proprietăţilor fonciare agricole la 8%. 

S susţinut de d. raportor, şi d-sa a căutat să ne dovedească cu 

cifre că impunerea nu e asa de mare, mai ales pentru ţăranii cari 

--au până la 5 hectare pământ arabil, căci acestora li se scade o pă- 

“rime, de altfel cum prevede şi legea, 

Aşi, d-lor,. găsesc că so face o nedreptate cu cei cari au un 

hectar sau două mai mult. Presupunem că nn ţăran are 5 hectare 

“evaluate cu 300 lei heetarul, face 1500 lei, la care va plăti cu 22 lei 

“si 50 bani suta, iese 337 lei şi 50 bani, di ncare se scade 84 lei Xpă- 

" 4rimea). rămâne să plăteuscă 253 lei şi 50 bani, sau 50 lei şi 10 

“Wani de hectar. 

Să luăm pe un altul zare are 6 hectare, un hectar poate fi că- 

pătat prin moştenire san cumpărat 8 hectare evaluat la 300 lei 

hectarul, face 1.800 lei, cu 92 lei şi. 50), iese să plătească 450 lei, 

- “fără scăzământ), va plăti deci cel cu. 6 hectare 151 lei şi 50 bai, 

- mai mult ca cel cu5hectare, — sau Î51 lei pentru hectarul ce pri- 

"soseşte peste 5, ceeace sozot că e prea mult şi mar fi toomai drept. 

WVagi rugă dar; d-lor, să reduceţi taxa tal toţi: deopotrivă, căci 

- acesta pe lângă că ar fi drept, mar aduce o scădere atât de în- 

semnată în veniturile Statuli. Aceste reducere ar fi dreaptă, 

căci n'am nemulţumni be, cei i 45% din proprietari cu mai mult de 

inci hectare, şi apoi n'a» fi aşa de însemnată, căci făcând so- 

coteala la cele cirea 12 milioane hectare pământ arabil, în care 

întră cei cu 5 hectare şi la care le-aţi redus o pătrime, toată! ;di- 

| serena mar fi decât aproxiinativ- 80 milioane, sumă foarte mică, 

faţă de actualele venitiwi şi de dările cele mari! puse asupra a- 

gricultorilor. 

Acestea am avut de spus şi rog ca de arătările mele rezultate 

din experienţă. să 'biaevoiţi să ţineţi seamă în interesul chiar al 

iegii pe care o discutăm. 

DD. M. PHERIKYDE, preşedinte: D.: ministru de finanţe are 

"cuvântul. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D- lor, senatori,
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declar dela început că nu aş voi să se interpreteze greşit cuvin- 

tele optimiste. ce le-am pronunţat în cuvântările imele, atât în 

Cameră cât şi în Scuat. 1). senator Seceleanu îşi bazează ar- 

gumentavea făcută pe speranţa că bugetul în curs este excedentar, 

şi că Statul, în situaţiunea actuală, nu mai are nevoie să ceaxă 

sacrificii financiare, ci, din contră, poate încă să maii'deă din 

ceeace are, 
Mă mir că tocmai d. Seceleanu, care trăieşte şi care munceşte 

aci în ţară poate să creadă că Statul român este astăzi atât de 

îmbelşugat în cât el poate să mai renunţe şi la ceva din dările pe 

cari le încasează. Să-mi deă voie să-i spun că mi se pare că a- 

ceastă credinţă a d-sale este adusă mai mult pentra a justifică, 

dela tribuna parlamentară, o anume cerere a d-sale. 

D-sa, care are contact nu numai cu marii proprietari, dar şi 

cu ţăranii, trebuie să stie căi ţăranul e convins astăzi că contri- 

huabilul trebuie să plătească şi că trebuie să plătească ceva mai 

mult decât înainte de răsboi. Nu trebuie dela această tribună şi 

în momentele acestea să aducem această credinţă, care în defi- 

finitiv nu poate fi cea reală, că Statul român și-a satisfăcut toate . 

nevoile şi, pentrucă a consolidat, în parte, datoria pe care o are 

în străinătate, nu mâi are nevoie de alte cheltneli. Aceasta, pen- 

trucă, în primul rând, bugetul nostru. este un buget de compre- 

siune a cheltuelilor. Trebuiă mai întâiu să facem această îinfrâ- 

nare, pentrucă să putem face faţă nevoilor noastre, şi să nu fim, 

întrun moment de diseredit al Statului, la dispoziţiunea străină- 

ţătii, cerându-i ajutor. - 

Dar în afară de aceasta, nu uitaţi partea. a dona a programului. 

D-voastre trebuie s ăştiţi că, în afară de toate, pensiunile invali- 

zilor şi orfanilor de răsboi, cari se vrcă la sute de milioane, în 

afară de toate datoriile flotante interne, cari se ridică şi aceasta 

Ja vreo două miliarde, şi eu privire la cari nu am făcut încă ni- 

“mic, vine pe urmă clestiunea despăgubirilor de răsboi, cari de 

asemenea se ridică la câteva miliarde. 

In al treilea rând, în afară de toate aceste 'cheltueli, este :ches- 

tiunea înzestrării României Mari cu legăturile de căi ferate, atât 

de necesare. 
Ar fi cea mai mare greşeală să credem că am ajuns în acea si- 

tuaţiune în cât avum excedent bugetar, ar fi a ne amăgi pe noi 
înşine,. ar fi să reluăm politica de acum câţiva ani de zile şi să 
depindem de, bunăvoința celor din afară. 

Eu, din farte-mi, aşi ruga Senatul ca în- această lege să se 
vadă ultima sforțare pe care am făcut-o, şi eu. ministru de fi- 
renţe şi Camera, când a votat acest, proicet, pentru ca să ajun- 
gem în limita cotelor de impunere, spre a nu luă contribuabilului 
mai mult decât trebuie, dar să ştiţi că am ajuns la o limită suli
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care nu nc- -an: puteă cobori, Și limita care este? Este aceea pe 
care am afir mat-o, că în mijlociu nu lăum dela contribuabil. de 
cât aproape ceeace se ia astăzi, 

Nu este deci'exact că cerem contribuabililor ma imult decât 
trebuințele Statului reciamă şi nu cste bine ca asemenea cuvinte 
să se spună dela trituna Parlamentului. 

Protesiez în contra, lor, după cum deunăzi am protestat contra * 
Camerii de comerţ din Galaţi, care spunea că legea aceasta ar 0- 
ori şi comerțul şi industria, cocace nn este în realitate. 

„Această lege nu omoară viei azsicultura, din contră, ea îi face 
c situaţiune muli mai bună decât legea care ar fi astăzi în vigoare, 
«dică legea care ea fost votată în 1991 şi nu-i face o situaţiune mai 
grea decâi legea care astăzi es aplieută, adică fonciera cea ve-. 
che. Să iau o pildă din vechea lege: Astăzi se plăteşte la agricul- 
tură, cu zecimile de pârcepere pentru Stat, cu adaosul făcui sub 
guvernul Averescu acum doi ani, cu zecimile de percepere pentru 
comună şi judeţ, între 24—29%, după cum moşia este culțivată de 
proprietar sau arendaş. | 

Cu legea pe care o. disentăm ajungem aproape la cota cea mai 
mică din ceeace se plăte şte astăzi, şi să (ineţi s6ama câ.în imipu- 
zitul funcioe de asţiizi nu se face scăderea peniru sareiuile: ipo- 
tecare dela impozitul slemeniar, pe care noi o facem, de asemenea 
să ţineţi seamă că în irupozitele de azi nu se face scăderea de 
bază, cum se va face în viitor pentru 25% din venit. 
Va să zică, prin toate acestea noi am ţinut. seama ca să nu 

trecem de limita curminte; pentru ca astfel Statul acesta să poată 
„să funeţioneze. 

După câte am văzut până acum, la fiecare impozit elementar 
cei interesanţi vin să ceară reducerea cotei dela ramiura, care-i pri- 
veşte; o reformă însă ea, aceasta a impozitelor directe trebuie să; o 
luaţi ca un tot care există în toate legile bine armonizate din toaţe 
ţările. Dacă voiţi de pildă reduceyea la 82%, cum cereă d. Seceleanu, 
'a agricultură, atunci trebuie să reducem, în mod logic. toată 
seara, adică teată' descrimiaarea de impozite, fiindeă nu poţi să 
reduei la 87 agrienilura și să laşi 19% la comerţ sau industrie şi 
127% la clădiri. Este d propurţie care iese din natura economică a 
fiecărui venit de impus; între impozitul pe venitul proprietăţilor 
“lădite şi agricole, cari sunt in:pozite pe venituri fundate şi între 
acela asupra comerţului şi industriei, mai aleatorii, între acel al 
“alariaţilor şi al profesiunilor iibere, si între acela mai lesne de 

obţinut asupra averii mobiliara. Această scară, care există după 
toate teritoriile ştiintifice, este păstrată în legea . noastră. | 

Prin urmare, o reducere !n cota de bază ar impune o modificare 

a întregei scări, aittel lezca pe care o faceţi ar fi o lege nearmo-= 

Brit. | ! | 64 3
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nică 

de celelalte. A 

Nu suntermu, din nenorocire, în şituaţiunea aceea pe care o arătă 

d. Seceleanu, pentru a se justifică cererea de reducere a cotei şi 

să putem astăzi să renuulăm şi Ja incasările pe cari Je avem. 

Deci, vă rog, în acelaş timp, ca şi d xoasrte să puneţi acelaș 

spirit pe care l-a pus şi comisiunea cu care am întocmit acest 

proiect, pe care l-a pus și Camara în discuţiunea lui, pe care l-a 

pus şi comitetul delegaţiler Senatului. : 

Peste tot unde s'a putut face o reducere sau vreo îmbunătăţire 

pentru situaţiunea contribuabiluiui, um făent-o; însă, încă odată, 

ca răspunzător de finanţele Statului, vă declar că am ajung la 

limita extremă, permisă de politica cuminte pe car6 vrem so du- 

şi în eare unele ramii de activitate ar fi nedreptăţite faţă 

mce. - 

Nu suntem decât două politici cum v am spus în comitetul de- 

legaţilor, d-le Seceleanu, una 'este politica aceasta cuminte, prin 

noi înşine, pe care vrem so facem, în care armonizăm, în mod 

«omplect, interesele contribuabilului şi interesele Statului, pe cari 

nu: le putem uită, asta este politica pe cate an: coneretizat-o în 

proiectu! acesta. Nu vu reuşi politica aceasta, atunci nu mai este 

decât cealaltă politică. pe care a voit s'o ducă Parlamentul trecut: 

aceea a impozitului pe capital si a vânzării buvurilor Statului 

către străinătate. 
Nereuşita politicei noastre ar duce la cote mari, 

cândai greşit, plăteşte a dona zi inai mult şi ţara şi contribuabilul. 

Prin urmare, urmează să susținuți această politică, care este 

a politică de ordine şi cuminţenie pentru finanţele Statului. 

Prin reducerile pe cari lo-ăţi mai face să ştiţi că lucraţi fără 

să vreţi la. cealaltă politică, şi nu vor fi atunci cote de 20% în 

total, ci cele pe cari ni-le vor impune căimătarii de tot felul di- 

răuntru şi diu afară. Deci, este cuminte şi bixie, cu toate sacriti- 

clile pe cari le cerem astăzi contribuabilului, şi cari, încă. odată, 

na sunt mai mari de cât cele de astăzi- să urmărim politica noastră 

financiară. De sigur, va fi oarecare urcare a veniturilor, din fap- 

iu! că nu au făcut recensămint ede 10 ai în vechiul regat. Şi 

în celelalte provincii veniturile vor fi sporite, fiindeă -răsboiul a 

întârziat constatarea cotelor, însă nu sunt mai ridicate. decât cele 

existente. Poate să fie într'o provincie o cotă puţin mai scăzută 

şi alta putin mai ridicată, dar mijlocia nu este superioară cotelor 

pe cari le avem astăzi. valuările de sigur că vor dă însă un plus. 

Deci, en rog Senatul să ţină seamă ude aceste consideraţiuni ge- 

merale pe cari le-am adus aici, şi să nu strice toată economia fi- 

nanciară a legii. (Aplause). . 

D. N. G. POPOVICI: O uşuoară completare şi o lămurire. 

D-le ministru, nu credeţi că ar fi bine să adăugăm la alineatul 

fiindcă atunci
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IL de sub art. 3. şi moşiile arendate cazi aparţin văduvelor? In 

al doilea rând, în acest alineat se vorbeşte numai de moşiile aren- 

date, nu at îi bine să adăozănm: „ori date în dijmă sătenilor“1 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: In ceeace pri- 

veşte văduvele, nu le-um compus fiiadeă sunt cazuri în cari fe- 
meile nu numai că au administrat mai bine, dar au scăpat câte- 
odată şi averile conpromise de bărbaţi. - 

In ce priveşte chestiunea dijmei, nu o puteţi pune pe aceeaş 
linie cu arenda, pentrucă este dijma care se dă proprietarului când 
el îşi cultiva singur moşia şi este și dijma care se dă proprietaru- 
Imi când el nici nu se duce la ţară. Dijma. însă trebuie să fie Hle- 
zată de prezenta proprietarului pe moşia lui, când proprietarul îşi 
cultivă singur moşia. şi dă o parte numai în dijmă, altfel este ade- 
vărată arendure, De aceca vă rog să lăsaţi forma care este aici. 
Noi în instrucţiuni vom arătă ce trebuie să se considere ca dat 
în dijmă. 

D. M. PHERERYDE, preşedinte: D. Buţureanu are : cuvântul. 
D. N. BUŢUREANII: D-le preşedinte d-lor senatori, art. 3 din 

leg e nu dace deosehire între proprietatea mare şi mică. Poate că 

ar trebui ca această deosebire să fie făcută. 

D. ERMIIL. PANGRATI: Nu mai există mare proprietate, A 
fost doar de trei ori expropriată, 

D. N. BUŢȚURDILAANU: liste mare deosebire între proprietatea 

de 500 hectare și cea de 5 hectare. 

D. ERMIL PANGRATI: Mai toată propvietatea este astăzi de 
:00 hectare. 

D. N. BUŢUREANU: Deosebirea totuş există, "Trebuie făcută 
această deoselire între proprietatea mare 'și proprietatea mică, 
orientându-ne dela producţiunea asupra căreia se iace aşezarea, 

impozitelor. ” ” ” 
I-lor, privim şi noi ca și d. ministru, armonia ce trebuie să 

existe între impozite, precuin şi ceeace ele trebuie să aducă pentru 

“îndestularea Statului. 
Dar trebuie să privim şi din celălalt punet de vedere, al drejp- 

tăţii sociale, eare trebuie să fie la baza acestei legi. 

Diu acest punct de vedere trebuie să recunoaştem că, deşi este 

adevăraț că proprietatea a' suferit, fie din pricina armatelor în 

trecere, în timpul răsboiului, fie div alte cauze în legătură cu, răs- 

toiul totuș puterea de refacere a gospodăriilor mari este cu mult 

mai mare decât puterea de refacere a gospodăriilor miei şi din 

acest punct de vedere trebuie să facem 2 distineţiune, 

Voci: i toemai invers. 

D. N. BUŢUREANU: D-lor, eu nu vorbese din punet de vedere 
ştiinţific, ci vorbese din punct de vedere al xealităţilor din ţara 
românească. 
Praducţiunea pe care o face proprietarul eare are plug de fier,
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care pune 4 hoi la plug, care-și face arătura din toamnă,. se deo- 

- siheste de producţiunea acelora cari nu au plug de fier, şi deci 

nu se potriveşte. produeţina:ea acestor două feluri de proprietari, 

de coridomniei-voastre, eu toate acestea, puneţi îimpozite egale. 

De aceea eu cred că trebuie făcută această distineţiune, si nu 

numai din punctul de vederea. al inijloaeelor. de producţiune, ci şi 

din punctul de vedere al puterii de refacere, case este în strânsă 

legătură cu puterea de producţiune. 

Dar, d- lor, dacă această disiineținue nu sa făcut, este însă una 

care se impune. . 

D-voastre ştiţi că. cultivarea pămâutului este în funcţiune de 

acei easi îl muncese, atârnă deci de prezența proprietarului Ja 

anoşia lui, pentru ca această produeţiune să fie mai producătoare, 

Dacă 'd-voastre aţi găsit că este bine ca 12 la sută să se pună 

asupra venitului dir agricultură, pentru acela care stă la moşie, 

unoi producţiunea dinire 14, 16 la sută şi 90 la sută pentru acela 

care stă în străinătate, de sigur că nu este dreaptă. 

D-voastre va trebui să analizaţi chestiunea chiar în ceeace pri- 

veşte cota de 12 Ia suiă, care o găsese prea mare pentru proprie- 

tarii cari îşi îndeplinesc funeţiunea lor socială de producător. 

Este însă o altă categorie de proprietari, sunt îmbogăţiţii de 

>ăsboi, cari, după ce au căpătat unele titiuri nobilitare, au xîyvnit 

şi la titlul acesta nobiliiar al proprietăţii pământului, căci pro- 

prietatea totdeauna a fost privită ca o îndeletnicire nobilitară, 

si aceştia cu toate că nu cunoşteau cultura pământului, a găsit, cu. 

cale ca în vremea aceasta, să cumpere moşii ldin acelea rămase 

dela expropriere. , 
Ei bine, oamenii aceştia nu au avut legături — de muncă vor- 

hese — nici cu capitalul eare l-au adunat, nici cu moşia pe care 

an dobândit -0 şi nici nu vor sia 'a moşie, pentrucă ei vor plecă 

să trăiască în străinătate, 
'De aceea, zic, d-le ministru, că an este drept să păstraţi un ra- 

port așa de mic de 2 şi apoi de 6, întue areste trei categorii de 

ospodari. 
Gospodarii cari şed pe. pământurile lor iau parte la toate sar- 

„cinile sociale. 

De exemplu, ştiţi că ţăranii si proprietarii eari şed în mijlocul 

lor sunt ohligaţi să construiască şevalele din comunele lor. 

Ia gândiţivă, cum au să contribuie la facerea acestor şcoli cei 

cari şed cine ştie unde, cari vor plăti 2) la sută, dar cari nu vor 

luă parie la toate belelalte sarcini sociale pe cari le suporlă. cei 

cari stau în ţară? 

Prin urmare, raportul acesta d-voastre va trebui să-l chibzuiţi, 

+a să corespundă spirituui de dreptate socială, pe care Ja anunţat 

și d. raportor şi care şade la baza acestei legi.
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"O altă observaţiune.. Cu ocaziunea: legii agrare am găsit 'că în: 

mintea comisiunilor pentru expropriere au venit tineri: cari din 

1910 şi până astăzi urmează şeoii de agricultură în străinătate, 

Intreb! dela 1910.şi până: astăzi aceşti tineri nu au putut că- 

_wătă încă cunoştinţele--necesate ca să poată obţine diploma | şi 

irebuia consideraţi şi în 1923'tot ea studenţi? . 

„ Legea este hotărită, -ea spune, că dacă până în 5 ani.dela data, 
„legii nu vor -veni curezultătul studiilor făcute în străinătate Ii 

se va luă lutul de 100 hectare, cu care pe nedrept au fost premiaţi, 

ca să facă agricultură ştiinţifică, - 

" D-voastre aţi pus un teruren de 2 ani pentru studii speciale în 
stăinătate. “ | 

Trebuie să prevedeţi ca să vină şi cu diploma de acolo, că ci- 
neva se poate duce în străinătate pentru studii şi să nu le facă, 
si în tot acest tinipmu plăteşte dările şi nici. la înapoiere nu va 
face nimic pentru tară. ” ” a i 

Cu alte cuvinte, prin nceasiă dispoziţiune se fac două lucruri 
rele: se frustează Statul de impozite şi nici țara -nu va profită 
'niinie dela aceşti pretinşi. studenţi Ia înapoierea lor în tară, 

Chestiune de refacere a ţării precum d-voastre foarte bine aţi! 
spus d-le: ministru, trebuie privită în legătură cu refacerea os- 

“podăriilor. d-voastre nu trebuie să vă gândiţi numai i Je refacerea 

(ării | : . i 
Izvorul refacerii ţării stă în fiecare gospodărie care se reface, 

prin urmare cu cât voni ajută refacerea, acestor gospodării mai 
mult, nelovindu-le cu impozite prea grele, cu atât ţara se: „va re- 
ace mai: uşor. ” 

Mai ales că chiar d- voastră, d-le ministru, aţi spus, prin compa- 
vaţiune ci alte părţi, că nimie nu va împiedeca ca mâine: vă- 
zându-se “că refacerea 'unsi categorii 'de rezulţate bune, deci dă îm 
venit care să poată fi lovit în chiar isvorul lui, să veniţi eo 
creştere a impunerii dela 14 la 16 'la sută, căci ne găsim, într'o 
&pocă a refacerii gospodăriilor, când veniturile vor creşte din an 
în an. 

Din acest punct de vedere trehuie să ne gândim. că. proprietarul 

se reface mai uşor decât gospodarul care a avut o mică gospo- 

ivie, că gospodarul se reface mai uşor decât văduva, orfanul 

sau colonistul. 

Deci, până la punerea acestar categorii în funcțiune, vom aveă 

vu greutate, gânrdiți-vă că suntem în situațiune, că lucrănă pă- 

mântul cu. văduvele de răsboi, cu epitropii orfânilor,” cu lotaşii, 

cari nu au inventar agricol, ia rpuţinii cari au cel mai mie inven- 

, dn dorinţa de a fi stănâni pe pământul ce li s'a dat, îl desfac şi 

pe e aecata pentru a putoi plăti acest păniânt, căci perceptorii Sta.



„1016 ” 

d a 4 

tului le-au spus că dacă ia 1 Martie nu va plăti în întregime lotul, 

ji se va luă pământul. 

Tată un uz: 

Invalidul Hăpăianu Petru, din Prelipca Văenleşti, a vândut: 27 

vaci şi casa cu 4 prăjini de doc eu suma de 4.200 lei lui (iheor- 

ebiţă Alexii, pentru a plăti perceptorului 6.940 lei, valoarea 10- 

4mlui, de oarece percepiornil îi spunea că banii asupra pământului 

nu se mai primese decât până la 1 i ES “ebruarie 1923, şi a vândut şi 

el tot inventarul. 

O voce: In ce gazetă aţi citit aceasta? 

D. N. BUȚUREANU: In „Solia“ dela Dorohoi anul al 12-lea. 

No. 3. 

O voce: Ce culoare are sazeta? | 

D. N. BUȚUREANU: Naţionalistă. Dar faptul nare culoare 

politică. 
D. ERMII: PANGRATI: Dacă sa găsit un perceptor nebun, 

“trebuie să interveniţi la. d. ministru, ca să ia măsuri. 

D. N. BUȚUREANU: Sa intervont la Cameră. 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanțe: Nu ni sa dat 

“la Cameră nici un caz. Se poate însă foarte bine să se găseasci 

un perceptor câre să înţeleagă greşit normele date şi să facă! exces 

„de zel. Daţi cazuri precise, ea să putem luă măsuri. Nu zie să nu 

spuneţi faptul acesta şi în gazetă pentru a face acţiunea d-voastră 

politică, dar interesul. eră să ştiu eu, ca să iau măsuri. căci se 
poate să se găsească mai mulţi perceptori cari să facă sperietori - 

de felul acesta. Incă odată însă, nu mi sa dat de loc vreun caz în 

Cameră. . 
D.N. BUȚUREANU : Am să aduce Monitorul Ofcial. 
D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe : Unde sa făcut 

execes şi mi s'a adus la cunoştinţă, am dat telegrafic ordin şi sunt 

sigur că ordinul men. sa aplicat. Prin urmare am produs efectul, 

imediat ce mi sa adus la cunoştinţă. 

D. N. BUŢȚUREANU : Ceeace ţineam să vă spun eră lucrul a: 

cesta : cum va. face gospodărie. din punctul de vedere al produc- 

tiuni, acest ţăran care şi-a vândut inventarul, dacă îl loviți cu int 

pozitul acesta de 12% 1 Prin acest impozit atât de ridicat se lo- 

veşte în puterea de produnţie a micilor cultivatori. De aceea, vă 

rog să meditaţi asupra acestei distineţiuri şi mai ales dacă ui: 

ircluic mărit raportul dela 12-.-14 şi dela 14—90, în ceeace priveste 
ve absentiști şi cu deosebire pe absenteiştii cari an devenit mari 
proprietari, graţie valutei şi îmbogăţirii prin speculă. 
iCei cari nu iau parte la greutăţile şi suferinţele acestui Stat, tre- 

bkuie să fie loviți fără milă. Cred că raportul între cote, prevăzut 
de lege, este din acest panct de vedere. foarte mie, şi de aceea vă 
vog să meditaţi asupra acestei chestiuni. 

r
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7 ! Li 

D. M. PHERFKYDE, presedinte : D. ministru de finanţe are 

-emvântul. 
- D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe : D. senator Bu- 

areanu a ridicat. chestiunea proporţionalit Xţii eotelor dela diferi- 

tele categorii de cultivători agricoli. 
Ami observat că d-sa a fost întrerupt de unii din membrii ma- 

jorităţii. Cred şi eu că d-sa greşeşte când afirmă că refacerea ţără- 

nimii a; fost mai grea decât a proprietarilor: In adevăr, unul dintre 

multele foloase pe cari le-a aus exproprierea Ja noi, şi unul din 

“«cle mai mari este că producția avricolă a putut fi mai repede re- 

Iuată după război. Dacă”nu aveani: exproprierea făcută la începu- 

“tul anului ]919, nu am avea astăzi ţara cultivată. Proprietatea 

- mare, fără vite şi unelte „usttel cum a ieşit după război, ar fi fost 

“în imposibililtale să cultive pământurile pe cari le avea. Numai 

„graţie expropricrii şi îrmproprietăriri s'a putut face acest efort. De 

ce ? Refacerea eră rault mai uşor de făcut după facerea repariiţiei 

marci proprietăţi. In deosebi, vitele cari lipseau cu desăvârşire 

imediat după război, sau refăcut mult mai repede la ţărani. - 

Prin urmare, greşiți cu toiul când credeţi că proprietatea mare 

wax putea reface mai laane. A fost g fericire, din punct de vedere 

al refacerii pentru (ară, că proprietatea mare -a fost mercelală şi 

împărţită la ţărani. ii 

De fapt, după cum supneă şi unul din membrii majorităţii, nz 

mai este decât foarte putină întindere agricolă în mâinele marilor 

“proprietari, şi nu puteri şi nici nu este bine să facem această deo- 

sebire de cote după natura proprietăţii, toemai noi, cari suntem 

ventru solidaritatea socială. : 
De altfel, am spus în totdeauna că cultura intensivă nu se 

poate face decăt prin mica proprietate, nu prin marea proprietate, 
şi credem; şi acum acelaș lucru. "transformarea 'se vede astăzi 
Cultura ţării nu se mai face exclusiv cu două cereale: grâu-po- 

ruinb, astăzi cultura sătenilor este mult mai variată, intrând în ea 

şi a aceea a legumelor, care este astăzi mult mai desvoltat în 

nica cuitură decât în cea mare. Întinderea şi creşterea vitelor pe. 

ame este bazată euliura intensivă nu sc poate face decât prin să- 

teni. (Aplause). Merii proprietari pot să producă o vită de rassă. 

excepţională, să îmbunătăţească vitele sale prin specimene alese. 

dar enltura intensă a vitelor, ţăranul o face. Negreşit că ţăranul 

abia astăzi intră în proprietatea lui definitivă, va trebui deci o ae- 

tiune continuă pentru îndrumarea lui în această direcție prin toate 

mijloacele şi în deosebi: prin cooperaţie. Sunt convins că proprie- 

laica culiivată de țăran, după câţiva ani de zile, va da cel puţia 

“cât a dat proprietatea mare în trecut. (Aplause). 

Ovi, cu cotele pe cari le-ara pus astăzi. cu puterea de produe- 

fiti a pământulci, cu scăderile pe cari le-am pus la un sfert din
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veniturile proprietari: lui, ered că am ticut tot ce. tebuiă să facem 

pentru a nu stânjeni pe micul 'cultivatur în avântul ce el trebuia 

să ia. Şi din acest punct de vedere nu cred că trebue făcută deo- 

sebirea între diferitele eategorii de agxieultori. De altfel, d. Buţu- 

zeanu. nu a insiztat asupra ăeestuii punet, ci asupra celui de al 

„dorlea. 

-. După cum.-at: spus- o şi în, Cameră 4, nu mă opun ca să se pun 

pentru absenteişti v' cotă îndoită. 

O VOCE: Cel puţin! | 

E -D: VINTILA BPATIANU, ministru de finanţe : Nu, nu vreau să 

“ajungem la coniiseare. O lege. de impozite nu este o lege penală și 

ca să fie o lege obiectivă, trebuie si fie făcută din punet de vedere 

sinanelar, nu -penal. | . | 

Dacă este vorba să pedepsim pe acei cari sau îmbogăţit în tim- 

pul războiuiui aceasta trebuie făcută prin altă lege, printr'o lege. 

penală nu fiscală. In lesea fiscală sunt negreşit consideraţinni de 

impunere diterițe după modul cum îşi îndeplinesc rolul social şi e- 

„«onomic. diferite proprietăţi. 

- Dacă Senatul vrea să pună pentru absenteisli, în loc de 20. 24 la, 

. sută, nu n'ă opun. - | 

De ce nam pus? Pentru că în text înduirea cotelor de 12 şi 14 

Ja sută-ne silea să favem noui cote ;. um evitat astfel complieaţiuni 

„prea mari. Nu mă opun însă, dacă credeţi d-voastră să mărim cota. 

la, 24 la sută. Redactaţi un amendament în acest sens. (Aplause). 

D. M. PHERERYDE, prşedinte : D. Ciolan are cuvântul. . 

D. IORGU CIOLAN : D-le preşdiuie, «1 lur senatori, wmaş fi luat 

cuvântul, dar, fiindcă diseuţiuna este mai multi pentru pătura ru- 

xală care se numeşte țărănime şi pentru că eu sunt alesul ţărani- 

ler, daţi-niă voia să vă dau unele lămuriri. E 

Se spune că pătura rurală ar [îi proa ereu impusă prin legea pe: 

“cari o discutăm. - 

Eu sunt de părere contrarie şi să nu vedeţi că prin aceasta 'eu,. 

de şi ţăran, aş:fi în contra intereselor țăranilor. Să mă explice. 

lam ţăran. cum suri, şi astăzi și plăteam înainte impozit 8 lei 

pe an. | 

 Atumei « eră însă “suta de ilogame de păpuşoi sau de altă recoltă. 

7 şi 8 lei. Cu aifia o vindeam. Astăzi când o vând cu 26) lei —- 

-deşi suni lei nu franci — dacă mnă văd ceva ureat în contribu- 

ii, mă simi eu jignit ? Nici de cum !: 

Am luat parte în comisiunca de recensământ: general când ma- 

rea proprietate era pusă la dări destul de mari. - ” 
Acum, când marea proprietate sa. desființat și pământul a intrat 

în mâna noastră, nu trebuie oare ca acest pământ să producă: cel 

„putin acelaş. venit cz să se susție sarcinile Statului 1 (Aplause). 
N 

.



  

p- lori a ma Sur pri ins cele spuse de d. Buture: eann, cum. că în, jude-, 

ul Dorohoi sar fi vândut donă vaci şi o casă cu 4.000 de ei! 

Si cu sunt ţăran şi umblu prin diferite iarmaroace şi peste tot 

Jocul am văzut că o vacă costă 3—4000 lei. intreruperi). 

Ceeace a spus-d. Butureanu esta un. eaz. exceptional şi de ceea - 

nu-l putem luă ea exemplu în chestiuni zenerale. 

- Aşa au fost mulți cărora în diferiie inprejurări li sau “vândni 

vacile cu 20—30 lei pertru plata impozitelor. pentru că au fosț ne 

glijenți Aşa o îi şi cazul d-lui Buţureanu. 

Dar să viu la altă chestiuue. - . 

Dacă pământul este în mâna noastră, tr cbuie să-l luexvăna cum se 

cuvine. Suferim insă de un rău : nonă ne trebue o leacă de adnui- 

mistratie, să se pună o-stavilă la crâsmă şi să. ni se dea unelte. 

(Aprobări). 
Dacă pământul nu că acum foloasele pe cari ile dă marea pro- 

-prietate,. cauza este că țăranul în loe să muncească cu 4şi6 boi ca 

marele proprietar, înju:ă plugul cu 2 boi. Ce fel de arătură poate 

să facă numai cu:2 bi, pe o adâncime numai de 10 cm. 3 Se ştie 

că atunci când se samiină grâu, în recolta de vară, dacă rădăcina 

grâului e prea la supraluţă, ea se veștejeşte, pe câtă vreme arătura 

făcută în condițiuni bune; adică când pământul e răsturnat din 

„adâne, el.ape un suc care ajută la creştere. D-nii pr oprietari cari 

au avut moşii, înteleg cu prisosinţă. acest lucru. 

D. EMIL PETRESCU :.Și țăranii fâc acum arături adânci. 

D. IORGU CIOLAN: Statul ar trebui înțâii să ne pună la înde- 

mână unelte, nu de seaba dar cu plată, căci el are lipsă die unelte, 

“de pluguri, de sexmănători i, de tăvălugi. Numai când Statul :ne va 

pure la indemna uneltele î subuineivase, u„umai atunci voin fi în 

stare cu să luerăin cam tre: Enie pământul care ni s a "dat. ALEE se 

va întân:pla ea după îmyroprietăritea “dela 1864; "pământul Va 

“trece în mâinile unua car: vor rămâne cu sute de heezire, iasi 

„alţii vor rămâne u-voiaşi din ci uza lipsei de vnelte. a 
Mai este. d-lor sc natori un rău îi ţara noastră, drumurile. ua ” 

iute se plătea taxa zileior di prestaţiunc cu 20 lei, căci sacul c 

-păpuşoi exa 8 sau 10 Ici. Astăzi taxa zilelor de prestaţiune e da: 

'160 de lei, iar sacul de păpusui este 260 lei. Atrag atenţiunea d-lui 

ministru al lucrărilor publice. că dacă drumurile nu se refac, cauza 

este în bună parte, și “din abuzul funcţionarilor Dacă am aveă 

drumurile necesare, dacă am avea comunicatiune lesnicioasă cu 0: 

rașul, recolta va fi transportată eu uşurinţă şi direcţiunea căilor 

ferate ar fi ușurată mult. îutru rât parte din transporturi Sar 

putea face pe sosele d rect la oraşe. 

D- lor, eu am creilință că d. ministru a adus o lege bine studiată 

şi ar trebui să înehidem discuţiunea sau cel mult să o seurtără, şi 

să o votăm aşa cum este, întru cât e destul 'de "bine studiată, şi: 
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toate. urgrumentele contrarii na due decât la o pierdere de: țimp za- 

darnică. (Apiause). 

— Se suspendă şedinţa pentru 10 minute. . 

5— La redeschidere, i Pa 
Părintele protopop Gheorghe Popovici, vice-președinte: (Oeu-. 

pând fotoliul preşidenţial). 

D-lor senatori, la art. 3 s'a propus de d. senator Buţureanu un. 

amendament, cu consimţământul d-lui ministru de finanţe, 

Rog pe d. Buţnreanu să-i deă citire. 

D. N. BUŢȚURBGANU : D-ior senatori, la aliniatul 2 de sub art.. 

3, propun urmăiorul amendament : 

„Dacă contribuabilul loeveste în străinătate mai mult de 6 luni. 

în cursul unui an, impozitul va îi de 24 la sută. 

"— Se eonsultă comiietui-delegaţilor. 

D. TONY ILIF:SCU, raportor: Comitetul delegaților a Adis. 

acest amendament. | 

— Se pune la vot amendamentul şi se primeşte. 

— Se pune la vot art. 3 împreună cu amendamentul adoptat și 

se admite. | 

Se citeşte următorul art. 4, aşa cum Sa inodificat de comiteţul 

- delegaților : 
Art. 4 — Venitul impozabil se determină din 5 în 5 ani de co- 

misiunile de recensământ prevăzute de art. 80. , 
Comisiunile de recensământ vor face evaluări şi impuneri în: 

fiecare comună, având să stabilească : 

1. Întinderea proprietăților î în parte pe proprietari şi distribuirea. 

dor pe categorii şi clase. . 

Vor fi 12 categorii si anume: 1 pământuri arabile ; 9) fânețe: 

3) izlazuri; 4) grădini de iegume cu caracter vermanent; 5) livezi: 

dc pruni şi de alţi arbori fructiteri ; 6) vii ; 7) mlaştini, terenuri 

necultivabile; 8) păduri; 9) bălți; 10) pepiniere şi. grădini de 

flori ornamentale; 11) terenuri de agrement rurale; 12) „oxice altă 

categorie neprevăzută aci, 

Clasificarea se va face după calităţi şi: numai pentru proprie 

tăţile de categoriile 1—6 inclusiv. 
iPentru teritoriile nude. se află întocmit cadastrul se va ţine 

seama de întinderilc, categoriile şi clasificările cadastrale, dacă 

aceste lucrări sunt ţinute în regulă. 

Acolo unde nu e cadastru numărul claselor nu va fi mai mare 

de şease pentru o singură categorie de proprietăţi ; , 
2. Valoarea locativă medie pe hectar pentru proprietăţile de ca- 

tegoriile 1-6, care va fi aceeaş pentru toate proprietăţile de acecaş 
“categorie şi clusă din comună. 

Această vaioare loeativă se stabilește ținându-se seama de mij-
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Xocia contractelor de aendare din comună incheiate în ultimii 4 

ani, de miJlocia pe 4 ani a valoarei producţiunii la hectar, scă- 

zâxd chelturlile obisnuite, san de prețul media. de vânzare al pro- 

prietăţiloy în ultimii 4 ani, socotindu-se dobânda de 5%, fără ca pe 

baza acestui din urmă criteriu valoarea loeativă 'să depăşească 

preţul mediu al arendărilor din reziune. 

În valoarea locaiivă astfel stabilită se consideră cuprinse veni- 

turile proprietăiii realizate din orice ramură de producţiune agri- 

colă sau din transformarea produselor proprii, afară de veniturile 

din stabilimenie industriale de sine stătătoare aflate pe proprie- 

îăţi, cum : mori, fabrici de spirt şi alte asemenea. 

3. Venitul impozabil pe proprietăți, şi anume: | 

a) Pentru categoriile 1--6 priu înmulţirea întinderii cu valoa- 

rea locativă medie pe hectar ; _ 

b) Pentru celelaile categorii, pe fiecare proprietate, după. con- 

tractele de avendă în vigoare, iar în lipsă prin apreciere în compa- 

xaţie cu alte proprietăţi sin.ilare arendate. Pentru terenuri de a- 

sxerent în lipsă de coulraci: de arendare, venitul va fi de 8% asu- 

ra preţului de vânzare fixat pentru calitatea de pământ cores- 

punzătoare. 

4) Conditiunile în cari se exploatează fiecare proprivtaii, dacă e 

arendată sau exploatată de proprietar, ori dacă proprietarul do- 

miciliază în străinătate, şi, în fine. : 

Pârintele protopop GH. POPOVICI, vice-preşediute: D. Popovici 

axe cuvântul. 

D. N. G. POPOV ICI: D-le ministru, cred că trebiue o modificare, 

mai mult o complectțare de text. Aculo unde se zice: „distribuirea 

Jor pe categorii şi clase“, ered-că ar fi mai bine să se zică: „pe. 

clase de fertilitate“ | 

D. VINTILLLA' PHATIANU, ministru de finanțe :. „Fertilitate“ 

nu ar merge, mai mult „calitate“. De altfel noi, prin instrucțiu- 

nile ce dăm, precizăm ce cste clasă. Nu este bine să “pune o for- 

mulă prea strâmtă, 

D. N. G. POPOVICI: Si punem: „elase de producţiune“. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Nu, căci în 

„Avdeal este foarte bine stabilit ce este elasă şi noi vom luă formu- 

Jele cari există în Ardeal. 

D: TONY ILIESCU raportor: Ca formulă tehnică este mai 
-eomplectă aşa. . 

D. VINTILĂ BRATIANU ministru de finanţe : Să rămână ter- 

menul acesta general şi în instrucţiuni vom preciză. 

D. N. G. POPOVICI: D-le ministru aş fi de părere ca în ar- 

“icolul acesta unde se vorbeşte de terenuri de agrement rurale să 

- se adauge cuvântul „perticulare“, căci se poate să fie la ţară o gră-
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'dimă: a primăriei: :Aci, la punetul 10, se vizează proprietarul nare 

tare are uh pare a 

D.: VINTILA BRAT ANU, ministru de finanţe: Dar se poate 

'să fie şi o societate restrânsă : care vrea să aibă un loc de petre- 

-cere numai -pentru membrii ci şi pentu aceasta să-şi fi cumpărat 

un teren de 20—30 hectare. Trebuie să spunem mai bine: „Care 

nu este pus în folosul -pnblie“. 

D.N. G. POPOVICI: Foarte bine. FA tunei să adăogăm aceasta : 

'ewenuri de agrement rural cari nu sunt de interes public“, 

“D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe : In întoemirea 

unei legi sunt trei stadii | 1) textul legii, 2) instrucţiunile cari 

trebuie s'o desvolte şi 4) interpretările cari se dau în ședință 
= publică la discuţitinea legii. - , 

Prin urmare, ca să nu n'odificăm textul, ceeace. este primejdios 

de făcut în. şedinţă, căci se poate foarte bine ca sândindu-ne a- 

supra lui, deşi am fost de acord să facem modificarea, să rezulte 

pe:urmă unele inconveniente pe cari acum nu le observăm. 

+ Du Vaş rugă să facem deosebirea, zicând pentru a nu se con- 
funda în. scutire, „Parcurile cari sunt în folosul particularilor şi 
au sunt în serviciul poblic“. (Aprobări). 
:Părintele protopop GH. POPOVI( CI, vice-preşedinte : D. Trufin 

âre cuvântul: 

D. IOAN TRUFIN: D-le ministu, d-lor senatori, o lege ca să 
fe bună în aplicarea ei urmează să i se fixeze bine jaloanele 
pentruca să nu şe deă putinţa. să se abată cineva dela textul ei. 
_— (Orele fiind 11 se consultă Senatul asupra prelungirii şedin- 

„ei, care se aprobă). 

„D. IOAN TRUFIN : D-lor sau fixat tei. criterii de judecată în 
imyunerea valorii locative, a pământului. Primul criteriu este de 
a. se fixă valoarea loeativă după producţia medie pe hectar, scă- 
zându-se cheltuelile necesare culturii dui. 

D. Seceleanu a spus că culţura unui hectar ax costă numai 1.600 
lei, cine a tăcut “ospodărie agricolă şi ţine o' mică; contabilitate 
ştie că exploatarea unui hectar de evâu costă: 3.669 lei. 

Dacă un heciar de pământ, în termeni: mediu, produce 1.600 kz. 
din cari, dacă se scad gozurile nu rămân de cât 1.472 kg. acestea 
vândute cu preţ maxirual de 3 Ici, fac 4.416 lei. Scizându-se cheltu- 
elile, rămâne un beneficiu net de 756 lei la hectar. Această cifră, 

_înmulțită en 20,50 la care se adaugă toate cotele adiţionale : pentru 
comună. judeţ şi celelalte înstituţiuni, se ridică, la ceeace trebuie 
să se deâ fiscului. Ja 158,75 lei în țifră rotundă la 158 lei. 

Poate că acest critexiu să corespundă în vremea în care suntem, 
D-voastră, însă, aţi dat al doilea criteriu de judecare a impunerii: 
contractele de arendare existente în comnnă. Acesta ar fi just, dacă
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ele ar fi an joe natural, cutu a fost înainte de răsboi. Insă d-voastră 

ştiţi că în multe locilităţi unde an fost moşiile de mână moartă 

ale instituţiunilor publice, aceste moșii au fost expropriate în în- 

tregime Nu toţi însă, din cei sari locuiesc în aceste regiuni au patut 

dobândi loturi pe aceste moșii ; legea agrară a fost atenuată prin 

multe circulări aşa că 30 la sută din cei ee trebuiau să fie îm- 

proprietăriţi au fost lăsaţi la o parte, “Din această cauză, sunt ze- 

giuni unde areuda unui hecţar + ajuns la 1.000 lei, în altele 1.500, 

în Dobrogea pâră la 2.000,- Astfel fiind. dacă facera calculul la. 

1.000 lei valvare locativă după contract va trebui de plătit ton- 

cieră, pentru un hectar, lei 210. la 1.500 arendă, 315 .lei, iar la 2.000 

arendă, 420 lei de hectar. Prin urmare, d. senator Ciolan, care « 

spus dela această tribună lueruri bune în ceeace priveşte câr- 

ciumele şi uneltele în ceeace priteşte aplicarea impozitelor, a făcut 

a mare greşeală, căci nu a avătât până unde se poate ridica va- 

loavea locativă a unui hectar pentru perceperea impozitelor. 

A] tveilea criteriu al stabilivii impozitelor sunt preţurile cu cari 

se vinde hectarul de pământ în localitate. Dacă socotim preţurile 

de cumpărare de astăzi pe cari le dau înibogăţiții de răsboi, cei cari 

au făcut parale nemuneite şi cari de multe ori au auzit la biserică, 

că toate lucrurile in lumea aceasta trec, numai credinţa rămâne, 

— învăţătură pe care țăranii.au aplieat-o la partea materială, zi- 

când că totul se prăpădeşte, nuruai pământul, nici urii nu-l fură, 

nici moliile nu-l mănâncă, nici: focul nu-l arde, nici apa nu-l 

spală, — găsim că suut locnitori cari au cumpărat pământ plătind 

10, 15 mii şi până. la 40.000 lei hectarul de pământ. Se poate oare 

ea fiscul să se orienteze după acest al treilea eriteriv, în stabili- 

rea impozitului? 
Legea este insă lege, şi perceptorii o vor aplică, desigur, aşa 

cum prevede litera! ei. Insuş d. ministru a recunoscut, în expunerea 

sa de motive, că funeţionarii cei mai zeloşi din ţara românească 

sunt toemai aceştia. ai fisenlui, cari, de multe ori trec deasupra va- 

Jorii, dar niciodată în minns. Poate că acesta este un merii al lor, 

penivu care trebuie s* le aducem laude, pentru că datorită lor 

ţara a ajuns. unde se află, 

Nu e mai puţin adevărat însă, că Aacă ei vor judecă după acest 

al treilea criteriu, impunerea pe. hectar, se va puteă ajunge la un 
impozit pe hectar de 800 lei. ” 

Ce sunt vinovaţi cei din asemenea localităţi să sufere aceste e con- 

secințe ? Perceptorul este în drept să aplice legea, aşa cum expuns. 

De aceea eu v'aş ruga, d-le ruinistru de finanţe să admiteţi să pu- 

nem acolo unde se zice: „Această valoare locativă se stabileşte 
tinându-se seamă de mijlveia contractelor de arendare din comună 

încheiate in ultimii + ani, eta.“ că se va avei în vedere preţul 

stabilit cu ocazimmea evaluărilor făcute la expropriere, fiindcă
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d-voastră ştiţi, că toate proprietăţile au trecut prin o nrealabilă 

judecată comisiunile judeţene, şi acolo unde propietarul nu 

fost mulţuniii, a făcut apel la Curtea de apel, care a stabilit valoa- 

rea Jocativă a pământului la hectar ; ţinând seamă și de stabilirea 

făcută de consiliul superior de agricultură, pe un period de 5 ani. 

Peste acel period, d. ministru de finanţe are la îndemână consi- 

liul superior de agricultură care fixează această valoare din 5 în 

î ani, iar dacă sar destiinţă această instituţiune, are la dispozi- 

țiune comitetul agrar, eare va stabili valoarea locativă la hectar 

după regiune. Nu 'trebuie să lăsăm textul lepii aşa cum este căci 

aceasta ar însemnă să plăteaseă eri nevinovaţi pentru cei îmbo- 

gaţiţi. 

Mată amenamoentul pe care îl propun: 

Această valoare locativă se stabileşte: 

“După preţul pe heetas, stabilit pentru fiecare moşie de comi- 

siunile judeţene de expropriere sau de Curțile de apel şi care va- 

loare a hectarului înmulțită en 5% dă valoarea locativă a; hec- 
tavulhi pe periodul financiar 1925—1923; iar pe viitoarele perioade, 

valoarea locativă a pământului pe hectar se va stabili de comi- 

tetul agrar“ , - 
1. Prufin, S. Motas, Gh. Ghiaţă, N. Buţureanu, 
Părintele protopup GH. POPOVICI. iee preşedinte: D. raportor 

zve cuvântul. “ | 
D. TONY ILIESCU, raportor: D-lor senatori, să-mi daţi voie 

să dau câte-va explicaţiuni foarte sumare, de oarece cu, ocaziunea 
«xplieaţiunilor pe cari le-am. dat ieri. cred că am elucidat pune- 
tul ridicat astăzi de d-nii Seceleanu şi Trufin. 

Se fac două erori. Eu admit calcului şi al d-lui Secelanu şi al 
d-lui Trufin, cu toate că observ că, deşi sunt amândoi agricultori 
cu mare experienţă, când fac socoteala cheltuelii absolut necesară 
cultivării unui hectar, ajune la cifre deosebite. 

Eu iau şi cifra, d-lui Seceleanu și cifra d-lui Trufin. Imi este 
egal. " 

1). Trutin seoate, pe baza acestei socoteli, că un hectar poate să 
producă, astăzi 750 li venit unt. Și atnaci, «pun şi d-lui TPrufin 
şi d-lui Seceleanu, si sunt autorizat so spun! fiindeă am luat cu- 
noştinţă de instrucţiuni ; când toate evaluările la hectar se ae 
ia 250 lei care va fi proprietatea. care să nu producă acest venit? 

D. N. N. SECELEANU : Eu am spus întrun an bun ! 
D. TONY ILIESCU, raportor: Da. dar vedeţi dv-oastră, dacă eu 

te impun la 250 lei şi dacă întrun an bun faci 750 lei, poţi trei ani 
de zile, după socoteala d-tale, să nu mai produci nimic. Nu poţi 
însă să spui. că oricât de prost ar fi anul;:un hectar nu va. produce 
ceva,
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D. General N. CONSTANTINESCU : Când nu se produce, se 

scade impozitul. ă 

D. TONY ILIESCU, raportor : Preocuparea d-lui Trufin pare 

foarte legitimă, în aparenţă. D. Thrufin, spune: daţi trei criterii 

în aparenţă, în realitate mă lăsaţi la axbitrarul funcţionarului fis- 

cului. Acesta este eroarea. Nu tuncţionarul fiscului face evaluarea 

şi nici impunerea, sprt deozehire de legea d-lui Titulescu, Exa- 

juările le fac comisiunile de xecensământ compuse după cum: se 

arată, în lege: , 

D. ION TRUFIN: Insă comisiunea oricum va fi ea alcătuită, 

vu va şti ce gândiţi d-voastră aci, și de aceea trebueşte legea 

“explicată. 7 

O VOCE: Nu întrerupeti. , 

D. TONY IL4ESCU, raportor : Primese orice întreruperi, când 

ele au de scop să lumineze chestiunea. Şi fiindidela d. Prufin, nu 

le găsesc făcute dvcât în acest scop. - 

Această lege -- va spus d. ministru şi vă repet şi eu, deşi nu 

ar mai fi nevoie, căci alta este antoritatea d-lui ministru — această 

lege este complectată prin instrucţiuni, cari fac parte integrantă 

din ea. Instrucţiunile nu sunt supuse la aprecieri, cari pot să fie 

arbitrare sau abuzive, din partea funcţionarilor fiseului, “pentrucă 

evaluăzile se fac ie o comisiune de recensământ, în care fiscul 

are un reprezentant, iar ceilalți interesaţi sunt reprezentaţi prin 

alţi doi. i 

În al doilea rând, în legea noastră ește un foarte mare progres 

şi o garanţie pentru contribuabil. Impunerea şi nu numai evalua- 

vea, se face tot de comisiunea de vecensământ, pe câtă vreme în 

lgea d-lui Titulescu evaluările se făceau tot de comisiunea de 

vecensământ, dar, după ce aceste evaluări deveneau definitive, im- 

“punerea sc făcea numai de veprezentantul fiscului. 

Vă rog să credeţi, că d. ministru nu a prevăzut aceste garanţii, 

numai ca să treacă legea, D-sa a fost preocopat, în toate dispo- 

zițiunile înserise în această lege, de trei mari consideraţiuni., 

Intâi, să ia atât cât un contribuabil poate să deă, fără ca să secă- 

tuiască izvoarele de producţiune, în al doilea vând să ia 

atât cât nevoile reale aie Statului cer şi, în al treilea rând, ceeace 

ai înscris în lege să fie aplicut în spiritul aceșta al legii, şi pentrn 

uceasta se iau toate vnranţiile, prin comisiunea de xecensămân:, 

prin comisiunea de apel, care este compusă tot din trei persoane 

“si, poate să judece fără veprezortauiul fiscului, din marea comi- 

siune centrală, prezidată de către un membru al Curţii de casaţie, 

şi garanţii pentru toate călcările de lege. . , 

Aşă-trebuie înţeleasă legea si ered că cu ăceste explicaţiuni, nu 

atât relative la textul pe care fiecare îl avem înaintea noastră, 
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dar explicaţiuui velative la spiritul legii, cari trebuie să se aibă 

în vedere atunci când aplici legea, socotese că -propunerea d-lui 

Trufin nu-şi are locul şi rog pe d-nii senatori, convinşi fiind că nu. 

fue nimic rău, să „accepte, textul de lege, în redactinnea în care se 

găseşte, 
D. VINTILA BRATIAN U, ninistru de finanţe : :  Explicaţi, vă 

rog, dece nu se poate luă ca bază prețul de expropriere, 

D. TONY 11.1ESCU, vapostor : Preţurile de expropriere sunt 

preţuri de sacriticii. Nu se poi luă cu bază aceste preţuri de ex- 

propriere. In convingerea mea şi cred a tutulor oamenilor cinstiţi 
este, că preţul 4e expropriere este un preţ cu desăvârşire dis- 

proporţionat faţă de valoarea pământului expropriat. 

O VOCE: O nouă sporire, deci. 
D. TONY ILIESCU, raportor: Şi atunci. ceeace am putut să 

Tacen, en bună-voinţa d-iui ministru, a fost,să scădem impozitul 

asupra rentei de expropriere, pe care cu personal, dacă a-și îi 

putul „o scuteam cu desăvârşire de orice fel de impozit ;: căci 

este hârtie moârtă. Multumim. însă, că am putut, şi repet încă 

udată, graţie bunăvoinţei d-lui ministru, să obţinem în comitetul 

delegaților, reducerea dela 3 la sută ta 5 la sută. 

D. CONSTANTIN CRUPINSCHI: Dar prețurile maximale mai 
«xistă ? . Di N i 

D. VINTILĂ 1. €. BEĂTLANU, ministiu finanţelor»: Nu mai 
uAistă şi nu mai coronpund, «le loc, fiindeă nu s'au mai pus la 
curent. 

Părintele protopop GU. POPOVICI, vice- vreşedinte : D. Buţu- 
veanu are cuvântul. e . 

D. N. BUŢUREANU: Dle preşedinte, d-lox senatori, să nă 
iertaţi dacă o să iau cuvântul şi la acest articol, Nam nici un 
gând cu să prelungesc desbutevile acestui proiect de lege. însă 
face o distincţiune între instrucţiunile și circulările pe cari d. 
ministru a făgăduii, aşă de lare şi de str asnic.să le deâ persona- 

„lului care va aplicu legea şi între desbaterile de aci. 
Isvoarele de drupt — d. raportor o ştie foarte bine — pentru 

interpretarea unui text de lege, sunt în primul loe, desbaterile par- 
Jameutare, in eaie legea se oglindește mai mult decât în textul 
însuşi al ei și la care trebue să alergi, atunei când este vorba să 
aplici textul. la diferite cazuri cari se prezintă 

Prin urmare judecătorii cari compun comisiunile, când vor ve- 
dea că se ihcurcă asupra împăcării. legii cu realităţile, tot deauna 
vor merge la Jonitorul Oficial și acolo vor: vedeă mai limpede 
gândul fâuritorviui legii. De aceea, mult mai mult preţ trebue să 
punem pe aceste desbateri i, decât pe vireulările pe cari, hotărât, d, 
ministru va. trebui. să le deă şi ţinând seamă de acest principiu, 
să-mi daţi -voe ca Ja acest articol să cer ourecari lămuriri. 

.
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D-lor, sau împărţit proprietăţile în 12 cătegorii; pământ arabil, 

fânețe ete: şi fiecare catezorie sa împărţit în clase Ce însemnează 

clase ? Legea spune: Clusifiearea se va face după calităţi. şi nu- 

mai pentru proprieiăţile dela categoria | până la 'Vl-a. 

In faţa acestui aliniat şi a acestei defiuiţiuni, suntem datori să 

ne întrebăm fiecare: deco, când este vorba de 12 categorii şi 

toate privesc produeţiunea agricolă, pentru ce să nu se facă ceeace 

se întâmplă, în realitale. şi la celelalte clase? Şi atunci, dece cla- , 

sificarea, d-voastră se opiveşte până la categoria VI? 

Dacă ne vom ocupa de enunțarea de sub aliniatul I,-vom: ve- 
dea că dacă trecem la aliniatul VII, găsim mlaştini şi terenuri 

necultivabile. 
D. TONY ILIESCU, raportor : “Mlaştina poate să aibă clase:7 ! 

D.N. NUT ORLANU : Se poate. 

D, TONI ILIESCU, raportor : Cum ? Explicaţi. vă rog. 
BUŢUREANU: De ce niă Imaţi aşă ca la judecătorul de 

astia ? Eu mă tem totdeauna de judecătorul de instrucţie. 

Nu mă luaţi repede! ” 

D. TONY ILIESCU, raportor: Eu cred că nu eşti omul care 

trebue să ie temi de judecătorul de instrueţie. 

D.N. BUŢUREANU : D-lor, ce este mlaștina ? 

Ceeace se consideră, ca mlaștină din. punctul de vedere. âl tere- 

mului, sa arendat anul acesta cn 40 lei. Duce? Pentru că pro- 
pnetarii. sau sătenii lipsiţi de pământ au căutai să le facă să 

producă. Terenul mlăștinos întrun an ploios este mlaştină, iar 

În sanul secetos, cum a fost anul acesta, a fost arendat cu 40 lei 
prăjina pe moşia din Vârtul Câmpului, pe Siret. 

D. N. G. POPOVICI: Cer cuvântul spre a explică ce este 
>nlaştina. 

D.N. BUŢUREAN U: Eu nu vorbese 'din punctul de vedere 

ştiinţific, eu vorbese de ceeace se întâmplă cu mlaştina aşa cum 

a. lăsat-o Dumnezeu şi atunei sunt mlaștine, d-lor, care produce 

papură întrebuințată în industrie, sunt mlaştine cari produce stu- 

ful înţrebuinţat şi el în zospodărie şi ca lemn de foc, cum este 

în regiunea d-lui Trufin, unde nu sunt păduri !şi pădurea o În- 

locueşte .stuful. 

Mlaştina însă, în îuțelesul d-lui Popovici, aşa cum a înţeles le- 
ziuitorul că nu produce nimic, atunci nu o voiu pune la nici o: 

categorie. Dar se .îutâmplă ea mlaştina să producă aşa după cur: 
vam arătat şi. prin urmare, se poate ca o mlaștină să fie pro- 
Cuctivă. . 

Trec la păduri, uude aveţi un capitol special, d-voastră, aşi spus 

că în cazul când păduvea nu va dă certe venituri, va fi scutită. . 
= 

Va să zică lăsați posibilitatea găsirii unui venit la păduri.
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Dar să lăsăm pădurile şi să venim la bălți, 

In bălțile acestea se poate face cultură de peşte Se impune ca 

să indemnăm cultivarea chiar în bălțile cari nu au peşte, pentrucă 

suntem lipsiţi de peşte desi suntein o țară producătoare de pește. 

Em unul nu mărâne peşte decât ia birt când vin la București. 

Peștele din bălțile din judeţul Dorohoi merge la Cernăuţi, unde 

este plătit foarte bine. Fi hine, aceste bălți cari produc peşte, sunt . 

puse în aceeaş categorie cu acelea fără pește. 

“%u cred că dacă înth'o baltă se găseşte” peşte să se plătească im- 

pozitul. dacă nu, să nu se plătească nimic. 

Tot astfel cu celelalte categorii : pepinierile de arbori fruetiferi, 

flori ormamentale, etc, acestea atârnă de vointa fiecăruia să le 

transforme în grădini de agrement şi deci să nu aducă venit, sau 

să facă din ele un mijloc de trai. Intreb deci: pentru ce toate ca- 

tegoriile să fie impuse şi acestea nu ? 

Cu atât mai mult se impune să mergeti cu clasificarea până Ja 

12 categorii, cu cât nu putesi stabili în lepe toate categoriile cari 

se pot impune. Dacă se va prezentă v categorie din cele neprevă- 

„ute în lege producătoare de venit, va rămâne neimpusă ? : 

De acea cu vaşi ruza să suprimaţi pur şi simplu aliniatul 3, 

adică definiţiunea clasificării. ” 

In al doilea loe, tot asupra acestui articol legea a fost pro- 

pusă cu textul pe care îl vedem modificat Ja Senat astfel : „pentru 

tevenurile de agrement, în lipsă de contract de arendare, venitul va 

fi de 8 la sută asupra preţului de vânzare fixat pentru calitatea de 

pământ corespunzătoare“. | Ă 

Iarăş ină întreb, şi de sizur cn drept cuvânt: pentruce terenurile: 

de agrement să fie clasata şi taxate numai cu 3 la sută? 

Cel mai frumos agrement pe care îl cunosc pe lume este munca 

produclivă.. Ă | 
D-voastră, d-le ministru. am auzit că sunteţi un om foarte muu- 

rtor. Nimic nu vă ivalţă mai mult sufleteşte decâţ mmumnea ; pe 

când trântorii cari nu ar munci, dacă sar duce şi sar plimba în 

toate parcurile de azrement, sunt sigur că nu ar căpătă aceeasi 

„linişte sufletească ca ucela care muncește. | 

Du ucesa zia : eave este utilul şi moralul. pentru ca aceste terc- 

nuri de agrement să fie impuse mai puţin decât cele ce se 

„oncesce ? - 
D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de fivanţe: Sunt impuse 

tot cu 12 la sulă îusă venitul ior fiind soeotit cu o dobândă mai 

mare se -evaluează mai mult decât terenurile celelalte. Deci este 

an rdgim mai puţin favorabil pentru ele decât pentru terenurile 

-arabile. - | | 

D. N. BUŢUREANU: Cn explieaţiunea aceasta vam înteles 

şi eu şi vor înţelege şi perceptorii cari vor avea să aplice legea.



  

V'aşi vugă însă să suprimati definiţiur: ea elasificării. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanțe: D. Buţureanu 

sere suprimarea aliniatului prin care se face clasificările dela 1—12 

R o neînțelegere ce ar fi fost înlăturată şi d. Buţureanu ar îi 

venunţat !a această cerere, dacă ar îi cerut lămuririle mele. 

Sunt două feluri de catezorii : : unele cari corespund cu impozitul 

agricol, aglică cu nn impozit care este luat depe valoarea locativă 

a pământului. Cum aţi ulasă valoarea loeativă a unei bălți cum a 

unei păduri ? 

D. N. G. POPOVICI: "Poate bălțile cu peşte sunt arendate. - 

D. VINTILĂ BRĂTIANU,. ministru de finanţe: Tocmai de 

aceea. La o moşie avem două feluri :de venituri : venitul agricol 

propriu zis din pămâut, şi atunri venitul se ia după calitatea 

ământului, şi un venit care poate proveni bunăoară, din o baltă 

sau o pădure, care se poate află pe aceă moşie. În acest caz vom 

lua dela baltă un impozit asupra venitului cari-l produce acea 

baltă, dela pădure, un impozit dela venitul pe care-l produce ace 

pădure. La pământul neeultivabil vom luă un impozit ca pe pă- 

mântuvile fără produetiun». 

Prin urmare trebuie să lăsăm comisiunilor putinţa de a clasă 

„după calităţi, căci exie deosebire, de pildă între o pepinieră pe 

care o face agricultorul pentru nevoile lui şi o pepinicră de co- 

merţ, care intră în altă categorie. 

De aceea vă ros să iăsaţi textul proicetului, pentrucă în eate- 

soriile dela 7—12 se evaluează veniturile reale pe cari le au aceste 

diferite ramuri d aciivități. Nu pot impune după calitatea de pă- 

mânt, ci după venitul ce' are fiecare ramură specială de activitate. 

Prin urmare, vă rog să lăsaţi acest aliniat, care explică foarte 

. bine întenţiunea legiuitorului. 

O VOCE: Dar o grădiuă dendrologieă? 

D. N. G. POPOVICI: Aceea vine la articolul 3. 

D. general N. CONSTANTINESCU : Nici terenurile necultiva- 

bile cari au devenit rultivabile nu au scăpat decât vremelnic. 

Tatrun articol următor lesiuitorul a avui în vedere să se dea 

avantaje unui proptielar care pune în valoare un teren necultivbil 

scutindu-l de iianpozit pentru 10 ani. i 

D. N. N. SECELEANU: Aş rugă pe d. ministru al finanţelor să 

me precizeze dacă. în valourea locativă i intră în ealcul stupăria. 

lăptăriile, pepinierile, “instalaţitinile pentru creşterea vitelor depe 

moşie. 
D. VINYILAĂ BRĂTIANU. ministru de finanţe -. Sunt absolut 

de acord că în aceustă formă se cuprinde tot ce priveşte instala- 

iunile, chiar cu caracter industrial cum este o lăptărie cu carac- 

ter industrial făcută pentru exploatarea producţiei proprii ale mo- 

şiei, o stupărie, ete., tot ce se exploatează pe această moşie evident
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intră în valoare locativă. Numai atunci când sar face o instalaţie 

specială care ar exploată şi produsele regiunii, cum ar. fi o moară, 

o fabrică de spirt. sau. chiar o lăptăvie care ar exploată laptele din 

regiunea întreagă și ax face comerţ, acelea, evident, nu intră în. 

această, preseripţiune. Dar” cele citate de d. Seceleanu. intră. 

D. N. G. POPOVICI: Mi se pate că aci ar lipsi „cuvântul : „do- 

tânda“ | 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe : Este valoarea 

pământului inmulţită cu 8%, în loc să fie cu 5%, care se aplică 

la' celelalie pământuri. 

—.- Se pune la vot amendamentul d-lui senator 'Trufin, respins 

de comitetul delegaților şi se zespinte. 

D. TONY ILIESCU raportor : D. senator Arţăreanu a propus că, 

la numărul 2 al aliniatului, în loc să se zică: „să depăşească pre- 

tul mediu ale arenzilen". în loc de „ale“ să se pună al“. Se ia notă. 

de această rectificare de stil. 

—Se pune la vot ast. 4, cu îndreptarea cerută, şi se admite. 

— Se cileşte următorul art. 5. , 

Art. 3. — La preţul contractelor de arendă, după eari se fac e- 

valuările şi se stabilesc veniturile, se vor adăucă toate sarcinile 

impuse arendaşului, caii lesalmente privese pe proprietar, cum 

şi aecesoriile în bani sau în natură pe cari arendaşul e obligat a le 

da peste arendă. , N , 

„Pentru. proprietăţile din comunele în cari se află cadastru va- 

loarea locativă şi „veniiul se vor puteă fixă în raport cu eva- 

lnările cadastrale, ținându-se seamă de valorile analoage stabilite 

| la recensământ. | 
— Necerând nineni cuvântul, se pune la vot şi se admite. 

'— Se citeşte următorul articol 6, aşă cum sa modificat de conii- 

tetul delegaților : : Ă 
i Art. 6 — Pădurile din cari nu se trage nici un folos nu: se impun 

aecât atunci. când sunt ilate în tăiere 

Cele date în arendă spre altă folosinţă decât exploatarea lor 

prin tăiere, sau cari aduc asemenea foloase proprietarului se im- 

pun după valoarea locativă pe hectar stabilită conform art. 4. 

' Cele puse in exploatare prin tăiere se impun potrivit procedurii 

„prevăzută de art. 95. din rnomentul când sunt date altora în tăere. 

sau când începe exploataţiunea, eu cota de 10 %, tără distineţiune 

în ce :priveşte cota dacă pădurile, sunt arendate sau exploatate: 

de proprietar. In cazul însă când tăierea se face prin defrişare: 

cota va îi de 15%. .. 
Pentru pădurile înființate din uou, dela punerea în aplicare a 

legii, venitul rezultat din prima tăiere este impus pe jumătate. 

Câstigurile resultând din exploataţiune fac obiectul unei impu- 

„neri separate, conform art. 30. - !
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"DB. TONY ILAESCU, raporior : : La acest articol ca aliniat at 

4-lea, însuşi d. ministru a propus un ainendament, admis de Comi- 

tetui delegaţitor,: cu următorul cuprins : 

“An toate cazurile cota va fi sporită la. 24% pentru contribu- 

abili ce: locuese în. străinătate, în - condiţiunile prevăzute de art. 

alin. 3. 
| 

“Părintele protenop GH. POPOVICI. viue- “preşedinte : p. senator 

Popovici are erivântul, 

D. N. G. POPOVICI: Aş dori ca în “cazul în care tăierea. are 

ca urmare defrişareu, pentru a împiedica defrişările, mai ales 

pentrucă suprafata pădusoasă este foarte mică, în special în 

vechiul regat, şi pentruea lipsa lor se simte în starea generală a. 

acestei ţări, as dori să se ridice cota Ja 25%, De aceea propun ur- - 

mătorul amendament : | 

„In cazul când tăierea. are ea: urmaje defrişarea, cota va fi de. 

20 la sută. | 

Afară de acelea cari din. oficiu sunţt destinate defrişării“. - 

N. G. Popovici, Dim. T. Arțăreanu, 1; Trufin, Al. N. Dimitriu. 

VOCI : Să trecem înainte, lăsând, art. 6 pentru mai târziu. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe : D-lor, dacă le- 

gile noastre au mulie contraziceri, se datorește faptului că în şe- 

dinţă! publică, când ele se discută, se. prezintă amendamente, cari 

vu sunt. pregătite dinainte. 

De aceea vaş rugă, pe acei sari au amendamente, să, le xedacteze 

mai înainte căci orice amendament făcut în pripă poate « să deâ 

loe la nepotriviri Ă 

Părintele protupop Gh. POPOVICI. vice-reşedinte : Rezervăm a- 

tunei art. 6 pentru mai târziu. Trecem la art. 7. 

— Se citeşte următorul art. 7, care se admite nemodificat : 

Art. 7. — Terenurile ateciale unei concesiuni miniere sunt; su- 

puse la acest impozit numai în ce priveşte venitul agricol al supră- 

feţei şi în afară de țaxele “prevăzute de legea minelor. : 

“Impozitul. va încetă, peute-u întinderea ce rar mai puteă aduca | 

venit agricol din cauza lierărilor de . eploatare ale suhsolului.: 

”: — Se- citeşte următorul art. 8 „asa cum s'a modificat de Comite- 

tul delegaților : MR 

Ant. 8. Suni scutite de acest impozit: 

1. In mod permanent : | 

a) Proprietăţile: publice afectate unui serviciu public. şi. nepro- 

, ucătoare de venit. cum și cele afeclate -sporturilor în . înteres: 

public ; | | : 

% Imobilele Statului cari se exploatează în regie. 

In mod vremelnie : 

«) Pentru 10 ani, dela sechimbaxea lor în pământ de cultură cu
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xheltueala: proprietarului, miaştinile şi bălțile, eum şi alte pămân- 

(mii necultivabile prin natura lor : 

5) Pentru 5 ani dela plantare: livezile de: pomi roditori.: şi pă- 

mânturile plantate din nou cu vii, fie prin replantare, fie înfiin- 

ate din nou, afară d: cele plantate cu productori direcţi; 

e) Pentru 5 âni dela repunerea lor în stare,de a fi cultivate, prin 

cheltueala proprictaruiui, terenurile devastate în timpul răsboiu- 

lui îi așa: grad, că devenise cu totul improprii culturii. 

Cererile de scutiri vor fi făcute şi rezolvate potrivit procedurii 

prevăzute in art. 9%. 

Sciiderea impozitului va. aveă loc dela 1 Ianuarie. ce urmează 

xeverii, iar epocă dn svădere desurge în tot cazul dela 1 Lanuarie a 

anului ce urmează aceluia în care a avut loc faptul ce motivează - 

scăderea. Da 

Părintele protopop Gu. POPOVICI. viee- pre eşedinte : : Părintele 

Popescu-Breasta are cuvântul. | 

Părintele GR. POFPSCU-BREASTA : D-lor senatori, în art. 1 

al legii fiseale ee ni se prezintă se prevăd 7 feluri de impozite. 

Primul este impozitul asupra proprietăţii agricole. La art. & pe 

care îl discutăm, d. ministru de finanţe vine şi face scutiri de inr- 

pozite asupra celor» 7 iinpozite dela art. 1. i 

Aliniatul a din acest articol zice : „Proprietăţile publice afectate 

unui serviciu puliie şi neproducătoare de venit, cum şi cele afec- 

“tate sporturilor în interes public“. | 

Negreşit,. că pric. proprietăţi publice afeet ate unui serviciu pu- 

blie, d. ministru a înţeles şi proprietăţile scolilor şi bisericilor. 

intreb însă, dacă este vorba numai de imobilele cu totul nepro- 

ducătoare de venii ? 

D. VINTILA BRATIANU ministru de finante : “Aici sunt două 

idei separate. Sunt proprietăţile cari servese în realitate servi- 

"ciilor publice, precum sunt oboarele, parcurile publice, grădinile 

publice. Când este vorba însă de veniturile moşiei unei biserici ele 

trebuiesc impuse, fiindeă acelea: plătesc și azi. Acolo. nu pot face 

scutiri. Presupun că o comună face o moară. Este un comerţ 0- 

bişnuii. Pentru raoară ecmuna plăteşte peniru că este producător 

de venit, fără să ijic de vre-o folosinţă pentru un serviciu, public. 

Inţelegem deci: scutiri numai pentru tot ceeace. face un serviciu 
puklic. Ă | 

În această categorie întră şi amendiunentul. pe care d. prote- 
sor Racoviţă mi-a spus că-l va propune. 

D. EM. GH. RACOVIŢĂ : 'Pocmai asta voiam să spun. Mă adra- 
-sez Onoratului Senat, ca să reparăm.o mare nedreptate, de fapt, 
care sa făcut cu iustituţiunile noastre culturale cele mai însem- 
nate, cum cste Academia și celelalta înstituțiuni de interes public
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si de binefagere. cur sunt: Spiridonia dela Iaşi, așezămintele Brân- 

coveneşti şi etforia spitalelor din Bucureşti. A. 

Aceste instituţiuni, cari uveau proprietăți agricole mari şi cari. 

făceau un serviciu publie ; au fost expropriate cu totul ; eu nu 

sunt adversarul acestor exproprieri, dar constat că, în fapt, ve-: 

niturile lor au scăzut prin aceste exproprieri în așa mod, în cât. 

nu-şi mai pot îndepliri funeţiunea lor de interes public pe care 

o îndeplinea până acum. 

Academia, care pe lângă misiunea ei culturală aveă şi o altii 

misiune ci care Statul o însărcinase, aceea de a 'gestionă biblio- 

teca naţională a ţării, această Academie este azi redusă în veni- 

turile ei, în asa fel, în cât ea nici pe funcţionarii ei nu-i poat» 

plăti, | 

Şi ce se inâniplă ? Prin. faptul scăderii veniturilor și prin fap- . 

iul că Statul nu poate să admită sistarea. acestor funcțiuni pu- 

bhee îndeplinile de aceste instituțiuni, el, Statul. este silit să le 

subvenţioneze. N 

Trebuie să constatăm însă, că nu le subvenţionează în deajuns 

“si sperăm că d. ministru de finanţe în bugetul viitor, are să spo- 

rească subvenţiunea care se dedeă până acum acestor instituţiuni. 

Ea cred deci, că uacă instituțiuuile de care este vorba, Statul are 

interes să le ia ceva, dacă cele rămâne nu este suficient ca să în- 

dephnească misiunea de interes public ea trebuie s'o îndeplinească, 

Statul trebuie cu cealal!ă mână, să le deă înapoi ce le-a luat. Prin 

urmare, nu ar fi mat bit şi mai gospodăresc să nu le luăm nimic? 

1. P.S. S. PIMEN, Mitrapolitel Moldovei : Si mai drept ! 

D. EM. GH. RACUVIŢA :D. ministru mi se pare că priineşte. 

amendameatul pe care: um cinstea să-l propun pentru celelalte veni- 

turi, pentru veniturile proprietăţilor clădite și pentru veniturile va- 

Jorilor mobiliare. Dar d. ministru se opune sau, în orice caz, face: 

obiecţiuni asupra scutirii acestor instituţiuni de impozitul pe ve- 

nitul proprietăților agricole: 

Ori, d-voastră 'a-ţi constatat-o, a-ţi spus-o singur, IL. P. S. Mi- 

tropohiul Moldovei, i făcut observaţiunea că toate instituţiunile 

acestea. au fost expropriate în totalitate, prin urmare nu este vorb: 

de proprietăţile trecut, este vorba de proprietăţile agricole vii. 

toare. | : 
O VOCE: Vorbiţi de Agademie şi de Eiforie.. 

D. EM. GH. RACOVIŢĂ : Academiei nu i-a nai rămas nimie 

iar. Eforiei î-a rămas păduri. Se poate 'insă, ca ele să dobândească. 

ceva în viitor: din daruri, din danii, 

Aceste danii însă, fiind dat că la noi proprietatea Sa micşorat 

așa de mult, niciodată nu vor fi prea mari, n cât nici nu va îi 

vorba. de vreun venit care să păgubească bugetul Statului, dar 

care, pentru aceste _iustituţiuni vor puteă să .reprezinte valori 

importante. 

1
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De acecă su cicd e: dacă îl veni vugă frumos pe d. ministru,;că 

vom obţine asenturnentul” di:sale, ca să redactăm acest paragraf în . 

modul uvmători în loc să spunem: „proprietăţile publice afectate 

unui serviciu public şi deprodue; Atoare de venit. cum şi cele atec- 

tate sporturilor [în întexes Public“, să reductăm aliniatul astfel: 

„Pi opri ietăţile apartinând instituţiunilor: culturale şi de binefa 

cere, ce urmărea ur. scop slesintovosat de utilitate publici, precum: 

şi peiea afectate sporturilor în interes public“. 

Racoviţă. D: Buzdugan, dr. Demetriade, Cr upensky, preotul 

Pui “Popescu. Breasta. -. - ” . 

Cu această redacţiune, toate veniturile cari provin din proprietă 

țile agricole vor fi scutite pentru acea categorie de instituţiuni 

culturaie şi de: binefacere cari, fără nici o îndoială „urmăresc un 

scop necomercial. dezinteresat şi în interesul public. şi dând această 

vedacţiune largă, pernitem d-lui ministru de finanţe să: exercite 

un control şi să fie aarceum arbitru în calificarea, acelor societăţi 

şi asociaţiuni, cari pot să benefiviezn de această favoare, astfel ci 

ă 'se poală evită şi abuzurile eventuale. 

ae inte protopop GI. POPOVICI, vice-presedinte: 1. P. st. 

a Mitropolitul Moldovei are. cuvântul.” 

isi P.S. S. PIMEN, Mitropolitul Moldovei:- Mă unese în totu) 

cu părerea dili senator Racoviţă, și sunt incredintat că tot Sena 

tul se va uni cu d-sa. 

Este vorba de instituțiunile noastre =ulturale naţionale, în prima 

linie despre Acadernia Românii, care face un serviciu enorm: în tot 

ce priveşte cultura noastră în ţară şi în străinătate, ca şi de insti- 

laiiunile de binefacer. cum sunt spitalul Brâncovenesc, Sfântul 

Spiridon din laşi. Etoria, spitalelor civile, cari au avut o fune- 

ținne socială şi pe cari bătrânii noştri le-au dotat cu moşii, cari în 

buza legii de expropriere, sau expropriat în totul, fiind .conşide- 

vaie ca bunuri de mână soartă. - , 

Astăzi, în deosebi, spitalele nu-şi pot îndeplini furicţiunea sociali 

dinainte de legea de expropriore. Se cere astăzi unui bolnav sărac, 

iipsit: de mijloace, să plătească o taxă de cel puţin 30 lei pe zi pentru 

ca să poată fi primit în căuiarea unui spital. Aceasta, cred, este în 

contradicţie cu intenţinnea donatorilor cari au înzestrat aceste ins- 

tituţiuni pentru ca ele să poafă, îngriji de bolnavii săraci. 
Tot aşa pentru: Academia Română, Vărcia bunii noştri români 

i-au dăruit avutul lor pentr u a,'se promo ră interesele noastre 
culturale. 

| 
Eu rog pe d. ministru să binevoiască a pri imi propunerea făcută 

dc d. senator Racovi ţă, - 

Părintele piotonvp GE. POPOv ICI, vice- -preşedinte: D. Mor 
dovanu are cuvântul, ! 

DI FÂANU . 

price MOLDOVANU : Dior In. ceeace priveste aceste Pi “ a sfântă, cred că bimeni nu ase “un 

  

Z



:4035 
7 0 

tuvânt eonira. În cecă ce privezie, eşevănintele. epitropiei. Brân- 

coveneşii ale Tiforici spitalelor şi ale Sfântului Spiridon, „din lași, 

acestea toate sunt înstitațiuni cari metită toată. solicitudinea, şi a 

“Statului si a "tuturor românilor.» Dar. este un dar, aceste institu- 

țiuni cari au fost în vechiul” regat !n jocul lor,:sunt curat româ- 

neşti. Propunerea î însă, care se tace are două tăişuri. Nu este bine. 

cred, ca să lăsăm în viitoi putinţa ca, sub aceste scutiri :perma- 

nente, străinii să puată acumula averi, cum de fapt este şi astăzi 

în teritoriile alipite ale României Masi, să poată acumulă, sub un: 

titluumanitar de binetacere, ca şi instituţiunile româneşti. cu cari 

„ne place să ne lăudăm. Aceste instituţiuni au fost: ceva: sperifie 

vechiului regat, căci în alte tări spitalele au fost întreţinute nudnăi 

din bugetul Statului ; nunâi în vechiul nostru regat, prin dărnicia 

vechilor boeri şi a tote a fost! suflet românesc, ele au fost. ri- 

dicate şi, întreţinute dia - fonilnri particulare, Fi bine, acestb in- 

stituțiuni ale vechiului” regat nu se potrivese cu acelea din. Ar 

deal, din Basarabia şi shiae cu acelea din Bucovina. 

Eu, ca român, sunt contra acestui amendament, care propune ea, 

fără nici o restrieţie, instituţiile de binefacere să poată să acu- 

muleze și să fie scentile de impozit pe viitor. Mai bine cred că 

Statul să găsească o modalitate ca aceste instituţiuni să le între- 

țină din buget, decât si introducem un alineat pe care mai târziu 

11 vom regretă. (Aplauze). 

Părintele protopop "GH. POPOVICI; vice- -preşedinte : D. Cru- 

penschi. are cuvântul. 

D. CONSTANTIN CRI PENSCHI: D-lor. mai este un aliniat 

asupra cărwa voiam să utrag atenţiunea, esie următorul aliniat b: 

„Pentru 5. ani del: plantara, livezile de pomi roditori şi pământu- 

rile plantâte. dini nou eu vii, afură de cele plantate cu productori 

direcţi, | | i 

Restricizunea .„productori. direcţi“ o găsese nedreaptă din două 

puncte de vedere: Iutâiv, din faptul că chiar plantate cu produc- 

ton direcţi, o vie nu produce nimic 3 ani ; va să zică, supun la 

inipozit un imchil cure nu produes nimic şi care cere şi cheltuială 

3 ani de zile, pentru prăşit și îngrijit, întoemai ea şi celelalte. Sunt 

- mulţi viticultori cari condamnă cu desăvârșire produetorii diveeţi. 

„Eu cred că prrâvetorii direcţi, mai cu scamă pentru săteni, este 

o sursă de venit, cer muncă mai puţină şi vişeul este mai mie, nu 
pier aşa de ușor cum pier produetorii de viţă altoită. 

In ceeace priveşte calităţile sunt productori direcţi pe cari îi gă- 

„sum, in cărţile clasice franceze şi cari în Transilvania a dat ve- 

zultate bune. . 

Hu am gustat, diu vinul acesta, la cei cari au plantat cu produ- 

cători direcţi si an constatat că este un vin care durează care
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are un parfum agreabil şi * tărie şi că nu. este mai răn-eca alte 

soiuri de vinuri. 
Nu văd deci pentru ce ain si nedrepţi cu aceşti producători di- 

Tecţă. ! 
Tendinţa în viticultură: este ustăzi să se replanieze viile cu 

producători direcţi, şi noi am descurajă pe acei vitieultori cari 

vor să experimenteze aceşii producători direcţi. 

Cred că ar fi binc ca să îniăturăm acest'aliniat, pentr ucă şi acel 

cari au plantat cu producători ilirecţi au făcut aceleaşi cheltueli 

«a şi ecilalţi poâgzoreni. 

Părintele protopop. GH. POPOVICI, vice. preşedinte : D. minis- 

tru de finanţe are ruvântul. - Ă 

D. VINTILA! I. C. BPĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor se- 

Hatori, ziceam că cu tet ag:elul care la făcut d. senator Racovitză 

la inima ministrului de finanţe şi cu. toate că ministrul de finanţe, 

în timpurile acestea grele, are mai muli reputaţiunea de a fi fe- 
roce — ceeace au am vrut să arăt în legea aceasta — sunt cu 

tuful alte consideraţiuni cari mă fac să rog ca să nu se admită 

această modificare cerută de d. profesor Racovitză şi de 1 P. 

S. S. Mitroulitul Moldovei. . 
Iritâiu de toate. d-lur, să nu erndeti că veţi puteă corectă prin- 

tun irăpozit sau reducere de cote dificultăţile cari se ivese îu 

liferitele ramuri de activitate sau în diferitele instituţiuni, mai 

cu. seamă după săsboi. 

Ca să iau. numai cazul »toriei spitalelor civile. Am constatat 

încă de când eram primar al Bucureştiului că nu se poate ca ur 

oraş cu 350,000 de locuitori — cât aveă pe atunci Bucureştii — 

woate să trăiască, pentru toate chestiunile de spitale şi ajuto- 

vare, din donaţiunile sporadice cari le-ar fi făcut, la o vreme: 

oarecari proprietari san Domni din ţara românească. Bucureştii 
sunt în această situaţiune extraordinară, că la cheltuelile necesi- 

tate cu spitalele. comuria iu contribue aproape cu nici un bas, 

ceeace este absolut anormal. Și atunri, eforia spitalelor civile, 

cu un venit limilat, trebuie să facă faţă la creşterea continuă a 

acestor nevoi. 

“Spuneam de pe atunui că nn se poate continuă acest lucru şi că 

va teni o vreme când primăria va trebui să intre în rolul ei şi 
să împlinească aceste sareini. Eforia va puteă avea 'donă trei 
spitale în Bucureşti, dar nu va puteă satisface întregile nevoi 
ale comunei. Şi le mai ziceain: trebuia să coordonaţi activitatea 
d-voastre cu aceea generulă a. asistenței publice a Statului. 

Prin urmare, cu scumpeteu actuală a traiului, negresit că eforia 
spitalelbr n'a puiut și nu poate face faţă nevoilor, Aşa şi eforia 
St. Spiridon. Chiar Acudemia nn poate cumpără cărţi din ve- 
miturile pe cari le are. Aceste urgane fac un servigiu public şi
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întră deci. în exeapiiile de scutire. ale legii, pentrucă desăreinează. 

Statul .de o parte din atribuţiur ile lui, Dacă, însă, nu sunt scutite 

«e impozite, nu e peutrucă mar merita să fie scutite sau penirucă 

ministrul de finanţe e feroce, dar pențrucă vrem ca aceâstă lege 

de impunere să aibă o coneepiie, să fie anitară. 

De aceea noi am făcut împursri cari nau existat în legea, d-lui 

Pitulescu, pentrn ea să păstrăm acea unitate faţă de impunere. 

Noi am impus.și pe ţăranii cari au 6 hectare si eari fuseseră seu- 

iţi de d. Petre Carp, aşi în cât toți cetăţenii, afară dej cei cari 

sunt în sarcina asistenței publice, contribuie leu. toţii la nevoile: 

  

statului. 
D-voastre îmi cere ţi ea într'o lege cu caracter permanent să 

seutese veniturile producătoare aparţinând unei instituţiuni pu- 

blice. | 

Ar fi, deoparte, să renunţăm Ja sistemul de impunere general, 

iar pe de altă parte um stabili şi o inegalitate prin taptul că co- 

mereciantul care stă cu cehivie întiwo prăvălie a unei asemenea in-“ 

stitoţiuni, -cum. de ese:mpiu ar îi prăvăliile din calea Victoriei, 

ale dforiei Creţulescu, va plăti o shirie mai mică și va, putea. 

vinde cu un pret mui mie docât vecinul său, care nare acest a- 

vantaj. Star forma un desechilibru economie, prin preţurile cari 

se stabilesc pe piaţă in baza acestor seutiri, 

Prin urmare, d-lor senatori: vă. roz Să primiţi din . amenda- 

mentul propus de d. Racoviţă, partea privitoare la venitul mobi- 

Har. 

Wă, rog dar, d-lor senatori, cu pentru unitatea de impunere să 

păstraţi caracterul acesta de uniformitate pe care îl are legea. 

Im ceeace priveşte amendamentul propus de d. Rrumpenschi, d-lor, 

în momentul acesta trebuie să ne aşteptăm şi noi să trecem prin- 

to criză a, viticulinrii, chiar când sar deschide graniţele din 

Basarabia pentru exportul în Rusia. | ! 

[n aceste condițiuni, care va fi vinul care va fi mai lesne ex- 

“portat? Evident. acel de calitate mai bună, pentrucă vom aveă 

coneureniă și, orice ar zice d. Krupensehi, şi eu: sunt vitieultor,: 

vinul din producători disecţi este cu totul: de altă calitate. decât 

acela dim viţele altoite. Dovada este, 'că acolo unde aveam cele 

mai bune podgorii, în regiunea Drăgăşanilor, şi Odobeştilor” şi 

chiar a Dealului-AMare, nu veţi păsi pe tărani cari au o mare parte 

de producţiune, culiivând vită. nealtoită. 

Dacă vom încurajă cultura cu producători direcţi, atunci nu 

vom mai aveă posibilitatea de exbort, căci producţiunea română 

va fi depreciată. | 

Prin urmara, totul se vesduce ln o măsură de prevedere, nu la. 

o măsură de defavoare pentru o produeţiune care poâte să slă- 

bească calitatea vinurilor nvastre. 
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D. N. G. POPOVICI: D-le ministru, eu aş crede că aci trebuie 

să se prevadă. şi grădinile şcolare vurale, preetun şi micile pepi- 

niere de Stat. 

D. VINTILĂ BEATIANU, ministru de finanţe: Ce imobil poate 

să facă un serviciu publice mai mult decât şcoala? Evident că a-: 

cestea- sunt scutite. . « _ 

D. TONY ILIESCU, raportor: Inainte de a trece la votarea ar- 

ticolului vă rog să: revenim la amendamentul propus 'de:d. Popo- 

viei relativ la art. 6. 

dată amendamentul: ;In cazul când tăierea are ca urmare de- 

Îrișarea, cota va fi de 20%. | 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, minisţru de finanţe: Să-mi daţi voie 

să fac o mică adăcyire ja acest amendament. Nu trebuie să intre 

în această măsură de restrieţiune pădurile unde Statul crede că 

defrişarea. este necesară. De pildă, sant sate înconjurate de pă- 

duri şi unde defrișarea este necesură pentru Însăş viaţa: papu- 

laţiunii. De accea creu ei trebuie să punem ș “ideeă aceasta: „În 

afară de aceleu. cari sunt recunoscute ca necesare din oficiu“. Co- 

“dul silvic, mi'se paru, lă voie să se'facă defrişări în anumite re- 

“giuni, până Ja întinderea de un sfert din totalul proprietăţii. 

O voce: La câmp. 

D. VINTILĂ BPATIANU, miristru de finanţe: Va să zică, la 

<âmp se poate defrişa până la o pătrime. Şi acestea, intră în lege. 

Acele însă eare sunt supuse la defrişări din oficiu, să nu fie 

wupuse la această cotă, căci detrişarea acolo să face impus. 

D. N. G. POPOVICI: Faptul exploatării care are ca consecinţă 

defrișarea, lasă un pământ »are vi produce, pentru proprietari 

mai mult decâs;; înainte, de a fi defrișat. 

Defrişarea având ca rezultat un venit mai mare, cred că le-am 

puteă impune pe toate. | Pi : : 

D. VINFILĂ BEATIANU, ministru. de finanţe: Pentra izla- 
zuri comunale e -ucvoie de asemenoa defrișări şi de aceea trebuie: 

să prevedem că nu se pune această notă mai ridicată la defri- 

tările din oficiu. 

D. TONY ILIESCU, raportor: D-lor senatori, comitetul dele- 

gaţilor a admis amendamentul d-lui Popovici cu adăopgirea cu- 
vintelor: „Afară de cele care din uticiu sunţ destinate defrigării“. 

D-lor, miai este la acest asticol un amendament propus de d. mi- 
nistru, în completarea amendamentului: d-lui Buţureanu, şi care 
sună astfel: , 

i ta Eat ate ct nty ibuabilii ce locuese î în 
străinătate, în  cendițiunile prevăzute la art. 3, alin: 3. 

x
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-— se pune la vot atuondai: uental propus de d. Popovici, cu coTu- 

pletarea făcută în urma propunerii d-lui ministru, şi se admițe. - 

— Se pune la vot al doilea ame endament. privitor: la cota de 

34% pentru eei cari locuiesc în străinătate şi se admite. 

— Se pune la voi at. 6 cu arenda mentele admise, şi se pri- 

meşte. - 

D. TONY NE scu, raportor: D-lor senatori, la art. 8 sa pre- 

văzut 3 amendamente cari au fost si Jesvoltate. 

Unul este ainendameniul d-lui profeser universitar Racovitză. 

„are, spune. „proprietăţile aparţinând instituţiunilor culturale sau 

de binefacere, care următese un Scop desiuteresat, de utilitate pu- 

hlică, precum şi cele afvetate sporturilor“. 

Acest amendament au fost respins de comitetul delegaților. 

— 'Se pune la vct acest amendament: respins, de comitetul dele- - 

zaţilor, și se respinge. 

D. TONY ILIESCU, raportor: Al doilea amendament este acel 

al d-lui Rrupenschi cave are forma următoare: la art.. 8, para- 

paragraful 2 2, alin. b, cerem a fi scutite vremelnic pe 5 ani şi viile 

plantate cu producători direcţi. i - 

X. Eraclide, Gh. Hiotu, ]. Ciolan, Preotul G. Popescu-Breasta, 

C. Krupenski. 

Comitetul delegaților a respins acest amendament. 

— Se pune la vot amendamentul propus do d. Crupenski şi se 

respinge. - i 

— Se pune la vot art. 8 şi se primeşte. 

— Se eitaşte următorul art. 9 şi se admite nemodificat: - 

Art. 9. — Proprietarii uzufruetuarii sau titularii oricăror drep- 

tari reale de folosinţă suni oblizațisă declare proprietățile, în: 

tindesile de tererusi posedate, arendările şi contractele respective, 

precum. şi orice alte acte şi împrejurări necesare constatării Şi 

aşezării impunerii, 

Ei: vox face deelarațiuuile după formularele şi în termenul ce 

se va hotărî şi publică de ministerul de finanţe. 

ile pot fi făcute colectiv pe formulare anume întocmite de 

către toţi locuilorii dintr'o comună, sat ori cătun, sub îngrijirea 

si atestarea primărici “respective şi se vor depune prin îngrijirea 

primarului la percepția locului cu cel puţin 3 zile înainte de 

începerea lucrărilor comisiunii. ! - 

Comisiunile vor ține seamă de aceste declarațiuni la stabilirea 

îimpunerilor -epaluările făcându-se conform 'art. 4. 

Ziua începerii lucrărilor comisiunii într'o comună se va afişă 

la primărie şi pereeptie cu cal putin 10 zile înainte, dresându-se 

proces-verbal.
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Pentru comunele unde se ţine cadastru în regulă, proprietarii 

sunt dispensaţi a declară datele cuprinse în el. 

— Se citeşte următorul art. 10, modificat !de- comitetul dele- 

gaţilor: - 

Art. 10. — Comiziunile vo» dresă procase-verbale de stabilirea 

categoriilor, a claselor şi a -evoluării. pe hectar. conform art. 4, 

punctul 1 şi 2, şi, îndată ep aceste luerări sunt terminate, vor afișă 

procesele-verbale la pririiăvia cominnui, 

După aceasta cor întocmi tablour ide distriljuirea proprietăţilor 

pe categorii şi clase, cum şi de stabilirea veniturilor si impozitului 

pe proprietăţi şi proprietari. „Aceste tablouri se vor ajişă la: pri- 

mărie imadiat duvă întocmirea lor. 

Afişarea proceselor-verbale și a tablourilor se va constată prin. 

proces-verbal. . - 

iContribuabili, precum şi oricare jreprezentant al fiscului au 

dreptul să facă anul în contra acestor hotăriri. în termen de 20 

zile dela această afisuve, înaintea comisiunii de apel. 

Apelul se declară la administraţia financiară respectivă sat 

la. percepțiile comunelor unde vor funeţionă comisiuni de apel. 

Părintele protopop Gh. Popovici, vice-președinte: D. Buţureanu 

are cuvântul. | - 

D. N. BUŢȚUREANU: D-le preşedinte, d-lor, senatori, este vorba 

de un principiu legat şi cu democraţia şi cu principiul descentra- 

lizării. Din cauza lipsei de publicaţiuni s'au pierdut interese foarte 

mari. 

Prin afiptul afişării proceselor-verbale de valoare numai la re- 

gedinţa;, comunei, sătenii vor aveă de suferit. Dar chiar în Bucu- 

veşti, dacă ţoate afişăvile se vor face la singura primărie care 

este. şi nu se vor alişă şi în altă parte, de sigu» că contribaubilul 

nu va luă cunoştinţă şi nu va şti să facă apel. 

D. VINTILĂ BHATIANU, ministru de finanțe: In Bucureşti 

du se fac categorii. 

D. N. BUŢUREANU: Bine, vorbese numai de sate. 

La sate afişarea se face numai lareşedinţa comnnei. Sunt însă 

locnitori cari stau lu depărtări “ae. 17 şi 20 kilometri de reşedinţa 

comunei, acestora le va îi gen să afle dacă este impus rent, sau 
este impus pe nrdrept. 
-Kim aşi aveă,. prin urmare, un amendament: atişările, acestea 

să se facă şi la sfatul sătese. Aceasta pentru democratizare şi des- 
centralizare, cari toate la un loc, înseamnă uşurinţa ca cetățeanul 
să ia cunoştinţă de impunere. - 

D. VINŢILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Cu toată do- 
rința pe care am avcă că negreşit ficeărui contribuabil să-i adu-
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cem la suuoştință situația lui personală, nu ered că ar fi cu pu- 

tinţă să facem această afişare în fioeare cătun, Fiindcă nu este de 

ajuns să se afişeze numai câtevă cifre asupra evaluărilor din | 

acea comună. ri trebuiese afişate toate procesele-verbale a tuturor 

eontribuabililor din acel sat. Sunt sate în judeţul Dolj unde sunt 

peate 600 de contribuabiii. | - 

Ceeace am puteă face însă, este că în instrucţiunile ee le vom 

dă să punem să se comunice prin seris delegatului statului sălese 

respectiv, pentru ca el s'o aducă la cunoştinţa celor din satul lui. 

Dar ea'să facem alte exemplare pentru fiecare cătun, ar îi.să în- 

cărcăm de o muncă prea mare cuncelaria ş isă-i îngreunăm lu- 

crările. Eu ered că trebue, pentru moment, să ne limităm la. co- 

wiunivarea că sa afişat la sediul comunii. i 
:D. N. BUTUREANU: D-le „misistru. instrueţiunile nu vor a- 

junge, este foarte firesc ca omul să fie trezit, cum suntem treziţi 

noi' orășenii: când ni se trimite acasă. ' 
Când este vorbi de nn sut răspândit şi oamenii nu sunt acasă, 

- măcar datoria să ne-o facom să lipim procosul-voral pe uşa casei. 

Ar: un eaz concret: in lezea agrară există o dispoziţiune că cita- 

țiunea, pentru ohştii se va afişa la comună. Ştiţi cum se fac afi- 

şările la comună? 

Intrun cui dela primărie, notarul comunei pune citaţiunea şi 

„peste ea hârtii de i—5 luni veniie la comună si omul nu poate lua 

cunoştinţă că oste chemat întrun proces decât printr'o întâm- 

plare. 

Sototese că. este de datoria noastră ca să 'Iuăm toate măsurile 

ca omul să ştie că câte chemat înt”un proces la comisiunea iude- 

țeană, să ştie ce vrem şi. ce-i cereni, 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: In aceasiă pri- 

vinţă dacă în realitate ciitunul cutare nu ar şti că a, fost chemat 

la primărie şi comisiunea i-a făcut impunerea. el este prevestiţ. 

că le primărie se sâscşte ofişată lista :și soluţiunea ar fi mai 

nemerită, nu să îuştiinţăm pe delesatul satului, dar să publicăm 

la biserită că s'a afișat lisia la primărie. 

D. N. BUȚUREANU: Chesiiunea este. ca pe orice cale să ajunsă 

la cunoștința ecutribuabilului. | 

D. D. ARȚĂRIANU:: D-le -preşediuie, dacă am iscălit amen- 

damentul d-lui Butnreanu motivul a fost că am fost preocupat 

de faptul că oamenii din -literite cătune, nu dela şes, dar dela 

munte, să poată iuă cunoștință de impunerea ce li se face. Sunt 

comune de munte âle căror cătune sunt risipite unul de altul de 

aşa ful, încât suni separate între cle prin distanţe de câţiva ehi- 

lomotri,. _ 

D. TONY ILIESCU. raportor: D-le Buţuteanu.: cu explieaţiunile
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| 

date de d. ministru s'a limpezit chestitinea care vă preocupă pe 

d-voastră. . o 

D. VINTILĂ BE. ATI ANII. ministru de finanţe: Ceeace putem 

face în momentele actuaie este să luăm măsuri ca să se aducă la 

emnoştinţa satelor că sa afişat la primărie impunerile şi că poate 

să se îă cunoştinţă de ele. 

D. General N. CONSTANTINESCU: 'Vrebuie. să ennoaştem pro- 

cedura evaluărilor. lvaluârile se fae pe hectar şi atunei tot ce în- 

teresează pe contribuabil este ca sii ştie cât sa evaluat la hectar. 

Acvasta, însă se allă cu înteala telegratului la dară şi nn este 

teară că o să se piardă acei ie»men fatal, căci în cele 20 de zile 

are tot timpul şi mijloacele de a afla. Incât nu poate să existe 

teamă că va pierde termenul de apel. 

Pe de altă parte se înlesneşte acest lucru prin faptul că ei sunt 

deja avizaţi că în ziua cutare vine comisiunea să facă evaluarea. 

De aceea cred că temerea, d-lui Buţure eanu nu poate să aibă 

temei. 
Părintele protopop Gh. Popovici, vice-presedinte: Prin urmare _ 

amendamentul a fost retras, în urma explicaţiunilor date de d. 

ministru. - 
D. N. BUŢUREA NU: Da, am retras amendamentul, dar mai 

“am nn amendament, care se poate întâmplă să-l retrag şi pe a- 

cesta în urma explieaţiunilor d-lui ministru de finanţe. _ 

In aliniatul penultim de sub axt, 10, se spune: „contribuabilii ea 

şi ericare reprezentant. al fiscului au dreptul să facă apel ete, 

Intreb: care contribuabil, cel judecat sau oricare alt contribuabil, 

chiar când nu este vorba de'dânsul? i 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Numai con- 

tribuabilul în chestiune san reprezentantul lui. . 

D. N. BUŢUREANU: Va să zică numai în ce priveşte evaluarea 

lui nu şi a altuia? Ru credea am că a-ţi venit la sistemul francez ca 

' oricare eontribuabil să poată fi ace apel: Aiunei am un amenda- 
ment. 

D. TONI IIESCU, raportor: Apelul unui contribuabil folo- 
seşte tuturor. ” 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: D. Buţureanu . 
cere altceva, care cred că nu esta bine să-l admitem, fiiadeă sar 
rreeă la sate anumiţi expivatatori ai recensământului, cari pentru 
interesul lor material, sar duce să se tacă purtătorul de cuvânt 
2l unuia, care poate este mulţumit eu evaluarea făcută, dar îl! 
impinge el să se ducă să-l scadă, pentru ca să îă el pe jumătate. 

Aceasta trebuie evitat. Prin urmare pentru evalnările generale 

pe conune, oricine poate să facă apel dintre acei cari sunt impuși, 

şi acest apel profită tuturor, dar apelul individual trebue să fie 
făcut de contriimabil însuş.
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D. N. BUTUREANII: D. ministru a presizat că numai în ce 
__ priveşte evaluarea însăşi a contribuabilului, acesta poate să facă 

apel, şi a arătat temerea ca nu cumva să se nască exploatatori de 
apeluri. e 

Eu vin cu altă temere care cred că va [i înlăturată prin amey- 
damentul pe care îl propun. 
Eu plec dela faptul că se frustrează în foarte multe cazuri, prin 

"eraluări minime, veniturile Staiului. Şi atunci, să îmi fie mie 
iertat, contribuabilul, în vremea de democraţie și de dreptate so- 
cială în care trăim, ca să pot înlătură uceasta. 
Viu da cazuri concrete pentru ca să înţelezeţi. 
La discuţiunea generală cu um privit chestiunea dintr'un îndoit 

punct de vedere al legii şi al organelor de aplicare al legii. Şi 
atunci când mă refer la aceste organe aplicătoare de lege, daţi-mi 
voie să dau un exemplu precis. Să presupunem că comisiunea a 
evaluat o casă la oraş, la 120.009 lei, care în realitate are o va- 
loare de 1.800.000 de lei. Foarte bine. Fiscul nu zice nimie. Contri- 
buabilul nu are nici un interes să zică ceva. Dar iată alături o 
casă care în adevăr face 120,000. de lei și esie evaluată de această 
comisiune tot la atâta. Vasărică, o evaluare dreaptă în cazul ai 
doilea şi o frustare a Statului în cazul înțâi. Ce ne facem în 
acest caz? Contribuabilul nu are interes să facă apel. Fiscul nu 
poate, sau are şi el interesele lui. | 

D. TONY ILIESCU, raportor: De ce? 
D.N. BUȚUREANU: Nu vreă. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de fiuanţe: D-le Buţureanu, 
daţi-mi voie să spun că în organizarea, care o facem fiscul nu esta 
reprezentat numai prin agentui fiseal local. Mai e iun controlor 
financiar, apoi administratorul financiar şi' evaluarea se face: 
numi după ce trece prin aceste trei organe; mai avem ajpoi la 
fiecare 2—8 judeţe câte un inspector financiar care se ocupă de 
chestiunile acestea de recensământ fiseal, care are dreptul de 
ape], conform legii, câudl va vedeă că se face o nedreptate. Nu se 
poate crede că toţi aceşti reprezentanţi ai fiscului să fie solidaxi 
şi să facă evaluări nedrepte. Vine apoi denunţurile. Când se vede 
că comisiunea n'a calculat bine venitul pe comună, contribuabilul 
prin consiliul comunal, se poate plânze și la comisiunea centrală 
şi la adimnistraţia financiară. Aceste măsuri sunt suficiente şi 
nu putem noi priu lege, să 'organizăm un control continuu al unui 
contribuabil asupra celorlalți. NN | 

D. N. BUŢUREANU: D-lor, vă rog să luaţi această chestiune 
în întregimea ei. Când d. ministru de tinanţe a schimbat regimul - 
fiscal revenind la un alt sistem modern, trebuie să vină în acelaşi 
timp, şi cu măsurile accesorii adeocuate, mai ales că trebuie să ţinem 

Brăt, ” 
66 4
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seama că nu mai avem astăzi ca înainte 'de răsboi. un corp select 

de funcţionari inferiori, stăm la cheremul acestor funcţionari şi 

nu e dreptate mai mare decât aceea pe care ne o poate face a- 

«cestia. 
- 

D. VINTILĂ PEATIANU, ministru de finanţe: In comisiune se 

mai găseşte şi un reprezentant al contribuabilului şi un delegat 

a] consiliului judeţean sau altor ramuri de activitate. 

D. N. RUŢUREANU: Da, dar toţi aceştia, d-lor, nu văd unde - 

e Statul nedreptăţit, căci eu nu ină plâng de nedreptatea ee se 

face individului, căci individul are inijlocul de apărare, are drep- 

tul de apel. Eu nu mă plâng de nedreptatea ce se face societăţii, 

din care fac şi eu parte, Căci, după cum e datoria fiecărui cetă- 

ţean, la vremuri grele, să ajute cu sângele său ţara, tot aşa de 

sfânt şi tot cu ătâtea sacrificii trebuie să ujute Statul cu partea 

sa contributivă. Şi când ne punem pe acest teren, eu care nu sunt 

Jezat în dreptul meu, dar eu sunt lezat în sensul că concetăţeanul 

meu nu-şi împlinește datoria de a luă parte la cheltuielile Statului, 

în aceeaş măsură ca mine, să am dreptul să mă adresez la comi- 

“ siunea care repară. această nedreptate ce lezează, societatea. iCa 

cetăţeanul să -aibă numai putinta de a. face denunţuri anonime, 

găsesc că este imoral, după cum e imoral a se răsplăti funeţio- 

varul, care-şi face datoria, să se lase acest drept cetăţeanului cum 

i se lasă şi în alte domenii să vină şi să spună că, Statul fiind 

medreptăţit întrun caz, să simte el însuşi nedreptăţit. Dar veţi 

zice: unde s'a mai întâmplat aceasta? In proiectul de lege al mi- 

mistrului francez Caillaux, dela care s'a zis că sa inspirat d. Ti- 

ulescu. propus în 1907 şi votat în 1909. 

D. TONY IJIESCU, raportor: - Prima oară a fost propus în 

-1900, în cabinetul Waldesk Rousseau. 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: Vă mărturisesc 

că deşi am citit legea Caillaug nu m'am înfluenţat de o lege care 

« prea complicată pentru ţara noastră. _ | 

D. N. BUŢUREANTU: Franţa, în cele ce priveşte impozitele p2 

îmbogăţiţii de răsboi, a dat dreptul cetăţeanului să facă decla- 

raţiunea averii, nu numai în cele ce îl priveşte pe el, dar şi în 

„ceia ce priveşte pe aceia despre cari ştie că o au. In al doilea rând, 

în ceeace priveşte prestaţiunile, vecinul este în totdeauna obiigat, 

suib bedeapsă de a o plati el. să denunțe pe acela care se sus- 

_ 4wage dela plata ei. Mai mult decât atâta, în diferite legi comunale 

s'a făcut apel şi consiliul de Stat a admis ceeace se chiamă ac- 

ţiunea populară, sau acţiunea cetăţenească, tot la icetăţeni, cei 

rându-li-se concursul în acelaş sens, în diferite ocaziuni de îrus- 

trare a drepturilor Statului. De aceea aşi rugă pe d. ministru. ca 

la, acest art. 10 să admită acest amendament, semnat încă de 5 co- 

legi ai mei:
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„Orice contribuabil. şi oricare reprezentant al fiscului poate să 

facă apel în contra acestor hotărîri, în termen de 20 zile dela a- 

ceastă afişare înaintea comisiunii de apel“. - 

A Buţureanu, ]. Truțin, D. Hâncu, 1. Popescu-Pasăre, Byk. N. 
Carabieschy. 

iln adevăr, d-lor, ce mai este legal decât aplicarea foncierii în 
ţara românească? Sunt cazuri, mai ales dat fiind starea de stri- 
căciune în care ne găsin: şi s'a, dat dovadă mai ales pe la periferii, 

că atâta stricăciune este în tară încât la fise se petrec nedreptăţi. 

mari, 

“Apoi temerea la noi se exercită în aşă grad asupra funcţiona- 

rului, cum nu_mi-am închipuit să fie sub regimul sufragiului uni- 

versal ! _ 

Şi ştiţi ce funcţionari avem! Credeţi că administratorii finan- 

ciari, funcţionarii superiori şi inspectorii vor: puteă. să se ocupe. 

eu asemenea chestiuni de ale fiscului? 

Nu? Veţi avea pe funcţionarii de prefectură cari nu au sigu- 

ranţă, nici pe slujbă, şi deci nici pe pâinea lor, şi ei nu vor aveă 

mijloacele necesare să apere Statul, cum ar puteă să-l spere cetă- 

țeanul. 

De aceea, vă rog să unu vă împotriviţi acestui amendament, 

pentrucă admiţându-l faceţi două lucruri: întâiu daţi posibilitate 

cetăţenilor să fie drepţi şi pe calea legii si spună că Statul este 

furat, în al doilea rând deschideţi o fereastră în ceace priveşte: 

moralitatea claselor de jos. 

Părintele protopo» GR. POPOVICI, vice-preşedinte: D. Sima 

Niculescu are cuvântul. | 

D. SIMA NICULESCU: D-lor, orele fiind înaintate nu este timp 

pentru un discurs. 

“Chestiunea pusă de d. Buţureanu' este însă de aşa de mare în- 

semnătate, încât nu vreau să plecaţi cu gândul că este o chestiune 

-de detaliu. 

Sunt lucruri cari în principiu sunt foarte frumoase. Ce este 

mai frumos decât ca cetăţeanul, eu glasul lui cu străduinţa lui să 

ajute Statul, când un funcţionar nu este energic sau se dă la o. 

parte. , 
Este un principiu frumos pe care toţi l-am admis. 

Dar trebuie să ne- gândim la interesul lui practic. 

Noi, cari ne tocim coatele pela instanţele judecătoreşti, ştim ce 

ar fi acest lueru ca eu contribuabil să lupt cu un adversar iredu- 

tabil: fiscul, care este foarte bine reprezentant în justiţie lprin 

administratori financiari, inspectori şi alţi funcţionari, şi în plus, 

ca şi cum n'ar fi destul că am acest adversar, să trebuiască să 

4
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mă lupt şi cu vecinul meu, care să vină să apere nu interesul lui, 

ci al fiscului! 

In practică, știți unde ar duce acest lucru? 

Că la fiecare contribuabil mai interesant în contribuabilitate 

să fie 2—3 indivizi cari să-l amenințe că fac apel dacă anume: 

interese nu vor fi împlinite în vederea. ealor cari îl ameninţă. 

„Aprobări). , 

Dacă acest principiu ar îi practic, sar puteă generaliză, în ceeace 

priveşte materia. penală. 

Tată două condanimnaţii: unul condamnat la o pedeapsă şi altul 
la alta. Cel care sar crede că este pedepsit la prea mult faţă de 

celalt, dacă am generaliză principiul, ar zice: face apel că cutare 

a fost condamnat la prea puţin, ceeace nu se poate! 

Noi nu avem proentovi pentru afacerile penale, nu avem 

administratori financiari în materie fiscală? Trebuie să vedem 

că interesele generale sunt apărate de cetățeni şi să lăsăm că in- 

teresele fiscului să fie date primului venit? 
Acestea sunt motivele cari m'au făcut să iau cuvântul şi pentru 

cari vă rog să respingeti acest amendament, pe lângă cuvintele 

destul de elocinte ale d-lui ministru de finanţe. 

- Părintele protopop (II. POPOVICI, vice-preşedinte: D. Buţu- 
reanu are cuvântul. 

D. N. BUȚUREANY: Chestiunea am zăsit-o în lege. Şi de când 

ga. depus legea la Cameră şi până astăzi a fost destul timp ca noi 

să cercetăm chestiunea faţă eu contribuabili, cu justiţia şi cu 

fiscul. , 

Am vorbit eu unii funcţionari superiori. D-voastre ştiţi cât o 
să dea de lueru acestor funcţionari technica acestei legi, încât o 

să vedeţi pe toţi umblâud pentru fise, afară de administratorii 

linanciari, de inspectori şi de celelalte organe ale, fiscului, cărora, 

muncind toată noaptea în vrafuri de hârtii, nu Je va dă prin cap 

că Statul este nedreptăţit, că este frusiat. , 

Am vorbit şi cu masistraţii şi cu contribuabilii. Pentru fise 

aceasta ar fi o instituţie care ar folosi moralității contribuabililor 

şi asigurării materiale a Statului, mai ales în vremea aceasta,” 

când toată lumea nu cuută ce are a dă, ci caută să ascundă cât 
mai mult. 

D. VINTILA BRATIANU, rainistru de finanţe: D-lor, după 
cele spuse de d. Sima Niculescu, vă rog şi cu, să nu primiţi acest 
amendament, fiindcă ered că nu se poate pune această, luptă între 
contribuabili. S”ar creiă o stare de spirit bolnăvicioasă,. 

D. N. BUŢUREANU: Este mai moral ca un ministru săinu-şi 
plătească dările elementare și, fiindcă fiscul tace şi d. ministru 
tace de asemenea, țara să înghită această imoralitate, şi sufle- 
teşte şi materialicește? 

[i
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D. VINTILA BRATIANU, miniștru de iinanțe: D-lor, vieaţa 
unui Stat şi organizarea lui poate să fie de două feluri: una în 

care Statul să caute să-şi îndeplinească din ce în ce mai mult sar- 

»inile şi datoriile lui şi cealaltă pe care a încereat-o revoluţiunea 

franceză, la un moment dat, când un cetăţean tăiă capul celuilalt. 

Este în partidele noui această mentalitate bolnăvicioasă, de a in- 
“troduce lupta între cetăţeni. Acesta nu este bine, mai ales pentru 

: Statul nostru, unde avem nevoie de înfrățire, nu de ură. (A- 

- planse). 

Este o stare bolnăvicioasă de care trebuie să ne  desbărăma. Nu 

putem face o lege în. care săi punem un cetăţean contra celuilalt. 

Noi vrem, din potrivă. să facem o lege de unificare. 
"Trebuie să recunose că, în cazurile cele mai multe, nu Statul a 

fost în recensămintele trecuie cel oropsit, ci în foarte multe ca- 

zuri, dacă a avut cineva sii s» plângă, au fost foarte mulţi dintre 

contribuabilii cari nu au cunoscut legea în destul şi cari, necungs- 

când drepturile lor de apel, au fost nedreptătțiţi. 

[Eu nu zice că nu vor fi cazuri unde și Statul va, fi nedreptăţit, 

dar cazurile cele mai multe și care trebuie să ne preocupe, sunt 

ale, contribuabililor. cari nu trebuie să fie nedreptăţiţi. (Aplause). 

Pentru aplicarea într'o atmosferă sănătoasă a acestei legi, care 

vreau să se aplice nu cu ură, din nici o parte, eu vă rog să nu ad- 

miteţi acest amendar:ent. / 

D. TONY IIIESCU, maportor: Comitetul aclegatilor a. res- 

pins amendamentul d-iui Buţureanu. 

_— Amendanvientul pus la vot se respinge. 

 —- Se pune la vot art. 10 şi se primește, , 

— Se citeşte următorul art. Il. 

„Ark. 11, — Toate apelurile dintro comună, în ce priveşte gru- 

parea terenurilor pe categorii şi elase, cum şi valoarea locativă 

medie pe hectar, se vor puteă conexă şi judecă prin aceeaş hotă- 

râve, şi deciziunea dată în această privință va aveă putere de 

lucru judecat faţă de toți contribuabilii comunei, pentru proprie- 

iăţile aflate în aceeaş categorie şi clasă. 

Apelul unuia profită înturor contribuabililor din comună. 

Contribuabilii vor fi citați colectiv, în ce priveşte judecarea a: 

'eestor apeluri, făcându-se publicaţii cu cel puţin 8 zile înainte de 

ziua fixată pentru judecată, la primărie, şeoală, biserică şi casele 

delegaților sătești. Apelanţii pot fi reprezentaţi prin locuitori ai 

comunei. 

— Neluână, nimeni envântul, se pune la vot art. ul şi se pri- 

ameşte. 

— Şe citeşte următorul art. 12: Da 

Art. 43, — Hotărirea comisiunii de apel rămâne definitivă în
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“ce priveşte clasificarea. pe  eategării și stabilirea valorilor locative; 

ea:poate fi atacată în recurs :pe calea arătată, la art. 85. 

Procedura și judecata apelurilor şi a recursurilor; cum şi orice 

“schimbări a impunerilor în cursul periodalui de 5 ani se vor în- 

" deplini conforra dispoziţiunilor cuprinse în titlul III. 

.— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 12 şi se Pri- 
“ meşte, 

Yărintele Protopop GE. POPOVICI : Jice-preşedinte: Orele fiina 
înaintate, ridie şedinţa. 

—. Şedinţa se ridică ia ora 19, anunţându-se şedinţa viitoare 
'pentru a doua zi Miercuri 14 Febrvarie 1928. la ora 15, 

D. Raportor are envântul. 
D. TONY ILIESCI!, raportor: eiteşte următorul art. 13, aşa, cum 

a fost modificat de coraitetul delegaților: . 

CAP. II 

Impozitul pe veniturile proprietăților elăcdite. 

„Ari. 13. — Sunt supuse unui impozit de 12% pe numele proprie- 
tarilor, uzufruetaarilor saa titularilor oricărui alt drept real de 
folosinţă veniturile acte din proprietăţile elădite sau celor asimi- 
iatelor şi eari nu sunt prevăzute la eap. ]. 

Dacă contribuabilul loeneşte în străinătate mai mult de 6 luni 
în cursul unui an, impozitul va fi. de 20%, afară de cazul când 
este trimis în calitate se Tancţiunar public cri eu o însărcinare 
oficială sau în cazul cână sâde acolo ec] mult 6 ani pentru studii 
aniversitare sau asimilațe lor san 2 avi pentru studii speciale, 

„com şi dacă se afla în conditinnila prevăzute de art. 3, alin. IV. 
Pac parte din clăcisi instolaţianile mobiliare şi accesoriile cari 

„devin imobile prin destinaţie». 

Se va ţine seama de excepțiunea prevăzută la art. 30 pentru sta- 
bilimente proprii ale întreprinderilor ini: striale” 

Sunt. asimilate cladirilor: - 
a) Terenurile virane din oraşe: 
5). Terenurile Decultivate, afectate unei întreprinderi c&mereiale 

„sau industriale, ca santiere, depozite, locuri de petrecere sau pen- 
„tru Publicitate industrială ori comercială; 

c) Instalaţiună pe bacuri, 
„D.C DIMITRIU, vice-preşedinte: D. “Butureannu are cuvântul. 

*- D. N. BUȚURBANU: D-le preşedinte, dilor: senatori, la acess 
articol şi mai ales Ja alineatul JI, pentru a-l pube în concordanţă 

„CU ceeace d-voastră ați binevoit: să: faceţi. în privinţa . veniturilor 
“proprietăţilor rurale, unde “aţi: urcat. cota pentru absenteişti, gil
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pentru a pune în corcordanţă măsurile luate la venitul din acel 

fel qe proprietăţi cu impozitul pe veniturile” din proprietăţile la 

care se referă acest articol, propun următorul amendament: 

„Dacă contritvabilul locneşte în străinătate mai “mult de 6 luni 

de zile în cursul unui an, irnpozitul va fi de 30% afară de cazul 

eând este trimis în calitate de funcţionar publie ori cu o însărei- 

nara oficială, san în cazul când sade acolo cel mult 6 ani pentru 

studii universitare său asimilate lor şi 2 ani pentru. studii spe- 

eiale“ - . 

La fel cum e în proiect, la sare eu am adăugat. 

„Fiscul va avea dreptul să incaseze impozitul întreg, în cazul 

când contribuabilul nu va face. dovada cu diplome ori certificate 

în regulă că a îndepli nit condiţiunile pentru. care a locuit î în „Btzăi- 

năitate + : . 

7. Buţureanu, Trufin, G. Teodorescu, Ghiaţă, a. Porcestu. | 

Aa propus acest areendament, după cum. spuneana la îniceput, 

şi pentru a pune în concordanţă - acest articol CU ceeace d-voastră 

aţi admis mai înainte. la veniturile din, proprietățile agricole. 

Dar l-am propus şi pentru alt motiv, care esțe, următorul: : 

Dacă proprietarul rural, prin firea Tuerurior, este foarte dispus 

a fi legat de pământul! pe care îl. cultivă, proprietarul urbari, pare 

mai dispus a aveă imobile. orăşăneşti şi a, cheltui venitul ce-i 

adue aceste imobile departe de țară, unde are, — mai ales în a- 

eeastă vreme — muri îndatoriri de. împlinit, și când, desigur, ca 

şi proprietarul rural şi cel urban, trebuie să s se găsească la pos- 

“tul: lui, ca laolaltă în timp.de pace—cum s'a găsit în timp de 

xăsboi. — să contribuie. la refacerea. țării, după, păsboiul care a 

urmat. ÎN “ 

- na este a-ţi face datoria cu. ocazia acestei, zefaceri. „fiia pre- 

vent la funcțiunea d-tale socială şi alta. este a, îi departe de țară 

şi astfel în imposibilitate de aţi îndepiini această, uneţiune s0- 

cială, . ă II 

- Inţeleg ca cineva să cheltutaseă.. în -stră inătate în lestiiură. e eu 

înaintarea ţării din punct, de vedere al; civilizaţiei,,șă se, ducă, în 

străinătate pentru studii, pentru lugrări științifice, pentru a a ce 

înaințări în ştiinţă. artă şi meşteşuguri, cu cari.să. „eonţribuie că, 

măcar de aci înainte, la -aesastă refacere a: țării, după, o. dipsă de 

6 ani în străinătate, şi desigur că -dvoastră, care trebuie să ţi- 

neţi seară de toate aceste consideraţiuni, nu. „veți socoti impozitul 

acesta de 30%, pentru acei care se..va folosi de. cei 6 ani de zile de 

sedere în străinătate, în asemenea scopuri. Pentru sceneta vă rog 

îmsă, să admiteţi ce-am propus. 

_- Dacă - cineva. se -duce în străinătate, pentra studii, - — deşi de 

alfel, şi în. ţara românească se .poate foarţe. bine. instrui „cineva. 

N 
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la cele 4 universităţi, — da a se duse cineva în străinătate ca 
să facă studii practice, sau studii pentru desvoliarea ştiinţei, 

pentru ca'să nu, fie supus 12 impozit ca absenteist, trebuie să pre- 

zinte: certificate dela o instituţie de cultură din străinătate. 

D-voastră aţi trecut peste această măsură la celelalte alineate, 

dar aţi prevăzul-o în legea agrară rând e vorba de cuantumul ex- 

proprierii pentru cei cari au copii cari fac studii agricole. 

Rog ca de data ac:asta să se prevadă pentru ca să fie o sanc- 

iune pentru cei cari se duc în străinătate cu bari munciţi în ţara 

românească și numai pentru plimbări. . | 

D-le președinte, adausz o rugăminte: ar fi bine să se stabilească 

ordinea în care pulem luă cuvântul la discuţiunea: pe articole şi 

la susţinerea amendamentelor. 

D. C. DIMITRIU. vice-preşedinte: Regulamentul arată lămurit 

oridinea în care se fac aceste discuţiuni. 

D. VINTILA BRATIANU, inistru de finanţe: Cu o singură 

observajţiune. Creder: că ar ii bine ca acei cari voiese să ia cu- 

“vântul la unele articole să bineyvoinscă să se înscrie la discuţiune 

înainte şi, în acelaş tirup, să-şi depună şi amendamentele iscălite 

de numărul reglementar de d-nii senatori. | 

D. TONIY ILIESCU, raportor: “Poţi d-nii senatori cari dorese 

să ia parte ia desbateri, ca să prezinte observaţiuni la anumite 

articole, se vor înscrie Ja biurou. In. ceeace privește amendamen-' 
tele, toţi d-nii senatori cari dorese să depună amendamente, să Je 
aibă pregătite şi semnate. ' 

În privinţa amendamentului depus "de d. senator Bujureanu, 
comunic că comitetul delegaților a respins acest amendament pe 
următoarele. consideratiuni: 

In primul rând trebuie făcută o distineţiune între proprietatea 
agricolă propriu zis si proprietatea clădită. Sau pus :sancţiuni, 
în sensul măriri impozitelor, pentru proprietârii cari locuesc în 
străinătate, mai mult decât prevede legea. De ce s'au pus aceste 
sancţiuni, cari au un earacter de penalitate? Pentru ca să lo- 
vească pe acei cari în mod efectiv nu contribne la. exploatare; 
pentru că o exploatare agricolă presupune munca aceluia câre are 
fondul agricol şi atunci acel care neglijează muncea. agricolă pe 
proprietatea lui, cu drăpt cuvânt trebuie să fie lovit de lege; 

- În ceeace priveşte! sancţiunea pe care voeşste în mod exagerat 
so întindă d. senator Buţureana. pe cale de analogie, cum pre- 
tinde d-sa, şi în ceeace priveşte. impozitul pe veniturile proprie= 
tăţilor clădite, noi comitetul delegaților, socotim că destul. este 
cifra, de majcrare de 20% prevăzută în lege. A merge mai departe 
sau prea departe însemnează a încuraja, emigrările, a încuraja. 
mai mult instrăinarea averii imobile a proprietăţilor .: “clădite. a:
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acelor cari sar simţi 'vexaţi prinirun impozit prea mare şi. rezul- 

tatul acestor; înstrăinări, întreb d-lor. senatori, cui! iar folosi? D. 
Buţureanu trebue să recunoască, ca şi mine, ca si toată lumea, 
că ea ar folosi străinilor, eiiei ei sunt aceia. cari astăzi, din neno- 
rocire, sunt mai în măsurs ca să poată să le cumpere. 

Din aceste două consideraţiuni, diierenţa care există între natura 
proprietăţii agricole şi natura proprietăţii clădite, şi pericolul e- 
ventual care ar putea să rezulte dintr'o impunere exagerată a 
celor care locuese în străinătate, rugăm pe d-nii senatori să res- 
pingă amendamentul propus. 

D. VINDILĂ BRATIANU, ministru de fivanţe! Mă 'raliez în 
totul la: părerea. d-lui raportor, fiindcă eu cred, că trebue să facem 
o deosebire între proprietatea urbană şi proprietatea agricolă. Dife- 
renţa care se pune astăzi de 20% faţă de 12% cât plătese ceilalţi, este 
pentru prima oară introdusăfin legile noastre şi, prin urmare cred că 
nu trebue să facem în această priviniă şi din acest punct de vedere. 
un salt, prea mare pentru acest impozit suplimentar, de aceia, cred 

că trebuie să menţinem coța de 20% care a fost pusă, menţinând 

însă cealaltă de 24, care a fost adăozată la impozitul agricol. 

D. C. D. DIMITRIU, vice-președinte: D. Popovici are cuvântul. 

.D. N. 6. POPOVICI: D-le președinte, d-lor senatori, desigur 
legea fiscală nu trebue să aibă aerul uiei legi de pedepsire, unei 
legi cu caracter penal, sau unei legi care să frizeze confiscarea, 

"FPotuş cred că şi când este vorba despre impozitul asupra veni- 
tarilor din proprietatea vlădită, este nevoe, este moral chiar să 

facem: o oarecare diferențiere. Am făcut diferenţiere în ceeace 

priveşte in'pozitele asupra veniturilor din agricultură şi am spus 
an Îmcru: Când dumneata îţi muneești singur pământul, ai să 

plăteşti 124%; când ai să Mi-l arendozi ai să plătești 15% iar când 

ţi-l arendezi și stai tot timpul în străinătate pentru ca acolo să 

duci munca ţăranului nostru, te-am impus cu 24%. Este şi drept, 
este şi moral şi aceasta are şi un caracter naţional. Dar mă în- 
treb: Eu am o căsuţă a mea în care loenese şi mă impui cu 192%, 
Este drept ca eu să plătesc la, fel cu cel care are 20 de case şi le 
închiriază? Oare când închiriezi aceste 20 de case, nu este aceasta 
o adevărată afacere ecn:ercială? 

Cred că casa pe care.o locuese eu trebue să fie impusă cu o 
cotă maj: mică: dacă nu putem scădea cota de 12%, pentrucă am 

deranja întreg sistemul d-lui ministru de finanţe, care şi-a făcut 

* socoteala pe această cotă, cred că este drept că acei eari. au. mai 

multe case pe cari și le închiriază. cari fac astfel o afacere co- 

mercială, să fie impuşi la o cotă superioară, . 

: Deasemenea, 'd-lor; sunt persoane cari în ultimele. vremuri au 
cumpărat case în orașele noastre, în: special în Bucureşti, cu deo-
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sebire strein,. cari au venit cu o monetă în valută forte şi care au 

dat; un milion pe o cisă de 30-—40 mii de lei şi cari, în definitiv au 

dat cinci, şase mii frânei elveţieni, astfel că, în locul dobânzii de: 

3% pe care o avea asupra banului în moneta ţării lui, azi Are. 

luând 3—400.000 “lei 'chizie, 10-—15% venit. 

Cred că aceştia trebuiese loviți, şi "trebuese loviți cât de tare şi, 

precum am admis o diferenţiere de cota în impunere asupra agri- 

culturii, unde se cere v muntă, trebue să facem această diferen- 

țiere de cotă şi în impunerea asupra vniîturilor din clădiri, unde 

nu se. cere nici o muncă, ci este o simplă afacere de tarabă, o 

simplă, afacere comercială. De aceea vă rog să-mi îngăduiţi să ci- 

iese trei amendamente, pe eari le propun la art. 13 şi anume; 

La art. 13 să se adaoge un alineat în următorul cuprins: „Dacă 

contribuabilul închiriază proprietatea clădită impozitul va fi de 

15%, 

“N. G. Popovici, G. Hictu. 1. Ciolan, G. Teodorescu, G. Ghiată. 

La acelaş articol alin. 2 să se adauge: „Dacă contribuabilul lo- 

cueşte în străinătate mai dotlt de '6 iuni în cursul unui an, im- 

pozitul va fi de 24 la sută, iar dacă îşi are domiciliul” permanent. 

im străinătate impozitul va fi de 35 Ja sută. 

N. G. Popovici, G. Hictu,-1. Ciolan, G.'Ghiaţă, G. Teodorescu. 

"Acest - ammeridainent îl propun pentru că eu nu înţeleg ca un 

'străin să câştige în această ţară şi să mănânce câştigul în străi- 

'nătate Nu este moral şi vreau să se ştie că le este-îngăduit să 

trăiască în ţară la noi dar să cheltuiască tot în ţara noastră, iar 

na să se ducă aiurea în alte ţări şi câştigul să-l risipească pe 

“acolo. - : - E 

„Tot la art. 13 cer să-se mai adauge un nou 'alineat: 

„Contribuabilul, care nu e cetăţean român, va plăti un impozit 

cu 5 la sută mai mult peste cotele de mai sus“. - 

"A.G, Popovici, G. Pictuw- 1. Ciolan, G. Ghiaţă, G. Teodorescu... 

Tia înţeleg dreptul egal pentru toţi cetăţenii, pentru toţi locui- 

“torii acestei: ţări. dar înţeleg şi datorii egale.. “ 

Acela care este străin, care nu. plăteşte tribut. de sânge , atunci 

când ţara este în pericol, nu este moral să fie tratat la fel, că aici 

eu în ţara lui uu sunt tratat ia fel cu cetăţenii acelei ţări. 

. Aceşti străini 'cari câştigă în această ţară, să plătească mai mult 

de cât cetăţenii români cari mâine. își vor jertfi viaţa lor pentru: 

'- acest pământ, : 

D. ERMIL PANGRATI: Cer cuvântul asupra acestor amenda- 

mente. ! . 

D.C. DIMITRIU, vice- „preşedinte: “Aveţi cuvântul 

D. ERMIL PANGRATI: D-lor senatori, cred. că nu ar trebui 
-să complicăm discuţiunea. foarte. serioasă. şi. foarte. importantă 

=
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„cara se -face: asupra leziurii pentru ' unificarea impozitelor di- - 

recte, şi să vu “căutăm să transformăm această lege: într'o. lege. 

penală contra -cutărei sau cutărei . categorii. de cetăţeni, cari ne 

sunt mai mult sau mai puţin antipatici.. 

0 lege fiscală trebuie să fie o lege rece.şi: dreaptă, şi să. nu fie 

ocaziunea manifestării resentimentelor pe cari unii sau: alţii dintre 

noi le-ar aveă contră proprietăţii urbane, agricole, ori de. altă, na-. 

tură, - . PI e | 
D-lor, îndiseuţiunea generală. am avut oeaziunea să coustat o 

greşeală, că se continuă 'o adevărată campanie: de prigonire în. 
contra proprietăţii pe baza necesităţilor în timpul răsboiului. Am. 
mai constatat că o bună parte diu criza prin. eare trecem se da-. 
toreşte, cu toate demersurile și măsurile pricepute ale d-lui mi-. 
nistru de finanţe, acestei porniri în contra proprietăţii şi a conti-. 
nuelor zguduiri cari se adu proprietăţii. (Aplause). : 

Nu este sineva un vinovat dacă este proprietar şi nu. văd nici 
un merit deosebit pentru cel ee este proprietar. Poate neşansa, 
l-a împiedecat să devie,.-dar adeseă în dosul neproprietăţii se as-, 
cunde uneori lenea şi incapaeitatea, 

In orice caz, averea îrainică a „anej țări este averea, . bogată îa 
proprietăţi. : a 

Averea; care stă în bani este averea leneşă, care se pune ungori 
în afaceri cari pot fi discutabile, (fiind; că afacerile sunt uneori 
curate şi alte ori necurate). Mai cu seamă când -marea* massă a 
cetățenilor . unei țări “este îridemnată prin măsuri. coercitive. să-şi 
vândă toate proprietăţile şi să-şi pună capitalurile în afaceri, a-. 
tunci apare specula de bursă şi afaceri de acelea, mai mult sau .- 
mai puţin discutabile, cari poate: merga până: la prăbuşire şi cu- 
dânsele să se. prăbuşeuscă şi o bună parte din averea ţării, | 

Mă ridie în contra acestei tendinţe de. 'a lovi mereu în: .proprie- 
tate, Mai cu peazmă acum au este momentul să ne .ridicăm în 
cohtra proprietăţii. . 
_D-lor, ce înseamnă această propunere a d- lui. Popovici ca, să ce 

rem ca liecare proprietar să-şi locuiască proprietatea lui? Voim 
să. reducem proprictatea clădită la un singur apartament pentru .: 
iecare' proprietar? Inseamnă. “a, un proprietar săj aibă numai o! 

- singură proprietate? ia _ 

„Oredeţi că eu aceasta ure să se rezolve problezaa + erizei 46 lo- 
euinţe? .- 

D.N. G. POPOV ICI: ana susţi aut acest: dueru. eu, | a 
D. ERMIL PANGRAŢI: Dar aceasta, „reese din. propunerea. 

d-voastră d-le Popovici. | 
„Deja s'au luat. destule măsuri greşite în chestiunea proprietăţii 

urbane. Şi va trebui ca, chestiunea să se discute larg şi sincer aci: 
fiindcă proprietatea urbană veprezintă! nu câteva sute de mi- 

pa
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lioane, ci cu preţurile actuale, proprietatea urbană reprezintă sute. 

de miliarde! Asupra acestei proprietăți urbane apasă: o lege a 

chiriilor care—o spun din cea mai' adâncă convingere —este o: 

greşelă econoinică. (Aplause).: De 7 ari de zile dela 1515, întreaga. 

proprietate: urbană stă. în stare de dărăpănare, nu se mai repară: 

nimic, și mai ştiu, căci na iac vorbe, ci constracții în meseria mea, 

știu că cu preţurile actuale, cu mâna de operă atât de scumpă şi. 

cu cartelurile fabricilor, nu se mai poate construi nimic. : 

“Sa publicat. în ziare o afirmaţiune nedreaptă, toemai. relativ 13: 

această. lege, că- din cauza prevederilor legii de impozăte a d-lui 

niinistru de finanţe (că impozitul pe venitul global se va aplică 

asupra tututor veniturilor, cupyinzându-se şi veniturile caselor. 

construite în intervalul 1921—19%5), sa produs o descurajare a- 

consirueţiunilor şi că de aceea la:primăria Capitalei nu sunt de 

cât 7 cereri "de construcţie pentru campania viitoare. - 

- Nu este. exact că legea d-lui ministru de finanţe a produs a 

ceastă lipsă de cereri Je construcțiuni. Aceasta sa: produs din 

cauza urcării devesper: ante a preţarilor, cari sau manifestat încă 

dela începutul campanici de Incru trecute. Toţi antrepenorii, toţi 

proprietarii cari sau angajaţ în clădiri pe preţuri fixe în cani- 

paria trecută, sunt pe jJuniătate vuinaţi, căei- începând cu un preţ 

în Tanie, au ajuns. Ja preţuri îndoite în Oetomvrie, şi mai toţi 

acei cari nu au putut să-şi termine construcţiunile anul trecut ia 

vor lăsă în ruină, din lipsă de bani. 

ste o problemă serioasă de care 'puvernul trebuie a se ocupă. 

Vagonul.de ciment costă 12.000 lei- în lunie : şi 29.000 lei în Oetora: : 

vrie. De ce? 

Cărămida eare revine după preţul de fabricâtiune — şi vă rog să 

credeţi că îl cunosc -— ca cel mult 7—800 de lei mie, s'a vândut 

cu 1.500 de lei mia.-Şi aşă mai departe! 

D-lor, este timpul ea mai cu “seamă mâna de operă, să fie stă. 

pânită în pretenţiunile sale de speculă. Ştiţi d-voastre că hamalii 

cer 40—50 de lei pe zi, ceeace vine la 1.500.lei lunar? Ştiţi “că 

zidarii cer 150—200 lei pe zi, tăețorii de piatră 300 lei pe zi? 

Ştiţi că lucrătorii dela cuptoarele de cărămidă, cari sunt italieni, 

cer plata în valută italiană, adică 80 de lire pe zi, "ceeace ar re-. 

veni astăzi la 800de leipe zi?! . 

Când situațiunea economică este asă, că din cauza pergecuţiu-. 

nilor cari sau produs conira proprietăţii, s'a agravat criza valu-- 

tară întru atât, trehuie să avem curajul să privim problema; eco- 
nomică în faţă şi să dăm soluţiuni drepte, nu declamatorii şi pa- 
sionale, . . . 

ID. Popovici voieşte să forţeze ca fiecare proprietar să aibă. 
numai apartamentul lui: san cusa, pe care o Iocueşte. !
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Foarte bine! Dar ce se va fate cu celelalte case şi apartamente? 

Vor trebui vândute! Aşa dar se impune la vânzare forţată? Dar 

sunt trei sferturi din proprieiatea urbană care ar trebui vândută 

astfel, 

D. N. O. POPOV IC I: Nu am zis aceasta. . 

D. ERMIL PANCRATI: Atunci o criză teribilă a proprietății 

urbane va urmă, după ce această proprietate a fost ţinută 7 ani 

fără reparaţiunile necesare. 

Unde mergem? Vrem să cădem în prăpastie, luând asemenea 

măsuri? | - “ 
Trebuie să avem curajul să reacţionăm. 

D. ministru de finanţe a făcut o operă de mare curaj şi de mare 

cuminţenie, cerâhd hotărît că toţi să venim să plătim partea noas- 

ră din sarcinile Statului; dar &u adaog, nici o centimă mai mult 

ea necesităţile Statului! Nu trebuie transformată o lege fiscală 

într'o lege de resentimente şi persecuţiuni sociale. 

Care ar fi rezultatul măsurilor pe ari le propune d. Popovici 

eu cele 3 amendamente ale sale. 

In primul rând ar fi acela al deplasării proprietăţii urbane. 

Dar tot d. Popovici, acum 2 zile, propunea. o lege, pentru ca să 

se împiedice vânzarea proprietăţilor urbane către străini. 

D. N. G. POPOVICI: Conseevent. : 

D. ERMIL PANCRATI: Atunci cine să cumpere? Românii cari 

azi nu mai au capitaluri? 

Ştiţi că, pe piaţa Bucureştiului, oameni cari puteau să găsească 

altădată credit de un milion, oameni de cea mai singoră solva- 

bilitate, nu puteau găsi luna trecută nici 15.000 lei. Eră o perioadă 

de cea mai mare restricţiune monetară, când băncile cari te cunoş- 

teau şi cari lucraseră cu tiue, îţi răspundeau că nu este momentul de- 

bursărilor, ci al încasărilor. La una din băncile cele mai serioase; 

o societate tot aşa de serioasă şi curat românească, care făcuse un 

vărsământ de 2.000.000 lei cu 15 zile mai înainte, A fost refuzată “de 

a i se avansă 175.000 lei din contul curent ce aveă deschis acea s0- 

cietate. 

Şi când piaţa este aşă. trebuie să ştiţi în ce împrejurări trăim 

şi să ştiţi unde împingeţi când vreţi să împingeţi la această .vân- 

zare forţată. | 

In legea ce discutăm este o dispoziţie cu care eu nu mă unesc, 
In comitetul delegaților am avut ocaziunea să spun d-lui ministru 

al finanţelor, observaţiunile mele asupra impozitului care loveşte 
proprietăţile numite virane. i 

D.. TONIY ILIESCU, raportor: Sa ținut în seamă. 

D. ERMIL PANGRATI: S'a ţinut în seamă pe jumătate şi am: 
spus că cota de impunere rămasă este prea mare şi 'se va îm-
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pinge la deplasarea proprietăţilor în massă. Impozitul acesta este 

cu mult prea mare, o repet, şi în momente de criză nu îrebuie să 

se formeze proprietatea ca să treacă dintr'o mână într'alta, în 

momente de criză vin toţi speculanţii, vin străinii şi interpuşii 

străinilor să cumpere. Vom ajunge la e acaparare în mâinile în- 

terpuşilor, ceeace ar fi extrem de primejdios. 

D-lor, proprietatea urbană nu se reduce la cei 20—30 mari pro- 

prietari din Bucureşti; sunt cu miile micii proprietari în Bucu- 

reşti şi în provincie şi sunt micii proprietari quasi-rurali. Sunt oraşe 

sau aglomeraţii cu caracter de oraşe, ea Sinaia, Buşteni, Predeal, 

«te., unde ţăranul este proprietar ca şi orăşeanul, fiecare cu căsuţa 

ui, şi toate loviturile se se dau proprietarilor urbani se dau şi 

:acelor ţărani. - 

Stiu un profescr universitar care locuește vara de vreo 10 ani la 

Buşteni, într'o casă închiriată dela un adevărat ţăran. Acel ţăran 

va; fi şi el lovit de propunerea d-lui Popovici ! 

D. N. G. POPOVICI: Vor fi loviți acei cari acaparează, acei cari 

împing la bolșevicm, cum a împins lu revoluţie Mochi Fischer, 

<are acaparase 3 judeţe. 

D. ERMII; PANCRATI: Acestea sunt vorbe. Pe Mochi Fischer 

l-a distrus alţii, cu mult mai înaintea d-tale. Nu trebuie să îm- 

pingeţi la distrugerea unei categorii de proprietari; căci în chipul 

cesta introduceţi bolşevismul în ţară. 

D. N. G. POPOVICI: D-voastră împingeţi prin acaparare la 
bolşevism. 

D. IERMII. PANCRATI: D. Popovici, cu vocea Tai tonantă şi 
xesorantă, a intervenit ieri şi în chestiunea căţeilor cari se plimbă | 

în autombile pe calea Victoriei. Eu îi las această specialitate. 

(Jaritate). 

D. N. G. POPOVICI: Voiu interveni ori de câte ori morala pu- 

blică va, fi jienită. | 
D. ERMIL PANCRATI: D. Popovici crede că are competinţă 

aniversală şi nu lasă pe cei curi sd pricep în anumite chestiuni să 
“vorbească. Î, regretahil ! 

D.N. G. POPOVICI: Sunt tot aşa de competinte ca şi -voastră. 
D. ERMIL PANGRATI: . Senatul a apreciat, nimeni nu să 

gândit la noi să acapareze proprietatea clădită. Nicăieri proprie- 
tatea tiu aveă o valoare mai mică Je cât la noi înainte de xăsboi, 
şi ar fi fost naivi speculaniii să se gândească să speculeze asupra 
proprietăţii clădite. Tocmai lin cauza, acelei deprecieri dinainte de 
xăsboi, s'a produs acea ureare rxtraordinară după răsboi, care a 
surprins pe unii, pentru că valoarea proprietăţii clădite nu eră 
înainte cea reală. Prin urmare, de acaparare înainte de răsboi nu 
poate fi vorba; de acaparare în timpul răsboiului iarăş nu poate



1057 

ți vorbă. După răsboi s'au produs anumite deplasări de proprietăţi 

urbane, anumite tentative de speculă, şi Sau produs chiar anumile 

acaparări. , 

Dar cine e de vinii? Noi, cari nu am vroit să examinăm pro- 

blema aceasta cu sinceritatea rece şi obiectivă pe care o comportă 

chestiunea, ci ne-am iăsat influenţaţi de anumite tendinţe cari 

păreau populare. Şi astfel legea -hiriilor corespunde numai la e 

latură, la nevoile funcţionarilor şi intelectualilor cari trăiesc din 

muncă lor foarte rău răsplătită şi care ar îi fost în neputinţă să 

reziste la o urcare de preţ a chiriilor, dar ne-am ocupat numai de 

chirii şi nu ne-am ocupat de loc de viața întreagă, de pâine, de 

carne, de ghete, de hainele acelor nenorociţi funcţionari şi a acelor: 

nenorociți muncitori intelectuali cari câştigă puţin, mai cu seamă. 

intelectualii cari beneficiază de chiriile mai reduse, dan sunt 3e- 

fuiţi întrun chip revoltător de.toţi speculanţii, la toate lucrurile 

de prima necesitate. (Aplause). | E 

Este vremea, d-lor senatori, să se isprăvească cu acest sistem, 

de sigur că dacă aji face o anchetă obiectivă în mijlocul tuturor 

muncitorilor nevoiaşi var spune că faptul că nu se amniai găseşte 

aarne de cât cu 4) lei kg. carne de pore, 85 lei găina şi 7 lei litrul 

de lapte, îi doare mult mai adâne 'lecât chestiunea chiriilor. Şi 

acea lege a chiriilor se aplică en cruzime asupra proprietăţii de 

6 ani de zile —sunterm acum în al T-lea—şi împiedicăm orice. repa- 

raţie a caselor. Afirm că se poate constată statistic, iar nu: cu, 

vorbe goale, că nu se vor mai cere la, primării autorizări de repa- 

raţiuni aproape de loc de azi înainte, fiindeă cu chiriile reduse 

proprietarii, trebuie să-şi pună întrebarea: Săl'mor de .foame ca: 

să-mii repar casa sau să lus casa să se dărâme, ca să pot trăi? | 

D. IULIU MOLDCVANU: Care e soluţiunea? 

D. ERMIL PANURATI: Nu este momentul să intru acum îw 

amănuntele acestei discuţii, acum vorbesc numai ca să arăt cât 

greşeşte d. Popovici în mod sistematic, când încearcă să propuie | 

o hvitură proprietăţii. urhane. ! ” ” 

D. N. G. POPOVICI: Protestez. Eu consider proprietatea ca e 

funcţiune socială. - 

D. FRMIL PANGEATI: Acesta o spun toţi bolşevicii. 

D. N. G. POPOVICI: Eu mi-am dat moşia. d-ta ce ai dat? 

D. ERMIL PANORATI: D-le Popovici, eu mi-am dat moşia 
la țărani încă din 1912 înainte de a fi dat alt cineva. Şi ţăranii dela, 

Grăciuneşti din Vaslui mulţumiţi, au spus în faţa comisiuni de 

expropriere că en le-am făcut tot binele ce le puteam face. Dar 

pentru acesta nu mă cred îndreptăţit să fac bolșevism. . 

D: N. G. POPOVICI: La mine pogonul se vinde eu 20.000 lei, şi 
eu lam vândut cu 4.000 lei. Pentru ce te adresezi numai la mine. 

(Sgomot). 

67



1058 

D. ERMIL PANGRATI: Mă adresez la d-ta, fiindcă sunt luc- 
ruri cari trebuiesc să se isprăvească odată în acest Parlament, 

(Sgomat). 
Dlor senatori şi d-le ministru, vă conjur, nu ca proprietar, căci 

eu personal nu am nici o proprietate decât ceeace mi-a rămas din 

a; trei expropriere, din moşia pe care nu am cumpărat-o, pe 

care am: moştenit-o dela bunicul bunicului meu, dar vă conjur ca 

om, care cunosc problema consirucţiunilor şi starea foarte gravă 

care se accentuiază pe ficce zi, să înceteze atacurile contra pro- 

prietăţii ! Stim că s'a încercat ca să se încurajeze construcţiunile, 

S'a încercat însă mereu pe căi greşite. 
(Ministerul de industrie, în loe să facă uni serviciu pentru re- 

construirea regiunilor dăunate de răsboi a creiat o 'societate care 

a căpătat toate rezervele de material ale ministerului şi nu a cons- 

" +ruit decât numai două case în Giurgiu. 

Ministerul muncii s'a ocupat iar de încurajarea construcţiilor 

şi, în loc să împiedice scumpirea materialelor, a creiaii o socie- 

tate de construcţii, care până în prezent nu cunosc să fi construit, 
ceva. In schimb au. fost câteva societăţi private de construcţie, a- 
ceste societăţi nu au crezut să facă speculă, ei să îşi indeplinese 

o datorie socială construind case şi reducând criza locuinţelor. 

Şi propunerea d-lui Popovici ar fi că, după ce aceste construeţi 

sunt lovite de impozite noui să mai . fie încă lovite de urcări în 

acele impozite. 

"Aceste societăţi dacă şi au făcut „datoria socială de a construi 

sute de apartamente trebuiese oare acum să fie lovite pe calea pe 

care o propune d. Popovici? Lucrul cel mai simplu, care se va 
întâmpla, va fi că aceste societăți vor trece proprietăţile lor în 
mâinele străinilor sau u interpuşilor acelora. Frumos rezultat ! 

Prin impozitul pe care d. Popovici îl propune se va împiedică 
şi alţii să mai construiască; casele vechi se va dărâmă fiind ne- 
reparate de 7 ani și astfel vom rămâne cu oraşe fără case. 

Trebuie deci să privira problema clădirilo: cu sânge rece şi să-i 
aducem îndreptările de care are nevoie, iar nu lovituri nemeritate. 

(Aplause). | | 

D. TONY ILIESCU, raporior: D-lor senatori, în urma explica- 
țiunilor luminoase ale d-lui profesor Praugrati, pentru conside- 
xentele invocate de d-sa şi cari trebue să ne preocupe pe toţi as- 
tăzi, comitetul delegaților în unanimitate a respins cele 4 amenda- 
mente, adică primul al d-lui Buţureanu şi cele 2.ale d-lui Popo- 
vici, 

D. C. DIMITRIU, vice. președinte: D. general Constantţinescu âre 
cuvântul. . 

D. General N. CONSTANTINESCU:. Aş dori să cer o lămurire
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d-lui ministiu de finanţe la art. :13. Intre terenuvile -virane dela 

oraşe, cari se impun, intră și terenurile virane Ain statiunile eli- 
materice şi balneare? 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Dacă, sunt ru- 

vale, negreşit că nu. In ceeace priveşte pe cele urbane, în instrueţii 

vom arăta că intră ati numni acelea care. se află în cuprinsul 

părţii clădite a oraşului, acesta penirucă sunt -la noi !oraşe ale 

«căror mabalale sunt adevărate sate. 

D. TONY ILIESCU, raportor: Spre deosebire de legea Titulescu, 

unde erau. considerate ca urbane. 

— Se pune la vot amendamentul propus de d. senator Boţu- 

reanu, respins de comitetul delegaților şi se respinge. 
— Se pune la vot primul amendament al d-lui senator Popo- 

ici, respins de comitetul delegaților, cu următorul cuprins: „Dacă 
eontribuabilul închiriază proprietatea elădită, impozitul să fie de 
15%“. Amendamentul se respin;ze. 

'— Se pune la vot al doilea amendament al d-lui senator Po- 
povici, respins de comitetul delegaților, 'cu următorul cuprins: 
„Dacă contribuabilul locueşte în străinătate mai îmult. de 6 luni 
întrun an, impozitul va fi de 24%, iar dacă îşi are domiciliul per- 
manent în. străinătate, impozitul va fi de 35%% Amendamentul 
se respinge. 

— Se pune la vut al treilea amendament al. d-lui Popovici, res- 
pins de comitetul delegaților, cu următorul cuprins: „Contribua- 
bilul care nu este cetăţean român va plăti un impozit cu 5% mai 
mult, peste cotele de mai sus“. Amendamentul se respinge. 

— Se pune la vot art. 13, aşa cum sa modificat de comitetul de- 
Jegaţilor şi se admite, - - 

— Se citeşte art. 14 din legea de unificare a impozitelor, cu 
următorul cuprins: | 
_„dri. 14, — Pentru clădirile cari se închiriază cu mobile venitul 
împozabil la acest impozit este acela al clădirii fără mobile, afară 
de cele cari deviu imobile prin destinaţie şi servesc la exploatarea 

imobilelor. | 
Venitul mobilelor va face obicetul impozitului pe veniturile din 

ocupaţiuni necomerciale. 

— Necerând nimeni cuvântul se pune la vot arț. 14 şi se admite, 

— Se citeşte art. 15 cu următorul cuprins: 

“Art. 15. — Venitul se determină pe baza valorii locative a imo- 
bilului. 

Valoarea locativă se stabileşte după contractele de închiriere, 

iăr înilipsa lor, prin evaluare directă în comparaţie cu imobilele 

similare, sau pe bază unei vânzări recente a imobilului impoza- 

bil, socotindu-se la preţ o dobândă de 5%. 

Pentru terenurile virune 'venitul se stabileşte după preţul mij- 

+
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" hociu de vânzare al acestor terenuri, la care se socotește 9 do- 

bândă de 5%. 
La preţul eontrâetului de închiriere se va adăugă valoarea tu- 

turor. sarcinilor impuse chiriaşilor, cari legalmente privese pe 

propratari. 

D. TONY ILIIESCU, raportor: D-lor senatori, vă atrag aten- 

țiunea că în comitetul delegaților s'a modificat coeficientul. de 

5 la sută prevăzut în acest articol, reducându-se la 2 jumătate: 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Această redu- 

„cere se prevede la dispoziţiile transitorii. , 

—— Se pune la vot art. 15 şi se admite. 

-- Se citeşte următorul art. 16: 

Art. 16. — Peniru clădiri și instalațani imobiliare venitul net. 

impozabil se chţine scăzând din valoarea locativă 20 la sută drept. 

choitucii de gestiune, asigurări contra riscurilor, întreţinere şi a- 

7 

mortizare. 
Pentru terenurile asimilate clădirilor valoarea loeativă consti- 

tu venitul net impozabil. | 

— Necerând. ninuni cavăniiu!l art. 16 se pune la vot. şi se ad: 

mite. . 
— Se citeşte următorul art. 17: 

' x Ari, 12, — Sunt scutite de acest impozit: 

1. In mod permanent: 

a) Imobiiele publice sau ale aşezămintelor de utilitate publică. 
neproducătoare de venit şi afectate serviciilor publice sau scopului 

acelor aşezăminte: 

b) Clădirile parohiale ale culturilor religioase întreţinute de: 

Stat cari nu produe nici un venit si cari s'au bucurat până în 

prezent de asemenea scutiri; 

c) Sub condiţinnea reciprocităţii clădirile aparţinând legaţiu- 

nilor şi consulatelo» străine şi ocupate de ele;. 

d) Clădirile rurale se servesc de' locuinţa agricultorilor şi: cari 

nu au mai mult de 3 camere loenibile, precum şi toate_ce cele 

necesare exploatării agricole a terenurilor ' : 

2..In mod vremelnic: 

| a) Clădirile noni pe timp de 5 ani dela data de când au devenit: 

_ utilizabile în total sau în parte. | 
Clădirile reparate chiar radical. uu vor fi asimilate clădirilor 

noui, deci nu vor fi scutite; - 
b) Pentru 10 ani dela începerea exploatării, stabilimentele de ape 

minerale naturale vecunoseute. 

După acel termen impozitul se reduee la jumătate pe încă 10 ani; 

c) Pentru 10 ani de când au devenit locuibile, clădirile construite 
şi cele ce se vor construi de particulari pe loturi cumpărate dela 
Stat în staţiunile de băi şi ape minerale, precum şi în staţiunile 
Techirghiol, Tuzla, Carmen-Sylva, în condiţiunile legii din 1912; 

o
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'd) Stabilimentele de băi de ape minerale, puse în exploatare 

exclusiv pentru căutarea sănătăţii niuncitorilor şi funcţionarilor 

publici, în mod gratuit, atât timp cât funcţionează numai în a- 

cest scop; - i 

e) Pentru 10 ani de când au devenit locuibile, venitul clădirilor 

" construite de societăţi de locuinţe ieftine, recunoscute ca atare prin , 

legi speciale. 

După acest termen irapozitul se reduce la o pătrime pe 5 ani şi 

la jumătate: pe încă 5 ani. | 

Clădirile ce se vor construi în viitor de aceste societăţi se scu- 

tese de impozit pe 10 ani; 

7) Clădirile nori construite sau cari se vor construi, timp de 10 * 

ani. dela aplicarea legii de taţă, pe calea Victoriei 'din Capitală, 

în conformitatea legilor din Decembrie 1910 şi 1913, 'se iscutese în 

aceleaşi condițiuni ca cele din alin. e; | 

9) Terenurile societăţilor comunale ale loeuin ţelor ieftine vor fi 

scutite pe timp de 10 ani dela cumpărarea lor, iar peniru cele 

dejă cumpărate, termenul de 10 ani începe dela promulgarea legii. 

D. C. DIMITRIU, vice-președinte: Aşi rugă pe d-nii senatori, 

ca pentru ordine şi ca să nu se piardă prea mult timp, acei din 

dumpealor cari doresc a vorii la articole să se înscrie dinainte 

la d-nii secretari ai biuroului, 

D. Popovici are cuvântul. 

D. N. 6. POPUVICI: D-lor senatori. am de propus o comple- 
tare la alineatul b de sub art. 17, relativă la scăderi. o 

Alineațul b zice: . „clădirile parohiale ale culturilor religioase 

întreţinute de Stat, cari nu produc nici un venit şi eari sau ba: 

"“<orat până în prezent de asemenea scutiri“, 

Iar alineatul d zice: „clădirile rurale ce servese de locuinţă a- 

gricultorilor şi cari nu au mai mult de 3 camere locuibile“ 

D-lor, de sigur este foarte bine că se scuţese casele parohiale 

şi foarte bine că se seutese și 3 camese ţăranului. 

Dar în mijlocul ţărănimii frăese şi preoţii şi învățătorii. A-: 

ceştia prin fivea lucrurilor este bine să aibă o easă mai bună, mai 

frumoasă, să serveaşcă şi ca pildă, dar şi peiitru ospitalitate, ca . 

atunci când vine în comună un inspector, un funcționar superior 
să poată găsi o cameră locuibilă, la un fruntaş al statului. Când 

scutiţi însă casa parohială a preotului, care stă în ea. fără să 

plăiească chirie şi când el n'a cheltuit nimic cu construcţia ei, 

cred că nu este bine ea preotul sau învățătorul când are o casă 

pentru care a cheltuit eu ciădirea ei, să fie impuşi şi să ru Ji se 

facă şi lor" scutiri. : 

- De aceea propun să se adauge la art. 17, alineatul b următoa- 

rele cuvinte: „precum şi locuiria+-preoţilor şi învăţătorilor rarali“,
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N. G. Popovici, N. Carabioschi, G. Hiotu, 1. Trufin. (Indesci-- 

frabil). ” 

D VINTILĂ BPĂTIANU, ministru de finanţe: Dlor, cred că 

pentru lămurirea Senatului şi a celor cari propun amendamente, 

trebuie să fim bine edilicaţi despre ceeace este o normă generală 

de impunere. Impunerea nu se poate face pe categorii de oameni. 

Impozitele directe se aplică la fel, iar nu după categorii de indi- 

viză, | 
Dacă noi am pus formula că sunt scutite imobilele publice, ur- 

mează dela sine că casele parohiale, şcoala cu casa învățătorului, 

cari face un serviein publie vor fi scutite. Casa parohială nu se: 

scuteşte pentru că stă acolo cutare sau cutare preot, ci fiindcă 

face parte din biserică, când joacă un rol de interes general. 

Dacă învățătorul şi prentul au case proprii, ei fiind cultivatori 

de pământ, intră în categoria sătenilor şi dacă nu au decât trei 
camere vor fi seniiţi. 

Nu se poate deci admite arnendamentul d-lui Popovici, pentru 

că atunci vor veni și notarii şi primarii şi toţi funcţionarii pu- 

blici să ceară aceleaşi scuţiri. Această deosebire între cetăţenii 

ţării nu o putem face. 

1. P. S. S. Mitropolitul Moldovei PIMEN: Sun mulţumit cu ex- 

blieotiunie d-lui ministru. | 

D. EMIL RACOVIȚĂ: D-lor senatori, propun '0o mică adăugire 

Ja alineatul a, care poate să aibă o influență îmbucurătoare pentru 

interesul general cultural. Să adăugiru cuvintele: „şi imobilele par- 

iiculare puse în mod gratuit la dispoziţia nnor asemenea aşeză- 

“minte”. Articolul întreg modificat ur sună astfel: „imobilele pu- 

blice sau ale așezămintelor de utilitote publică neproducătoare: 

de venit şi afectate unui scop de ntilitate publică, precum şi îmo- 

bilele particulare puse în mod gratuit la dispoziţia unor asemenea 

aşezăminte în acel scop“. 

D. Buzdugan, Em. Racovita, X. Eraclide, Pimen, Mitropolitul 

Moldovei, C. Crupenschi. 

Voiesc să vă atrag atenţiunea asupra faptului că există, în 

urma exproprierii, o mulțime de clădiri de cari proprietarii nu. se: 
folosesc şi pe cari le-ar pune cu bucurie la "dispoziţia şeoalelor, 
bisericelor sau altor aşezăminte culturale, dar ar voi să fie dis- 
pensaţi să plătească un impozit pentru un venit fictiv. 

Această mică modificare va permite deci ea pe binevoitorii pro- 
prielari să-i inciteze ca să pună la dispoziţia interesului general 
aceste imobile. | 

Aş vrea, cu această ccaziune, să mai adresez o chestiune d-lui 
ministru, privitoare la acelaş alineat: In imobilele publice, sau 
agezămintele de utilitate publică, sunt cuprinse şi clădirile în cari 
sunt instalate aceste aşezăminte publice? Să dau un exemplu
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precis: clădirea în care este instalată Academia,, va fi scutită de 

orice taxe; clădirile în cari sunt spitalele Eforiei vor fi scutite de.. 

orice taxe? 

"D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de. finanţe: Clădirile tu-. 

iuror acestor aşevărninte cari servesc un interes publice sunt scu- 

site, prin urmare. Academia "fiind" o institiăţie de cultură înaltă şi 

de interes publie. în afară de faptul că are biblioteca Statului în 

zidurile ei, ciădirila în cari este instalată sunt seutite, ca institut 

public. Aceeaş î:rtuulă este şi pentru celelalte aşezăminte, precum 

este Eforia Spitalelor, în ceeace priveşte, localurile cari servesc a- 

tribuţiunile ei. | 

In ceeace priveşte partea a dona u amendamentului propus de 

d. Racoviţă, declar. că-l prirmnase. 

-D. C. DIMITUIU, vice- presedinte: Părintele Ionescu are :cu- 

vântul. Ma „i 

Preotul N. TONESCL: D-le preşedinte, d-lor senatori din cele 

mai vechi timpuri si până astăzi toate clădirile cari au servit .de 

locuinţe preoţilor ai; fost seuiite de aceste dări, şi chiar în legea 

care o avem pâră “aităzi ioeuinţele “preoților au fost seutite de 

foncieră. : , AI 

De râmdul acesta, art. 17. alineatul 2, senteşte numai clădirile: 

parohiale. Prin clădiri parohiale se înţeleg casele bisericeşti cari 

sunt puse la dispezitie ca locuinţe preotilor;. nu! însă toate bise- 

vicile au case parebhiale, foarte puţine. Disexvici au case parohiale, 

și atunci urnează că preoţii sunt -nevoiţi sau :să închirieze sau 

să-şi facă casele lvr. Iată tă-și fac visa lor proprie. . 

"După ' legea, 'clerului mirean, primăriile şi Statul sunt ținute 

ca să pună parohiilor eaze la dispoziţie. Nici comunele nici Statul 

n'a putut să-şi îndeplinească însă, această obligaţiune şi singurul 

avantaj care se dedei eră cii aceste case erau scutite de: foncieră, 

Astăzi, prin dispoziţia nouei legi fiscale, şi uceastă mică favoare 

li se ia. , 

Nu cerem aceasta ca » favoare. O cerem.ca un drept. Singurul 

personal cleridal din toate treptele funcţionarilor Statului, este 

lovit prin faptul că nu li se dă:sporul d» chirie. Toţi funcţionarii 

Statului primese un mie spor Ade chirie, preoţii nu primesc nimic. 

Aveau însă un avantaj, anume, erau scutiţi de foncieră asupra 

casei care o locuiau. | Sa: 

Vă rog să admiteii amendamentul cel propun ca să se adauge 

cuvintele: „clădirile ce servese de iveuință preoţilor cari n'au 

case parohiale şi cari sau bucurat până astăzi de asemenea seu- 

tiri“. | 

Pr. .N, Ionescu, Pr. Gr. Popescu-Breastu, General Obogeanu, Pr. 

V. 7. Popescu-Pasărea. [ 

Lă
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(Nu cerem să ni se. confere de astăzi înainte un drept, cerem. 

numai să se menţină drerpiul care până astăzi lam avut. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor senatori, 

Sfinţia Sa se bazează pe dreptul care există astăzi. Acest drept 

existe astăzi numai într'o partie a ţării şi atunei, când este vorba de. 

unificare nu pnterm să ne bazăm pe teeace este exclusiv într'una 

sau două provincii. In al doilea rând noi am găsit în vechiul 

vegat, de pildă, scutiri complete a' caselor dela ţară. Atunci când 

„am făcut prima redacțiune a legii am “voit să păstrăm aceste scu-. 

iiri ale caselor dela ţară, însă comisiunea, pe care am întrunit-o, 

cu drept cuvânt a aviitat că starea de fapt în Ardeal şi Bucovina, 

este, că acolo casele dela ţară suni toate impuse la foncieră. 

Am fost întrebat atunci, care este țelul pentru viitor? 

Credem că. casele dela Varii nn vor trebui eu timpul să între în. 

impunere? Am recunoscut «că de,-cu cât situaţia casei săteanului 

3 se va îmbunătăţii. Sa | 
Atunci am luat soluţiunea medie ca, pe de o parte, Statul să 

nu renunţe la un drept pe care îl aveă şi care eră stabilit de mult 

în Ardeal şi în Bueovina, iar e de altă partie să scutese de im- 

pozit pe marele număr, impunând numai casele dela :4 camere 

în 'sus. ” | 
Exo, ered, deci, că drepturile bazate pe legile cele vechi nu mai 

pot în momentele acestea al unificării să steă în picioare, 

Aşa să vă dau ca exemplu industria: Industria era scutită în 

parte, pe baza legii ce încurajare a industriei, a trebuit s*o punem 

în regula generală. 

Tot aşa și pentru clădiri. Eu înţeleg, cum spuneam şi dlui Po- 

povici, că nu puter să facem. scărterea pe categorii de oameni, 

impunerea trebue -să fie generală. .Chestiunea bunei stări mate- 

riale a preoţilar nu esta legată de chestiunea impozitelor, este le- 

gată de altă chestiune cu un caracter mai general, a 

Eu vă rog si păstrăm regula generală şi caracterul de bază: 

pe care trebuie să-l aibe o lege de impozite. i 
„Dacă vom ţinea staniu de toate drepturile cari au fost câşti- 

gate în această ţară. după cum spuneam deunăzi Şi unor repre- 
zentanţi de ari ai minorităţii, n'am mai putea să facem o legiuire 
unică, şi sistematică în ţara românească, fiindcă am găsi în. 
faţa noastră patru leginiri deosebite cu tradiţiuni - devsebite şi - 
uneie cu tradiţiuni cu totul medievale, cari nu corespund vieţii 
Statului modern. o - A 

Deci, vă rog să păstrăm forma pe care am puso, fiindcă atunci: - 
ar fi cereri şi pentru alte categorii de slujbaşi ai Statului şi n'am 
mai ști unde să ne oprim. O lege trebuie să fie egală pentru toţi. 
Se poate seuti — cum am:spus — servicii publice, dar nu anume
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| persoane. Scutiri!e nu se pot fâce 'decât în baza serviciilor pe cari 

le aduce o administraţie publică, iar nu omul, fiindeă, ştiţi că în 

afară de preoţi, eari sunt foarta interesunţi, sunt cu deosebire ace: 

cari slujesc ţării şi eari la. un moment. dat îşi dau şi sângele şi 

“viața pentru ţară. 

Aceştia nu ar merită să formeze. o categorie de scutiţi, după 

sacrificiile pe cari le fac? Atunci ar trebui să întindem scutirile: 

la toţi ofiţerii şi soldaţii ţării şi să nu-i impunem la impozite, Nu 

put>m să intrăm pe: această cale.. fiindeă atunei am merge foarte 

“departe. 
Prin urmare, înt'o Jege ds unificare, într'o lese : cu an . sistem 

care trebuie să coordoneze. toate imporitele ilirecte, care în. acelaş 

timp trehuie să normaliveze şi să facă un tot sistematice, nu se 

„.pot admite scutiri cu caracter . profesional în sensul acelora pe 

"cari le cere Sfinţia Sa. . i . 

D. C.I. DIMITRIU, vice- preşedinte: D. Carabioschi are cu- 

vântul. Ie 
D. N. CARABIOSCIII. Vreau să vorbesc la ari. 17, punctul B. 

Aci se vorbeşte de clădir ile. pârohiule întreţinute de Stat. In Bu- 

„covina sunt unele clădiri întreţinute din fondul religionar ortodox _ 

român, cred. că acestea, Vor fi întreținute şi de acum înainte tot 

din acesi fond. Aş voi să ştiu dacă şi aceste clădiri parohiale sunt. 

sau nu scutite. 

La litera d se vorbeşte de clădirile rurăle ce servesc : pentru agri- 

cultori,' cari se seutese. . 

In Bucovina aproape în toate vraşele la pe „iferie, pe o rază i de 

100 mână la 200 de metri, sunt locuitori, din cari cea mai mare: 

parte sunt ţărani agrienltori, cari se ocupă numai cu “agricultura. 

Aş voi să am o lămurire dacă și aceşti țărani cari se ocupă nu- 

mai cu agricultura şi cari sunt locuitori la periferia oraşelor, sunt; - 

scutiţi pentru clădirile lor. , 

D. VINTILĂ BPĂTLANU, ministru de finanţe: Aceeaşi între-. 

bare a fost pusă în Cameră de -un coleg bucovinean în ceeace 

priveşte marginile oraşelor, unde sunt locuitori săteni. Am  de- 

clarat acolo. ceeace declar si aci, că în oraşe mai importante de 

sigur, imobilele, chiar dacă sunt locuite de agricultori vor fi. im-. 

puse, ca toate casele din -oraşe. Sunt însă comune cari au un 

caracter de sat, acelea nezreşit vor fi plasata în categoria scutirii 

care este prevăzută aci. De aceea sa pus formula clădirile rurale 

şi nu sa zis: clădirile din comunele rurale. ca să se poată aplică 

și în cazurile prevăzute de d-voastră. 

In ceeace privește întrebarea relativ la fondul regional consider 

acest fond ca făcând un serviciu public, de altminteri el este sub 

controlul Statului, clădirile: parochiale întreţinute. din acest. fond. 

fac parte diu serviciile publice cari sunt scutite de impozit. 

7
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D. C. DIMITRIU, vice-preşedinte: D: Buţureanu are cuvântul. 

"D. N. BUȚUREANU: D-le preşedinte, d-lor. senatori, art. 17 la, 

alineatul b, vorbeşte de clădirile -cari servese agriculturii, cu -ca- 

mere locuibile. Chestiunea care sa pus şi la eare a răspuns d. 

ministru de finanţe este o chestiune prea importantă şi care poate 

fi rezolvată foarte uşor, nu pentru interesul omului care locueşte, 

ci pentru interesul general. 

Este incontestabil eă nultul nostru este foarte puţin pus la în- 

demâna credincioşilor şi aceasta se datoreşte lipsei de preoţi, iar 

cauza acestei lipse, în ce priveşte satele, se datoreşte lipsei de lo- 

cuinţă pentru preoţi. . | . 

Personal, d-le ministru, țin să vă informez că într'o mare eo- 

mină, a cărei locuitori au fost mai înainte moldoveni şi care din 
cauza împrejurărilor istorice au devenit ruteni preotul a trebuit 

să plece din cauză că în această comună va putut să găsească o 

locuinţă. Ar fi vrut preotul de acolo să stea la oraș fiinilcă orașul 

se găseşte la 3-A kilometri de comună, dar gândiţi-vă d-voastre 

îm ce raporturi se găseşte acest preot in privinţa mângâerii su- 

fletești, cu păstoriţii lui. 

Cunosc o bună parte din Moidcva şi cuuose comune unde ca- 

sele parohiale sunt adevărate palate, cum se găsese prin Bucc- 

vina, pe când la noi sunt multe comune cari nu au o singură 
casă parohială. Mai înainte asemenea case erau mai numeroase, 

pentrucă se puteau tace cu 3-A mii lei, astăzi nu se mai pot face, 

iar dacă se fac, se fac numai prin satele muri. 

In satele mici nici pomeneală de asemenea case, spre deosebire 

de ritul mozaic, care la. 30) familii îşi are reprezentantul lor su- 

fletese. Astăzi pentru 7—$ sate se găseşte un singur preot, şi a- 

ceastă lipsă va dăinui mereu, pentrucă preoţii nu se due decât 

acolo unde găsesc loceuiuţă. 

Vă rog să cercetaţi statisticele şi veţi veieă dela Eparhii şi 

Mitropolii, ce emigrațiune de preoţi se constată. Intrebarea. care 

se pune este: ce se va tace cu comunele cari n'au preoţii 

Avem o soluţiune,. pe care d-voastră aţi atins-o. în parte, s0- 

luţia următoare, d-voastră aţi declarat şi aceasta va. ţine loe de 
interpretare pentru comisiunile de evaluări, că scutiţi clădirile 
agricultorilor până la 3 camere, că preoţii şi învățătorii rugzali 
fiind agricultori; dacă au case proprii, casele lor vor fi sentite de 
impozit ca şi acelea ale ţăranilor. : 
Conform 'cu declarația 'd- vonstre, eu propun următorul 'ameu- 

dament: 
„Clădirile rurale ca servesc de locuinţă agricultorilor şi cari nu 

au mai mult de patru carare loenibile, precum şi toate cele ne- 
cesare exploatării: agricole a terenurilor. De asemenea şi locuinţa 
preoţilor şi învăţătorilor“, i
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1. Trufin, G. Popescu, Pr. %, Ionescu, Q. G. Ghiaţă: N. Buţu- 
" reanul. 

D. VINTILĂ BRĂPIANU. ministru de finante: Cele dela patru 

cainere în sus se imnpun, numai sele cu trei nu. Casele care au mai 

mult de trei camere sunt case mari. 

D. N. BUŢȚUREANU: La. familie mare este iertat şi casă mare, 

la familie sterilă da puieţi reduce numărul camerelor. Noi la 

ară suntem oameni cam profifi. ” 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Din nenorocire, 

"țăranul nu locueşte toate 4 camerele, din case cu patru camere. 

I. P. 8. S. Mitropolitul Moldovei PIMEN: Dar nici nu le închi- 

riază. E . 

D.N. BUŢUREANU: lată cum motivez cu acest amendament. 

Mai întâi el cuprinde toate categoriile de asricultori precum şi 

categaria foarte interesantă. a învăţătorilor, eari nu locuese. în 

localul şcolii şi astăzi este tendiuia ca un sat să aibă mai mult 

decât un învăţător, potrivit cu popuiaţiunea, doi și chiar trei în- 

văţători. Prin urmare, învățătorul care nu loeneşte în localul 

şcoli, întră în categoria sătenilor şi aste scutit dacă casa lui - nu 

are mai mult decât trei „amore. . 

De ce ziceam eu ca să se impună -lela i camere în sus? 

Pentru că starea sătenilor noştri şi acelor eari s'au asimilat a- 
broape traiulni lor, din punct de vedere al locuinţelor, este foarte 

“rea. Am fost fost în 1921 în judeul Ilfov, la o distanţă numai de 29 
kilometri de Bucureşti si am szăsii într'o singură cameră locuind 

învățătorul cu soţia, sopilul şi o soră a lui. Iată marea lipsă de 
locuinţă ! In general “ăranii au câte 5—6 copii şi să dea Dumnezeu 
să țină obiceiul şi să uită din ceîn ce mai mulţi, într'o casă dela 
tară locuese mai întâin bătrâni, eari trebuiesc să aibă o cameră 
a lor ca să-şi trăiască traiul liniştit în camera lor, copii cari nu 

se împrăștie în toate părţile, locuesc împreană cu părinţii având 

aceeaș preocupaţiune avicolă, pe de altă parte, tinerii însurăţei, 

locnese şi ei împreună en părinţii. 

Ja gândiţivă, din punct de vedere higienic şi moral, ce înseamnă 
această promiscuitate şi dacă cele 3 camere xeutite de impozit sunţ 

suficiente? ă 

Gândiţi-vă şi la situaţiunea- că moi ca părinţi de familie, ţinem 

ca copii nvştri. cari sc ocupă de studii, 5ă aibă camera lor liniş- 
tită. De bună seamă că la țară va tr=bui să avem şcoli în fiecare 
sat şi acei dintre gospodari mai îndestulaţi vor voi să aibă camere 
pentru copii, unde să lucreze Jiniştiţi. 

Dar puneţi-vă în situaţiunea următoare: înainte un ţăran, care 

vroia să facă copilului său însurat o gospodărie nouă, ii dă un 

car cu boi, îi puneă tâteva ţoale şi lemne într'însul ca să-și. facă 
p
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Joeuinţă şi copilul îşi făcea « o casă. Astăzi pu se mai poate 'face 

asa uşor o locuinţă nouă. Cât vor trebui să aştepte nouii .căsă- 

toriţi în casa părinţilor. până acolo când o nouă gospodărie, în 

condiţiunile grele de astăzi, să poată luă naştere? 

Deci, v'aşi rugă să mergeţi cu gândul la vieaţa din care tre. 

bmie scos ţăranul. nostru şi din punct de vedere moral, higienic 

şi din toate celelalte puncte “le vedere, 'veţi conveni că nu este 

"prea miult 4 odăi locuibile pentru categoria generală de agricul- 

țori, în care ar intră şi învățătorul şi preotul cari să fie scutite de - 

impozit. 

“Veţi aveă un corectiv. Este priina daţă când se înfăptueşte a- 

cest principiu. Gospodăria agricultorului va merge însă, să spe- 

răm, din ce în ce mai bine şi, de sigur că şi ei vor fi bucuroşi 

să stea aşa de bine ca să poată plăti mai mult. Nu vă împiedică 

nimie, ca prin retuşeri viitoare să ridicaţi la fiecare articol dă- 

rile căci de amândoi trebuie jinuţ seama în egală măsură, de țară 

și de contribuabil. 

De aceea vă rog să luaţi îndeaproape cercetare acest amenda- 

ment. 

Mai am un amendament la, art. 1, alin. d. la scutirile vremel- | 

nice, unde. se zice: - 

„Stabilimentele: de băi de ape minerale. puse în exploatare ex- 

elusiv. pentru “căutarea sănătăţii muncitorilor și : funcţionarilor 

publici, în mod gratuit, atât „timp cât funcţionează numai în acest 

scop“. — , , 

Dior, aci aduce un amendament, izvorât iarăş dintr'o trebuinţă, 

"căci fiecare prineipiu înscris în lege corespunde unei anumite tre- 

buinţi publice. „o - 

D-lor, este voria de o trebninţă: publică, pe care o formulez în 

felul următor, ca alineat e şi ultim la acest articol: 

„Clădirile şi instalaţiunile de. băi populare, precum şi pentru ali- 

mentarea cu apă şi iluminat, când nu constitue:o exploatare co- 

mercială“. 

_D. VINTILĂ PRĂTIANU, misistru de finanțe: "dacă sunt ale * 

comunei, acelea intră în scutri, 

D. N. BUȚURIANU: Băile papulare intră în scuțiri? - 

D.: VINTILĂ BPTIANU, ministru de fiaante: Tot ee este făcut 

de comună intră în scutiri. | ” 

D. N. BUȚUREANT: „Dar în cazul când comunele iau un preţ 
redus? 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Dacă sunt ale 

comunei, intră. ? 

DN BUŢURIANU: Cu aeeastă lămurire renunţ la amenda- 
men |



La. seuțirile vremelnice, la alin. e al art. 17, se spune: 

„Pentru 10 an:- de când au devenit ioenihile venitul clădirilor 

“construite de. societăţi de iceninţe ieftine, recunoscute ca. atare, 

prin legi speciale. - . | - 

„După acest termen impozitul se reduce la o pătrime pe 5 ani 

şi la jumătate pe încă 5-ani. Se 

„Clădirile ce 'se vor construi de aceste societăţi se scutesc de 

“împozit pe 10 ani“ 

'D-ler, cine poate cosirui astăzi? 

'Capitaliştii si oamenii cari an avere însemnată, Funcţionarii 

în general şi lumea săracă din oraşele a căror earacteristică:este 

negoţul, cave se şlie că nu este în mâna noastră, nu va puteă con- 

Btrui faţă de enorma scumpete a materialului... - 

D-lor, ae ştie că începând cn Bucureştii şi mergând până ia 

oraşele mai 'mivi, pretutindeni este o srămădire de caşe fără 

vreun siil, fără vreo estetică şi, mai ales, fără trăinicie.. 

Omul şi-a construit întâi, din sărăcie, două odăi, pe urmă: i-a 

mai tras un hâj în spate, apoi mai târziu a mai alipit o odaie şi 

toate acestea, construite fără nici e trăininie. Nu mai vorbesc de 

„igienă, de aşezarea caselor 'și de eroirea străzilor. 

Trebuie. deci că legiuitorul să sa ocupe cu stimularea construc- 

"ilor de locuinţe. | 

Am văzut că a-voastre aţi făcut distineţiuni însemnate pentru 

"societăţile de construcții, şi atunci Jocuinţelor cari s'ar construi de 

aeeste societăţi le puteţi faee o îngăduinţă, fiindcă aceste socie- 

tăţii, sunt singurul mijloc prin eare funcționarii şi muncitorii să- 

saci pot să-pi mai aibă ease. 

Hu cred că trebuie încurajați şi săracii, ca să consiruiasei, su 

ajutorul societăţilor şi societățile ca să poată face înlesniri ga- 

menilor săraci pentru a puteă să aibă case. 

De aceea. propun următorul amendament: 

„Pentru 20 de ani de când au devenit locuibile, venitul clădirilor 

construite de societăţile de Jocuirte ieftine cu plata în rate, pentru | 

funcţionari, recunoscute ea atare prin legi speciale. 

„După 10 ani impozitul se va reduce la o pătrime de 5 ani şi la 
jumătate pe ceilalţi 5 ani“. 

N.„Buțureanu, 1. Trufin, General Obogeanu, Preotul V. T, „Po- 

pescu, Gh. Porecscu. 

D-lor senatori, de sigur că viaţa va păşi înainte şi vom fi prinşi 

şi noi în angrenajul european, al: vânturării averilor. 

De sigur că oamenii săraci şi funcţionarii din oraşe are să ajungă 

-să fie nevoiţi, din cauza, scumpirii vieţei în orașe, sau să-şi cons- 

teuiască case sau să părăsească oraşele. . 

Ori, a construi în orașele mari, este foarte greu şi de aceea ce:
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xem. să daţi aceste îngiduiri şi încujeri atât societăţilor, cât şi 

selor cari nu au mijloace. De ăceea vaş rugă şi pe d-voasire şi: pe 

&. ministru de finanţe că să aveţi în vedere această situaţiune a 

muncitorilor săraci dela oraşe. 

“D..10. DIMITRIU, şice-preşedinte: D, A. Polony are cuvântul, 

D. ARTUR POLONY: D-lor senatori, la litera b propun ca în 

jocul cuvântului „întreținute“ să se pună cuvântul „recunoscute“. 

„Art, Polony, Weissenberger, Ad. Schullerus, Karl von Moller, Ba- 

das Erno. 
D. C. DIMITRIU, vice- preşedint e: Î). Ghiaţă. are cuvântul. 

D. GHRORGHE. GHIAȚĂ: D-lor senatori. la art. 17, alin. IV, 

privitor la clădirile rurale, deşi d. ministru în secţiuni ne-a dat 

explicaţiuni, totuş vroese ca să se explice mai bine în şedinţă pu- 

blică spre a nu se dă loc la interpretări. De exemplu. sunt ease 

rurale cari au 3 canrere loeuibile şi imai are în curte încă o că- 

sută şi apoi ce se face cu conacele? 
Pe lângă aceasta, se ntâmplă la ţară. şi eu cunosc destule ea- 

-zari de acestea în Aiehedinţi, un locuitor fruntaș, are o casă cu 

4 sau 5 camere, însă sunt două familii, un copil însurat în vârstă 

de 45.50 ani şi tatăl cu alţi copii neînsuraţi. Prin urmare, chiar 

dacă. este un corp de case, cu 4 până la 5 camere, dacă locueşte 

înaceastă casă două familii, ar trebui să se considere de fiecare 

„familie câte 2—3 camere locuibile. Cred deci că ar fi bine ca legea 

să aibă în vedare capii de familii, în raport cu încăperile locuibile. 

-D. VINTILĂ HATIANU, ministru de finanţe: D-lor senatori, 

atât în discuţinnea generală, cât şi în toate ocaziunile am atras 

atenţia asupra spiritului în care trebuie examirată şi chiar mo- 

„dificată, această lege. Dacă sar ti admis toate amendamentele pro- 

puse până acum la această lege, nu ar mai fi rămas dintrînsa 

nimic, ea ar fi fost numai o lege de deziderate, fără să poată da 

nici un -rod fiseai. - 

Atrag atențiunea că situaţiupea financiară a Statului nu este 

aceea, încât să poaiă să nu impună mai mult decât în trecut, sau 

să renunţe chiar la parte din impozitele existente. Nu uitaţi că 

noi din vechiul regat suntem astăzi numai o parte din România- 

Mare şi că în Ardeal şi Bucovinuă toate casele țărănești sunt im- 

puse. Fiecare trehuie să plătească, în invd normal. în raport cu 

ceeace are. Se impune numai dela 4 camere în sus şi acestea, din 

nenorocire, sunt până astăzi foarte puţine. Se scutese casele cu 

3 eamere, iar odăile cari se mai văsese prin curte nu se scutesc. 

1. DP. 8. 8. Mitropolitul Moldovei, PIMEN: Va să zică numai 
eând acuste trei sunt sub acclaş acoperiş. - 

D. VINTILA BRATIANU, ministrn -de finanţe: Bucătăriile. şi 

depenidințele nu se' socotese, Vă rog 'să menţinem "această for: 
ma 

- EC a .- ÎN |
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- Preoţii şi învățătorii cari trăese la sate şi cari mai toţi sunt 

«cultivatori de-pământ, ei sunt săteni şi prin aceasta întră în scu- 

-tirea generală. Prin urniare, cei mai mulţi dintre ei, dacă nu toţi. 

vor întră la această scutire, toemai pentrucă sunt dela ţară. Ne- 

greşit însă că dacă vor avea o easă cu 4 camere în corpul prin- 

cipal vor fi impuşi: 

In instrucţiuni, ca să ţinem seamă de această situaţie de iran- 

-ziţie, am arătat că pentru stabilirea valorii locative a, acestor case 

trebuie să se ţină seamă de diferenta cea mare de chirii, care este 

între chiriile dela sate şi ecie dela oraş. Fiindcă casa dela, sat este 

aceea, care are o chirie mai mică, acest impozit nu aduce mult, el 

“este pus mai mult sa o chestiune de educaţiune pentru, viitor. 

aţă însă cu eseace esie ucum în Ardeal şi Bucovina, acolo von! 

aveă degrevări asupra situaţiei de faţă. In regat, casa care va 

plăti în realitate va îi easa care este închiriată, casa pentru co- 

mierţ, iar din celelalte ease ercd că vor fi foarte puţine cari vor 

fi impuse. Vor fi in:puse mai mult numai casele cari în realitate 

aparţin acelora cari au un venit mai mare şi cari au, şi cheltuit 

“mai mult pentru construcţia lor. 

— Orele fiind i? se consulță Senatul asupra prelungiri şedinţii, 

care se aprobă. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Eu vă rog să 

primiţi articolul cum este tor mulat, cu explicaţiunile pe cari vi. 

le-am dat. 

In privinţa amendamentului d-lui Polony trebuie să spun că 

magi puteă, să priruese o modificare în sensul propus, pentrucă 

“ea, depinde şi de regimul sub cure au fost până acum acele clădiri. 

Nu am elemente ea să ştiu dacă ele au fost scutite în regimul care 

a existat până acura în Ardeal şi celelalte provincii noui. 

Voci: N'au fost scutite. 

D. VINTII:Ă BRĂTIANU, ministru de finanţe: Dacă ar fi scu- 

tite negreşit că vom căută să păstrăm situaţia de acum, pentru 

“culturile cetăţenilor români cred că au direct sau indireet, între- 

- qineri dela Stat. 

Dacă nau fost seuțite, le vom păstră situaţia de până acum. 

— Se consultă comitetul deiesaţilor. 

D. TONY ILIESCU, raportor: D-lor senatori, la alin. d. sa pre- 

zentat următorul arnendament de d. Buţureanu: | 

„Clădirile rurale ce servese de locuinţă agricultorilor şi eari 

nu au mai mult de 4 camere locuibile, precum şi toate cele nece- 

ersare exploatării agriccle a terenurilor“. 

Acest amendament a fost respins de comitetul delegaților. 

— Se pure lu vot amendamentul d-lui Buţureanu, respins de co- 

mititul delegaților, şi se respinge.
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D. TONY ILIESCU, raportor: Alt amendament propus la alin. 

e: „Clădirile şi instalaţiunil» de băi populare precum şi pentru 

alimentarea cu apă şi iluminat când nu constitue o exploatare co- 

mercială“. 
Acest amendament â fost respinsa de comitetul delegaților. 

— Se pune la. vot acest amendament respins de comitetul de- 

“legaţilor, şi se respinge. 

D. TONIY NIESCU, raportor: D-lor senatori, amendamentut 

propus de d. profesor universitar Racovitză a fost admis de co- 

mitetul delegaților cu adăugirea a trei cuvinte admise de d. Ra- 

covitză, care « fost de acord că trebuiesc puse şi anume s'a modi- 

“ficat alin a paragraful 1 din art. 17, menţinându-se redacţiunea a- 

menda:neniului și adăugându-se la urma amendamentului cuvin- 

tele: „In acelaş scop“. 

— Se pune Ja vot awendaentul propus de d. Racoviiză cu a- 

“dăugirea făcută, si se admite. 

D. TONIY ILIESCU, raportor Amendamentul d-lui Polony pro- 

pus la art. 17, punciul 1, alin. b, prin care înlocuirea cuvântului 

„întreţinute“ cu envântul „recunoscute“ a fost respins de comitetul 

delegaților. | 

— Se pune la vot amendamentul propus de d. Polony, respins 

de comitetul delegaților şi se respinge. 

D. TONY ILIESCU, raportor: De asemenea amendamentul d-lui 

Buţureanu propus la art. 17, alin. e, a fost respins de comitetul 

'delegaţilor. 

D. VINTILĂ BIATIANU, ministru de finanțe: Ţin să adaug 
-că formula care este aci este şi în legea pentru locuinţele ieftine. 

D. ERMIL PANGRATI: D-le ministru, o lămurire. Pentru ca- 
sele construite de către societăţile locuinţelor eftine sunt două ca- 

tegorii: unele construite înainte de răshoi, care se găsese în mâna 

acelora. cari le-au cumpărat, şi altele cari se construiesc acum. 
Cura vor îi impozahile, fiindcă astăzi este o diferenţă de preţ de 

15 »ri mai mare. De exemplu: o casă construită înainte de răsboi 
a costat 10.000 lei; astăzi aceeaş casă eonstruită acum, costă 150.000 
!ci. Chestiun»a este: cum vur plăti impozitele ca să fie mai multă 

egalitate între aceşti proprietari nevoiaşi? 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Pentru primii 
10 ani casele din non constrniţe sunt scutite de impozit. Să aş- 
teptăm să vedem cari vor fi chiriile atunci. , 
— Se pune la vot amendamentul propus de d. Buţureanu şi se 

respinge. 

D. TONY ILIESCU, rapurtor: Amendamentul d-lui Popovici a 
fost respins de comitetul delegaților. 

— Se pune la vot amendaraentul d-lui Popovici şi se respinge,
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— Se pune la vot art. d în redacţiunea admisă şi se primește. 

— Se citeşte și se votează nemodificate art. 13 19 în următorul 

“cuprins: 

Art. 18. — Valoarea locativă şi venitul net impozabil se stabi- 

leşte din 5 în 5 ani de căire comisiunile de recensământ prevăzute 

la art. 80. 
Comisiunile de recensământ. vor proceda atât la stabilirea veni- 

tului clădirilor cari nn se bucură de scutiri permanente, cât şi 

la: impunerea, celor impozabile pe. loc la fiecare imobil. în inter- 

valul de timp ce se va fixă și publică de ministerul finanţelor prin 

Monitorul Oficial. 

Art, 19. — Contribuabilii sunt datori a face deelaraţiuni: pentru 

fiecare imobil în parte, la percepțiile respective, pe formularele 

oficiale, în termenele prevăzute prin publicaţiunile ministerului de 

finanţe. 
Comisiunile vor ţine seamă de aceste declaraţiuni şi de actele 

prezentate, cum şi de înscrierile cadastrale. 

— Se citeşte art. 20 în următorul cuprins:. 

"Art. 20. — Pentru toate evaluările se vor încheia procese- verbale 

pe imobile şi contribuabili, cari vor fi predate la. imobil, sub do- 

vadă de primire, contribuabilului sau unui membru din familie 

ori din servicini său. 

lu cazul când eti. în dept a primi procesul- verbal nu se află 

faţă pentru a dă dovadii, delegatul fisculai va afişă procesul- 

verbal de impunere la imobil, iar dacă. prin declaraţia de imipu- 

mere contribuabilul şi-u ales alt loc pentru comunicarea impunerii, 

vu fi comunicat la acel pc. 
Afişarea sau. comunicarea se va constată prin proces-verbal. 

Contribuabilii, cum şi orice vaprezeutant al fiscului au dreptul 

să facă apel la comisia de apel prevăzută la art. 80, în termen de 

20 zile dela înmânarea procesului- verbal de impunere 'pau: dela 

afişarea lui - 

Apelul se face la administraţia financiară sau la percepțiile 

comunelor nereşedințe în cari vor funeţiona comisiuni de apel. : 

D. STELIAN IVANOVICI: Doresc o simplă lămurire. Se vor- 

Weşte aci de un termen de apel, de o cale de atac în termen de 

20 de zile. Acele zile se vor socoti pe zile libere? | 

_D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Pe zile libere. 

D. N. BUŢUREANU: D-lor senatori, să mă iertaţi că nu o să, 

pot veni cu un amendament, pentru că desigur din cauza disci- 

plinei majorităţii nu am putut obţine trei iscălituri. | 

Noi, naţienaliştii- -demoeraţi teramdoi şi ne mai trebuiau încă 

trei iscălituri. 

D. VINTILĂ BRĂTI, ANU, ministru de finanţe: Se vede că mem- 

brii din: majoritate nu admit amendamentul d-voastră. i 
, 

7
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D. N. BUȚUREANU: D-lor, cred că ar fi de mare folos ca 

abnnci când Statul este frustat din partea unui contribuabil să 

poată seșiză singur fiscul în această privinţă. Prin art. 20 sa 

înlăturat acest mijloc care există dejă în Franţa, şi această în- 

lătuvrare s'a făcut pe covcideraţiuni de moralitate, pentru că: d. 

ministru spureă că nu ar fi mrral ea un cetăţean să denunțe pe 

un altul, că acest lucru ar-fi o delaţiune, o imoralitate. Cred că 

este -o mare greşeală. (nm? Vând un cetăţean îmi denunţă cum 

că Statul este frustat en milicane şi când agenţii fiseului, fie din 

temere, fie din nepricepere, au scăpat din vedere aceasta, să-mi ri- 

- dici mie cetăţean acest drept? La mărirea şi micşorarea veniturilor 

Siatului cu toţii suntem. interesaţi şi cu toţii suntem interesaţi 

la exactitatea cu care contribuabilul îşi achită obligaţiunea sa si 

la imoralitatea cu care se sustrage dela această obligaţiune. A- 

tunei pentru ce să nu ni se deă voie ca noi cetăţenii să intervenim 

în folosul Statului. 
„Cum? In Franţa se face o imoralitate prin faptul că se admite 

acest principiu? Când consiliul de Stat francez constată în urma 

denunţului unui cetăţean că cutare comună a impus pe cetăţeanul 

cutare mai puţin şi e ăel trebuie să fie impus la mai mult şi el 

dă o hotărire în acest sens, prin aceasta se comite o acţiune imo- 
rală ? 

 _ Am vorbit cu ambele părţi iuteresate; eu fiscul şi cu judecătorii, 

Tan judecător îmi spune: trebuie ca noi preşedinţii de comisiune 

sau membrii n. comisiunile judeţene, atunci când prin diferite ho- 

tărîri dela comisiunile apelate constatăm că venituri de acelaş 
“fel sunt evaluate deosebit, să avem puterea de intervenire ca să le 

corectăm. Atunci en an spus: nu înţeleg că sar puteă da o armă 

aşa de gingașe în mâna Judeeiterului, care lucrează, nu pe cale 

de judecată, ci pe cale administrativă. 

Am vorbit după aceea cu un agent al fiscului şi am, întrebat: 

Ce var impiedică pe d-voastră acest lucru? De aceea întreb pe d. 

ministru: nu sar împotmoli lucrărila de preă multe cereri de 

preă multe denunţuri, şi contribuabilul nu ar fi redus prin atâtea 

cercetări la rolul de derbedeu? | 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Cine l-a cali- 

Sicat în felul acesta? N'am întrebuințat de loe acest cuvânt. 

„D. N. BUIUŢUREANU: Am auzit aceasta la tribuna Senatului, 
s'a spus aci, poate nu o fi dela, d-voastră, ştiu că s'a auzit aci şi 

sa voybit de contribuabli ca de ur om care n'ar fi lucru mare. 

D. IULIU MOLDOVAN: Aceasta nu însemnează derbedeu. 
D, N. BUŢUREANU: Eu v'aş cere să binevoiţi să admiteţi a- 

mendamentul pe care vi-l propun — nu ştiu dacă are toate iscăli- 
tuvile cerute de regulament -- că dacă este vorba să nu se sesi- 
zze deadreptul romisiunea de a sc face apel din partea fiscului, 

>
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   cel. putin să mă due « eu , contribuabil ia agentul fiscai să îi cev'să 

iacă apel şi dacă el nu-- va. “tucă atunci, sub pedeapsă de „deștituire, : 

să răspundă pentu ce n'a făcut. ” a 

J). Genera] N. CONSTANUINESCU: Day dacă se constată că -- 
cele denunţate nu sut exăete,, ae sancţiune puneţi? o 

Punaţi o sancţiune. 

D.N. BUȚUREANU: în teaie instanţele de judecată, când “se 

aonstată că cele reclamate nu sunt exacte, se respirige cererea. Ce 

ajtă sereţiune. vreți? o 
D. General N. CONSTANȚIN ESCU: D-voastră cereţi v niăsură 

care îmi face iinpresiunea că presupune o anumită stare u:orbidă 

de Imeruri, earo nu există. A , 

D. N. BUTUREANIU: Sa mă iertaţi, există. Sa spus şi avi că 
este vezba. de anumite evaluări pentru anumite. persoane, că se 

primese ordine-ca un imubil să fie evaluat la o anumită sumă. 

-Tu asemenea cazuri vă întreb: care este. mijlocul. pentru ca 

Statul, deci noi: societatea, să fim puşi în drepturile noastre? V'am 
dat vxerăplu în şedinia tr cutii cn un imobil care în fapt aveâo . 
valoare de 2 milioar: şi când au venit evaluările de sub regimul 

„tra mt fiscai. acel ina. ul a fost evaluat numai la 200.000 lei. 
“Alături este o casă moiaslă „are-face în adevăr 1 120.000 lei şi-a 

fost evaluată ca atare; Esta drept? Va să zică 2 milioane, evaluate 
ja 210,0uv şi 120.000 evalnat tut ia 190.000; unde este dreptatea so- 

cială pe care dv-oastră 0 preiindaţi şi o pretindem cu toţii. ca să 

fic la baza acestor impunari? e , 
D. Genera! N. CONSTANTINESCU: Cunoaşteţi vbeun caz cor.- 

cret? | : ; 
A duceti cazari concrete, * / 
D. N. BUȚUREANU; Daţi-mi mijloace dela lege că, dacă nu 

er:nose cazul. să mă duc să cer dreptate, 

D. General N. CONSTANTINESCU: Nu, pot să existe ase- 
menea cazuri, | 

D. N. EUȚUREANU: Fu vă vorbese în principiu. Ceeace să 
peate întâmpla întrun caz sau în două, se poate întâmpla şi în 
100 «de cazuri. 

Ajie daţi-mi putinţa ca să pot să fae dreptate Statului, daţi pu: 

tirţa ca oricine să ailă mijlocul dela lege să facă Statului drep- 
tate. a | — 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, să păs- 
tiim puţină ordine în discuţiile noastre, Se prezintă un amenda- 
ment la an imnozit, xe respinge de Senat acest amendament. Da; 
cam sunt 7 impozite şi se prezintă de 7 ori acelaş amendament, evi- 

uert că uste o lucrare iriuiiă, fiindcă Senatul sa pronunţat odată 

şi l-a respins. D-voastră, d-le Buţureanu, veveniţi cu acelaş a- 
Bă. 7 68a 
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avendanent, faceţi aceeaş . diseuţiunne la fiecare impozit deşi Se- 

-nutul sa pronunţat si a hotârit că nu intră pe calea pe care o 

propuneţi d-voastră. De ce să-l readucem i în mod inutil? Pentru. ce 

să prelungiia discuținnea? 

D. TONY ILIESCU, raportor: Dovadă că la toate celelalte cinci 

ati găsit iscălituri tar la aceasta nu. 

D. VINTILĂ BRĂTIARU, ministru de finanţe: Să. facem diseu- 

1iunea cea mai largă gi esa măi serioasă, dar să pu fas2m lucruri 

inutile, pe principii pe care Senatul sa pronunţat desi, fiiniică 

“ atuuci, în realitate —- să'mi iertaţi expresiunea — batem apa îu 

piua. 
D. N. BUŢURBANU: Va să zică d-le ministru, aţi găsit că am 

xenit de 7 ori cu acelas lucru? 

D. VI INTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe Este a doua 

oară. 

'D. N. BUTPU REAN U: Imi pare foarte rău că finanţele. cari sunt 

„în legătură cu contabilitatea asupra aceluiaş principiu cari vin 

de două ori, d-voastră vedeţi că am venit de şapte ori. - 

Dacă mam face încercarea de a se admite acest principiu, care se 

văseşte și în legea de faţă, privitoate ia aceste comisiuni de eva- ! 

luări, atunci war fi cu putinţă ca cineva să intervină când or 

vedea că se frustează Sialul cu milioane prin urinare propunerea 

noastră nu este de prisos. Nei ne vom face datoria şi vom cită 

cazori concrete. 
__ D-iur, avem fabrici de spirt; întrun judeţ sunt din nenorocire 

5 fabrici de spirt. Aceste fabrici cu aceleaşi maşini, cu acelaş 

fond, nu a fost în patru feluri evaluate, pentru că aceste evaluări 

pau făcut în legătură cu bunăvoința fie a expertului, fie a a: 

gentului fiscului., 
Ar spus într'uina din şedinţe, că prin unele locuri — să dea 

Dumnezeu să fie numai prin unele lccuri — administratorii fi- 

naneciari, în plimbare prin judeţ, se întore încăreaţi acasă mai cu 

seamă depe la fabrici, cu damigeni pline, depe urma. cărora ur- 

mează apoi frustrarea. Statului. . 

D.- VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Vă rog să-mi 

daţi cazuri eanerete fiindcă nu se poate să; aduceţi unei întregi 

categorii de funcţionari o acuzaţiune vagă de felul acesta pentru 

ca să constat şi să dau pedeapsa cuvenită. | 

D.N. LU ȚUREANU: Dacă am face administraţie împreună 

v'aşi-fi indicat câz cu caz şi aţi vedeă că sunt cazuri reale. 

D. VINTILĂ BHKĂTPIANU, ministru de finanţe: ICred că este 
prea gr: că dela trituna acestui Parlament să aduceţi ase- 

menea :c:zuțiuni, fără a indică cazuri concrete. 

2. N. RUȚUREANU: AXoi pai lamentarii, aici facem legi. ie- 

zile privesc tunte si eu vă adue ăxemplu la cinci fabrici. 
4 
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D. VIXIIULA BRBAVIANU, ministru de finanţe: Aţi spus că 

un adminisirator financiar vine din judeţ cu damigrne pline- 

faceţi înscris această acuzaţie, peniru ca să constat; de asemenea 

aţi mai spus că uv funcţionar superior vine din Dorohoi la Bu- 

cureşti încireat cu aliirente. Vă rog daţi mi nume. 

D. N. BUȚUREANU: Eu suni mulţumit că din acest amestec 

al puterii levinitoare cu acela al puterii executive, a ieşit o des- 

Jaraţiune. Fixaţi-mi ora și ina când să vin la minister, şi eu vă 

voiu dă omul și fapta lui. 

Nei însă suntem chemaţi aici să facem legi, pentru accasta tre- 

buie să uvem în verdore faptele, nceste fapte trebuiesc luate în so- 

coteati, peri ca, legea să iasă cât mai bună. ! 

Cazurile 

aveti 

4 

sunt concrete, lucrurile s'au petrecut şi acun:i d-voastră 

datoria să, cercetaţi şi să vedeţi pentru ce aceleaşi înstala- 

tiuni sunt evaluate în mod diferit de aceeaşs comisiute, 

Ca pariumentar sunt dator să vă aduc la cunoştinţă asemenea 

fapte și să cer în legea de faţă sât mai multe suranţii, ca să nu 

se mai petreacă ceeace sa petrecut până acum. 

D. VINTILĂ PRATIANU, ministru de finanţe: Nu sunt eu răs- 
- punzător «de modul cum s'a facut acum un an unele cunstatări. 

care deali iu trelea au şi fost oprite. 

D. N. BUȚUREANU: D. ministru declară că i nu este răspunzător 
de faptele vetrecute inaintea venirii uksale. Eu nu vorbexe de 
rolul d-voastră administrativ, ci face numai o enumerare de fapte 
înaintea Maturolui Corp. - 4 

Prin urmare, aceste două lucruri deosebite fiind, să nule ames-! 
tecăm. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finauţe: Dar n 
nie aia iribaona Parlamentului, nu trebuie admisă. 

D. N. BU'UREANU, D-le ministru, nu” pot permite nici chiar 
d-voasiră. ca fapte pe cari le citează un parlamentar delia tribuna 
Parlamentului să fie taxate de. calomnie, fără să fi avut cel nai - 
mic indiciu. 

D. C. D. DIMITRIU, viec-preşedinte: Cred că este în interesul 
discuţiuinii să vă popii în chestiune. 

D. X. BUŢURRSANU: Cred că este în interesul ordinei în cost 
corp ca A oastră să opriţi pe d. ministru să mă intrerupă. 

D. C. D. DIMITRIU, vice-preşedinte: Sunteţi în afară de ches- 
tiune. Mărginiţi-vă discuţiunea numai la desvoliarea amendamen- 

tului. și faceţi apoi o interpelare asupra celorlalte chestiuni şi veţi 
fi ascultat cu toată considerațiunea ca oricare senator. 

D. N. BUȚUREANU: D-voastră mi-aţi dat cuvântul eu. . . _ 

Y C.D. DIMITRIU, vice-preşedinte: Da, dar vă rog să desvol- 

taţi amendamentul şi să vă mărginiți la discutinnea articolului 

nici calom-
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D. N. BUŢUREANU: Este vorba de art. 20 de impuneri. Am 

găsit că s'au petrecut fapie anormale cu ocaziunea impunerilor, 

şi mă cred dator să vi le semnalez d-voastre ca: Corp" Legiuitor, 

pentru ca să luaţi măsuri. " 

V'am daf câteva ilustraţinni „pentru ea să vă lămurese mai bine, 

ceeace nu poate supăra pe nimeni, mai ales că nu mă ocup de per- 

soane, ci de faptul în sine. “ 

Epitropia Sf. Spiridon dela laşi nu a putut o serie de ani, să-şi 

incaseze arena din pricina că reprezentanţii fiscului, ca şi admi- 

nistraţia din pastea locului, nu au pus la. îndemână puterea. lor 

hotărâtă ca <ă nu se elice sechestru asupra arendaşului. 

Va. să zică acestea sunt cazuri cari le-aşi puteă înmulţi, de felul 

cum fiscul nu şi-a făcut datoria şi cum Statul este nedreptăţit. 

Imi pare foarte rău că acest principiu al acţiunii populare care 

a fosi consfințit de Consiliul de Stat: din Franţa, nu poate îi a- 

plieai în ţara românească, ebiar când se adaed o lege care dea- 

dreptul sau mai depariv, isvorăşte din legea franceză. 

-D. TONY ILIESCU, raportor: D-lor -senatori în primul rând 

am prilejul să explice coristatarea nedreaptă a d-lui Buţureanu, 

când spunea 'că în această majoritate disciplinată, şi avea aerul 

gă fie ironie, nn-a pnint să găseaacă incă 3 colegi cari să semneze 

amendamentul d-sule. 

Era nedreaptă ace astă. constatare, de oarece atăt | ieri câi şi ag- 

tăzi pentru tote amendamentele, -si nu sunt puţine, pe cari le-a 

prezentat c-sa. a găsit colegi din majoritate cari le-au semnat. 

Atunci de ce nu a fost semnat acest amendament special ? 

Pentrucă acest amendament este identice cu acela prezentat ieri, 

pe care îl-sa Ja sustinut cu argumentaţiuni, şi de fapt şi de com- 

paraţiune cu legislaţiile străine, referindu-se în special la! legis- 

laţiunea din Franţa, şi care. amendament, pentruei n:ajoritatea 

nu a fost convinsă, a fost respins. - | 

Atunci: vă întreb: eră logice să. mai puteţi găsi 3 semnatari 

pentrn susţinerea unui principiu desbătut dejă și respins de Senat? 

Iată cxplicaţivnea. 

În cecace priceşte fondul, s'au dat ieri explicaţiuni suticiente şi 

de către d. Ministru de finanţe şi de către colegul nostra d. Sima 

Niculescu, cari au pus chestiunea la punct, 

Ei bine, d-le Buţureanu, vreţi neapărat cel puţin în această 

ordine de idai, în -această dispoziţiure a legii, în această preocu-. 
pare de interesele fiscului, să treceţi în râvna d-voastră pesta 
datoria aceluia .care în fruntea ministerului este chemat si asi- 
gure dreptatea şi să aplice legea: pe cari suntem chemaţi să o 

i &ixeutăm! : 
Credeţi “a voastră că mai. malt poate aă vă doară pe C-voastrti
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înima de banul cuvenit Statului, decât poate să-l doară pe d. Mi- 

nistru -al finanţelor. Nu cred, nu se peate, d-le Buţureanu, e 

pentru satisfacerea unui: principiu de înaltă moralitate publică, 

să transformați pe cetăţean. în agent de investigaţiune şi de de- 

iajiune. D-ta, cetăţean vigilent, dacă crezi că cutare contribuabil, 

'prin('o împrejurare: sau alta, a scăpat dela o impunere, ai posi- 

bilitatea, nu să sesizezi Justiţia ceeace este cu totul anormal şi ne- 

Icgic, dar să aduci la cunoştinţa Ministerului de finanţe sau a func- 

ţionarilor superiori cazul concret. Nu se poate dar ca Senatul să 

se gândească, măcar un moment, să introducă în lege o dispoziție 

ea aceasta, care este, şi imorală şi vexatorie. 

De aceea rog Senatul să voteze acest articol aşa cum este ra- 

-dactat. ! 

D. N. BUȚUREANU: “Deciziunea Casanova din 20 Martie 1901 

a consiliului de Stat, publicată în Sirey 1901, 3.78 şi urmată de o 

-sumă de deciziuni în acelaş fel. aceasta numiţi d-voastre imoral? 

— Se pune la vot amendamentul propus de d. Buţureanu şi se 

-xespinge. 

— Se pune la vot art. 20 şi se admite. 

"— Se citeşte art. 21 în cuprinderea următoare: 

Art. 21, — Hotărârea comisiunii. de apel rimâne datinitivă în 

ce priveşte constatarea şi evaluarea venitului; ea poate fi atacată 

în recurs pe calea arătată “Ja art. 4, 

„Procedura şi: judecata apelurilor si a recursurilor, cum şi orice 

schimibări a impunerilor în cursul periodului de 5 ani se vor în- 

-deplini conform dispoziţiunilor cuprinse în titlul III. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune 14 vot art, 21 şiise ad- 

mite. s | 
D. C. D. DIMITRIU, vice- -preşedinte: D_lor senatori suspend 

ședința pentru 5 minute. ! 

— Şedinţa se suspendă, 

- — ba redeschidere: 

D. C.D. DIMITRIU, vice- presedinte: D, raportor are avântul, 

— D. TONY. ILIESCU, ragortor: citeşte următorul art. 2%: 

+ „CAP. IL 

Impozitul asupra veniturilor valorilor imobiliare. 

“Art. 32. — Veniturile capitalurilor mobiliare şi cele asimilate 

lor. conform dispozitțiunilor din art. următor, sunt supuse unui 

“impozit del5%, efară de cele mai jos arătate, pentru cari impo- 

zitul va fi de: 

12% pentru veniturile din acțiuni nominative ale societăţilor [1.4 

eâpiţal în majoritate uaţional:
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10% pentru veniturile din impozite în numerar ia bănci şi de 

"8% 'peutru cele din suxisurile de credit funciar iormate prin a- 

“sociaţie de propriciari şi antorizaţe prin lege a emiie aseinenea 

obligaţiuni cum şi din renta exproprierii, ori din titlurile societă- 

“ților de locuinţe ieftine create în baza legii din 13 Februarie 194. 

Tmpozitul se aşează asupra veniturilor brute, proveni site din Ro? 

mânia de către oricine sar încasă, cum şi cele dir altă ţară luate 

de către locuitorii țării, acestea fiind împuse cu 15: la sută fără 

distinețiune . ” a 

D.C. C. DIMITRIU, vice- -pxeşedinte : D. Eraclide are cuvântul. 

D. XENOFON ERACIADE : D-lor senatori, am cernt cuvântul 

ia acest articol, fiindcă mi se pare că se depărtează dela prinvi-- 

piile prevăzute în art. 3 şi 13, în ce priveşte o categorie dle contri- 

buabili. 

Prin ari. 3 şi 13, pe care noi l-am votat eu plăcere, an Văzut că. 

o serie -decontribuabili şi anume cei ce domiciliază mai muit de 

6 luni în străinătate, sunt supuși la o cotă mai mare. 

Nu inţeley care ar fi motivul pentru care şi la venitul valorilor: 

„nobiliare acestei categorii de contribuabili să nu i se urce cota.. 

Pentruei, pe de u parte. ar fi și o inichitate faţă de proprietarii 

rurali şi urbani de aci, iar pe de altă parte, proprietarii rurali 

si urbani, cari au domiciliat mai mult de 6 luni în străinătate, 

văzând că trebuie să plătească o cotă aşa. de mare, îşi vor trans 

formă aceste valori imobiliare: în valori mobiliare, în ipoteci, aşa 

"că vor ajunge la. venituri de sute de mii: de lei şi vor plăti la a- 

eeste venituri din valori mobiliare, egal cu noi cari stăm asi în 

țară. 

Pe baza acestor consideraţiuni îmi „permit a propune un alineut 

final a. art, 22, astfel: | 
„Toate cotele de iipunere asupra impozitelor veniturilor valo- 

rilor mobiliare se nreă cu 5 la sută pentru toţi cei ce iveuese 

mai mult de 6 luni în străinătate în cursul unui an cu excepţiu- 

iile prevăzute în. art. 3 şi. 13“. 

X. L. Eraclide, J. Ciolan, C. Condrache, Dr. Demetriade şi Gh. 

Porcescu. 

Poate să suni, motive de ordin financiar pe cari eu uu le în- 

ţeleg şi de aceea aştept şi explicaţia. d-lui ministru. 

DV IN" ILAĂ BRĂTIANU, miuisten de finanţe: Am să dau câ- 

teva explicaţiuni, dură care cred că d. senator Exaclide va renunță 
la acest amendanieut. ” 

| Capitalul mubiliar are cu totul alt caracter decât venilavile. 
provenite din uverea imobiliară. [n general, capitalul mubiliar se 
duec foarte lesne dintro parte în alta.
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Şi într'on moment, în care desigur că este nevoie ca să uu spe- 

itm capitalul care ar veni din afară, noi nu trebuie să punem o 

cotă care ar fi aproape o cotă de pedeapsă pentru acest capitai. 

Eu cred că aceasta ar produce un elect foarte rău pentru creditul 

-chiar al Statului român şi de aceea vă rog să renunţaţi la acest 

amendament, păstrând formula de aci. , 

D. C. DIMITRIU, vice-preşedinte: D. senator Orupenscăi are 
-euvăutul. | . a 

D. C. CRDPENSCIII: D-lor senatori, în art. 22 se prevede 

135%+39% pentru veniturile provenind din acţiuni şi obligafiuni. 

An. atras atenţiunea si în comitetul delegaților şi cred că tre- 

buie: să o airag şi astăzi asupra acestui punct şi anume că un 

impozit nu trebuie să zdruncine nici întreprinderile indiistriale 

ale ţării, întreprinderile productive, dar nici, în acelaş timp, să 

pună în neputinţă activitatea diferitelor întreprinderi şi să nu 

-zdruncine 'creditul Statului, al judeţelor şi al comunelor, în dispo- 

zițiunea aceasta vederi cuprinse în acceaş formulă, atăt venitul 

din capitalul acţiunilor, cât şi venitul din capitalul obligaţiunilor. 

Veniiul din capitalui obligaţiunilor este fix. Imprumuturile ju- 

deţelor comunelor şi Statului sunt de 4% şi 5% dacă socotim pe 

18% cât trebuie să plătească, cele cu 5% nu primese de cât 4.10 iar 

la 4% 3.66. 
Îu asemenea condițiuni ered că ar fi puse în imposibilitate și 

-eomunele şi judeţul și Statul, dar mai ales coinunele şi judeţele 

.care au astăzi atâta nevoie de refacere, s să mai contracteze î împru- 
muturi. 

Cred că trebuie să facem deosebire între capitalul-acţiune şi ca- 

“pitalul obligaţiure. La actiuni. capitalul variază şi mai cu seumă 

astăzi sunt întreprinderi cari dau chiar 20%. ; 

Scăzând din 20 impozitele, acţionarul încasează 16.40, pe când 

-cel cu obligaţiuni nu încasează decât 3.60 sau 4.10. Dacă am luă 

chiar principiul de progresivitate, pe care în principiu l-am ad- 

mis, încă ar trebui să faceri această distineţiune, între capitalul- 

acţiune şi capitalul-obligațiune. De aceiu am propus un amenda- 
ment şi anume să se adauze la această dispoziţiune unde se pre- 

-xede 8% peniru serisuri de credite funciare. formate prin asocia- 

țiuai de proprietari şi obligaţiunile comunale. 

A redaviat; acest amendament ca să dăm putinţă comunelor 

ă poată face împrumuturi, astăzi în monste de refacere. 

a C. DIMITEIU, vice-preşedinte: D; Popavici «are cuvântul. 

D. N, GQ. POPOVICI: D-le preşedinte, d-lor senatori, în pare 

Tău că nu este aci d. Pangraii, mare protagonist al proprietăţii 

mari, ea să vadă că nu suni bolşovie şi nu vreau desfiinţarea -pro- 

prietăţii, dar concep rolul ei ca o funcțiune socială neadmiţând « ace 

apararea ei, spre nenorocirea celor mulți şi nevoiaşi.
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La alin. 3 3 din ari. 22 se spune: 

„8% "pentru cele de sezisuri de credit tuneiar, ete., cum. şi pentru 

renta de expropriere“. 

I)-lor, trebuie să recunosc un lucru şi eu, cel taxat de bolşevic, 

și să adaug aci omagiul men faţă de cei cari au dat proprietă- 

iile lor pentru utilitate naţională, pe preturi mult inferioare tran- 

zaețiunilor libere. De aceea, ăâr trebui să scădem impozitul la 

renta de expropriere dată proprietarilor şi s'o taxăm cu 5% în 

loc de 8 la sută. | 

Al doilea, D-lor, cunosc şi cu o  categori ie de venituri cari nau. 

la bază nici munea, nici priceperea, nici străduinţa, ci norocul şi 

străâuinţa. De acea, dorese ca această categorie de venituri, 've- 

vital din jocul la bursă, ca şi din jocul de cărţi, să fie impus cât 

mai 'mult. Propun. deci uu amendament, cu să se adauge un ali- 

neat la acest articol, prin eare veniturile din jocul la bursă și din. 

jocul de cărţi să fie irepuse en 20 Ja sută. 

D. C. DIMITRIU, vice-președinte: D. Buţureanu are cuvântul. 

D.N. BUȚUREANU: D-le preşedinte, d-lor senatori, art. 22 din 

lege priveşte o serie de venituri cari izvorăsc, în cea mai mare 

parte din capitalul învestit în societăţi. 

„Desigur că societăţile, eri sunt o formă modexnă a luptei pen: 

tru existenţă ne sunt şi nouă mai acceptabile şi desigur că pentru 

aceasta sa şi făcut distincțiune între diferitele. feluri de venituri,. 

fapt pentru care îi revine d-lui ministru toată lauda. - ” 

Să-mi daţi voie însă, d-le ministru, şi d-voastre, d-lor senatori, 

să vă aduce la cunoştinţă naşterea unui alt capital care se înjge- 

bează în altfel] de sucietăţi, pe care asi puteă să-l numese capitat. 

de refacere. Am să propun un amendament în privinţa acestui 

capital. | Di 

Acesie capitaluyi sunt sub 500 lei, în majoritate ţărăneşti, 'Ță- 

ranii când se constitui»se în societăţi, se constituiese pentru două. 

motive: ori în vederea venitului pe care-l realizează” “din socie- 

iăți la capitalul învestit, ori pentru satisfacerea unei serii de 

trebuinţe. pe cari, ca individ, un a» îi în stare să şi le procure. 

_D-ler, partea a doua a acestor societăţi priveste societăţile de 

" cari vreau să vă vurbese. - 

De când o maşină de trecrat, care este necesară fiecărui “sat, 

măcar una, nu mai costă 8$--10.000 lei, ci 200000, desiguii că pu- 

terea de asociaţiune a 4—5 ţărani, nu ajunge, îşi nici capitalul 

băncii populare din sat nu € suficient. Şi tot aşaileu diferitele. 

unelte şi maşini cari se impun pentru facerea agriculturii în con- 

dițiunile de astăzi. 

De aceea, a luât -nâştere o serie de societăţi cu; capital de 29 
mână la 250.000 lei, jiu în vederea folosuiui care se realizează di-
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xect la capitalul învestit, ci pentru îalesnirea acestui inventar 

agricol distrus, şi care lipseşte de dupi răsboi încoace. 

D-lox, de sigur că înzestrarea cu unelţe prin aceste mijloace slu- 

jese producţiunea. [rin urmare, producţiunea sporeşte, sporind 

este atacată în altă parte şi de aceea Ştatul nu va pierde ;nimie 

ă vom seoate acest capital şi vom face o nonă “categorie pe care 

să nu o lovească cu un impozit prea mare. Propunem deci, ca 

impozitul să fie de 7% pentru. veniturile din acţiunile pomina- 

“tive sub 500 de lei acţiunea ale societăţilor eu capital dela sate. 

Chestiunea aceasta ne priveşte. în special pe noi cei din Moldova 

întregită. In adevăr, dacă capitalul mare este pus la, îndemâna in- 

dustriei, ţăranii au trebuit să se asocieze singuri la acest lucru. 

Ki au trebuii să facă aceasta pentru prinderea chiar a pămân- 

“tului, care rămâne dela cxpropriere, pentrucă dânşii au un feno- 

men foarte aprrpriat în Bucovina, în această vreme de prefaceri. 

În Bucovina se ştie că proprietatea inijlocie răzăşească sa mic- 

-şorat, intrând în “mâinile aventurierilor, în mâinile unor oameni 

«din țoată lumea, şi prin urmare ţăranii aceştia cari trăese în a- 

praopriere de acest fenomen, au văzut ceeace li se poate întâmpla 

“şi lor. In Bucovina eamerțul sătese este tot a acelora. cu pământ. 

Până şi barierile sau stâlpul: cum i se zice în Bucovina, nu sunt 

în mâinile gospudarilor. | 

Vedeţi câte consecinţi decurg din faptul că pământul se găseşte 

în mâna unuiă sau în mâna, altuia. Dacă aşa stă lucrul şi dacă 

pentru “acest Lsery, în Yreruea vafacerii generale. sătenii se aso- 

iază între dânşii, pe 'baza unor societăţi anonime, cu acţiuni no- 

minative, cred că ar trebui să se bucure de atenţilunea legiuito- 

vului: şi să se facă o speţă de capital nou, în vederea refacerii. 

și pe care să-l lovească numai cu această impunere de 7%. 

Acest capital de reface» înlesnind produeţiunea, se înţelege că 

venitul producţiunii îl veti înregistra la celalt capitol, aşa în cât 

«neeace pierzi înti'o paris, câştigi în altă paste. 

D. C. DIMITRIU, vice-preşedinte: D. senator Motaş are cuvântul. 

D. EDUARD MOTAS: D-lor senatori, d. senator Eraclide a.pro-. 

-pus un amendanient, pe care eu nu Pam semnat, dar pe care îl 

împărtășesc în totul. 

Iată motivele: DD. Bvaclide spune: proprietatea imobiliară este 

supusă la un inmpozit de 12%, tar când proprietarul domiciliază 

în străinătate impozitul se ridică la 24%. 

Când .este vorba de nn capital imobiliar, legea nu face nici o 

distineţiune. între cei cari domieiliază în străinătate şi cei cari 

domidiliază în țară si impune pe toţi ;le o potrivă la 15%, 

Eu mă întreb d-lor senatori, dacă acest lucru poate să fei drept 
Aiindeă vedeţi este o deosebire de 9% în ceeace priveşte impozitul *
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imobiliar faţă de cel mobiliar, pentru acei cari locuiesc în străi- 

nătate. D. Ministru de finanţe a răspuns lucrul următor nu pu- 

„tem să avem aceleaşi norme în ceeace priveşte capitalul. niobi-. 

liar, fiindcă atunci sar întâmplă să se scurgă la noi în ţară ca-- 

pital străin. , | 
Fu cunose părerea d-lui ministru de finanţe de multă vreme şi 

“stiu că în totdeauna a fost contra capitalului străin, dar spun un 

lucru: chiar dacă întradevăr capitaliştii ar vrea să-și plaseze: 

capitalul în diferite întreprinderi din ţară, =u sunt convins; că 

nu va operă aceasțăi diferenţă de 9% asupra impozitului, pentrucă 

se va gândi capitalistul la afacerea care va face, nu la impozitul 

care îl va lovi. De aceea cred că se crează o mare deosebire între 

proprietarii imobiliari cari, după mine, au fost destul de amărăţi 

prin faptul că dânşii singuri au consimţit. ca, să: se expropieze 

de bună voie proprietăţile lor, şi între cei cu capital mobiliar care- - 

urmează să fie impuşi cu 15 prin legea financiară. 

O să se întâmple atunci că cei mai mulţi proprietari cari se: 

vor duce în străinătate îşi vor vinde imobilele lor, ca să nu fie 

impuşi cu 24% şi să fie impuşi numai cu 15%. 

Temerea d-lui ministru de finanţe cred că nu noate fi justificată. 

V'am spus că întreprinderile străine, en capitalul străin, la noi,. 

nu se vor gândi la impozitele de care vor fi lovite. se vo gândi 

mai mult la ceeace le vor renta după urma afacerilor cari le fac- 

în diferite întreprinderi comerciale sau industriale. 
De aceea vă rox, să binevoiţi să faceţi o dreptate, fiindcă nu 

este bine să punem într'o situaţiune pe unii şi în altă situaţiune- 

pe: alţii mai cu seamă când este vorba de acei cari domiciliază 

în străinătate, cari vor plăti 15%, iar alţii 24%, 

Diferenţa dc 9% este prea mare, de aceea eu sunt de vede-., 

rile d-lui Ewvaclide şi vă rog să admiteţi amendamentul Propus 
de d-sa.. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, Ministru de finanţe: D-lor. îucep cu 

răspunsul la cuvântuvea d-iui senator Motaş. Menţinem tot ceeace: 

am spus cu ocaziunea amendamentului d-lui Eraclide. Natura ca- 

pitalului mobiliar este cu totul alta decât aceea a capita- 

lului mobiliar şi prin urmare, nu se poate admite aceaş :ior- 

mulă ca proprietar: eapitalului .mobiliar dacă rămân în afară 

din ţară, să fie impuşi la alte cote, la ente de pedeapsă. Singura 

preocupare care aţi puteă s'o aveţi ar fi la inspozitele pe venitul: 

global, pentru cetăţenii românii. Acolo a-ţi fi putut ridică chesti- 

unea şi s'ar fi putut discuta; dacă la impozitul pe venitul global 
trebuie să fie, pentru acei cari uu stau în tară, cetăţenii români,. 
un alt in:pozit decât pentru ceilalţi. 

La impozitul mobiliax cred că ar fi o greşeală dacă am face- -0.. 
D-lor, d. Crupenschi a propus un amendament, ea renta de Stat. 

.
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xomună “şi județ să fie pusă între cele cat sunt impuse cu 8%. 

Mai întâi de toate reamintese că în ceeace priveşte Statul, jude- 

ele şi comunele, cea mai mare parte din rentele lor sunt scutite 

mână astăzi şi scutite înti'un mod câte odată monstruos, 'aşi 
puteă zice: Vă aduceţi aminte că a fost un impozit acum 2 sau: 

2 ani de-zile în care Siatul spunea că dacă se va face un îm- 

pozit al îmbosăţiţilo» de răsboi, nu se va pune asupra âcelora 

«avi ar cumpără această rentă, adică spuneă întrun mod indi- 

veci: dacă vii şi-mi daji bani în momentele acesiea, nu te mai 

considey ca îmbogăţit de văsboi. Ori după părerea mea, eră cevu 

monstruos o atare scutire, Dar, d-lor, dacă Statul, preocupat de 

ideea de a strânge bani, a făcut această monstruozitate eu ca Mi- 

nistru de finanţe nu vreau s'o mai facem. " | 

Pentruce? Pentruci printi'o asemenea măsură Statul, prin îm- 

-prumnuturile hui, seuteşte pe toţi: deţinătorii, de o parte prinei- 

pală a averii mobiliare dela impozit, adică îi scoate din impozitele 

senerale ale Statului, pentru 40-- 50 de ani cât durează Îîmpru- 

“motul, 

„Este drept? Cred cii nu, cred că Siatul atunci când vrea să îm- 

pună averea mobiliară, trebua să deă exemplu şi toţi aceia cari 

au venit la un moment dat şi iau dat bani, trebuie să ştie că 

vor plăti irvupozit pe viitor. 

__ Prin urmare eu aş dori pentru împrumuturile interne, căci 

pentru 'cele externe nu o puteri face, fiindcă aceasta depinde de 

“concurenţa care se face pe pieţele străine, eu, 'aş dori ca pentru 

însprumuiturile interne Statul care vrea să fie drept cu toţi de- 

ținătorii averii mobiliare, trebuie să-i impunem în mod egal pe 

ioţi aceştia. prin urmare, el “cel dintâi nu trebuie să scutească pe 

creditorii lui. , ” 

“Care este situaţiunea de astăzi? Statul are astăzi în rentă, 

“emisă — n'aş putei să vă dau cifra exactă -— patru până la cinci 

miliarde. Va să zică 4, 5 miliarde, partea cea mai mare a averii 

imobiliare, este scutită de impozit: și toţi rentierii cari au rentă de 

Stat, nu plătesc nici un impozit decât acela la venitul global. 

Drept este să nv plătească, fiindcă Statul la un moment.dat a 

vrut să “aibă bani mai ieftini şi să scadă ja imbozit venitul a 5 

miliarde, adică, poate aproape juimiiitato din averea mobiliară a 

ării să fie scutită de impozit şi să facă vu privilegiu unor _anu- 

aniţi deținători? 

"Să-mi daţi voie să vă mai adaug ceva. Averea mobiliară este 
ale diferite feluri, acea unită cu munea, cu producţia, icum este 

-averea mobiliară, care este legată de societăţi şi de acţiuni. 

(fRentierii de Stat şi de titluri publice nu participă; de fapt la 
sporirea prodnețiunii țării, ajuta statul, evident, la un moment
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dat, dar nu sunt an factor activ, cum poate să fie un acţionar, că- 

_raia la un moment dat îi ceri şi sacrificii dâcă pierde societatea. 

şi îi ceri şi sporirea de capital, dacă este nevoie pentru desvol- 

tarea mai puternică a societăţii. 

“Prin urmare, rentierul, vă mărturisese, ee interes, din punet de- 

"vedere economic şi social, reprezintă vând stă în casă la el şi taie- 

cupoanele de Stat fâră nici v grije? 

Prin urmare şi din acest punct de vedere «red că nu este bine- 

ca Statul să scutească de impozit averea mobiliară. 

D. C. CRUPENSCHI: Este deosetire între rentier şi acela care 

împrumută bani eu dybânâă sau cu ipoteeă? 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Vosrbese de- 
venta, da Stat. Rentierul poate sii fie un om care trăeşte pur şi 

simplu din tăierea. cupoanelo» şi care poate să steă închis în. 

în casă. dacă are rentă desiulă şi să nu producă nimie, poate fi 

de fapt un om fără nici o activitate rodnică. 

_Pot.să existe mulţi din aceştia, mai ales în statele capitaliste şi: 

de aceea acolo inlpozitul pa averea nobiliară este mai ridicati 

decât. impozitele pe avere san este unită cu munca sau cu altă 

activitate, i 

- Im: ceeace priveşte renta. exproprierii am făcut o -excepţiune,. 

toemai pentrucă am ţinut. socoteala de situaţiunea excepţională; în: 

care am făcut-o, nam renunţat însă la. principiul ica să nu fie- 

impusă; am împus-o la mai puţin, am făcut o exeepţiune la dis- 
poziţiunea tranzitorie, am ;mpus-o pentru 5 ani la'5 7%, în loe- 

de 8%, s'a adăozgat art. 122, însă n'am putea renunţa nici aci la. 

principiul: genera] de impunere, care tace parte dintro întreagă. 

politică de impunere de Stat. 

Vă rog dar, să menţineţi dispeziţiunea, am făcut această 

reducere la 5% din cauza situaţiunii excepţionale. 

Aceleaşi obligaţiuni se pun pentru toate titlurile. Noi am propus: 

modificarea legii în momentul acesta, când “au scumpit banii şi 

nu se mai găsese nici cu 8%, ” 
Nu este impozitul care opreşte comunele ca să găsească bani,. 

«ste dobânda cea mare care se cere astăzi. , 

Nu aveţi decât să luaii titlurile creditului funciar care mai în- 
nâinte erav al pari şi care acum! suferă fluctuaţiuni însemnate pe: 
piaţă, toemai din cauza scumpetei banului. : 

Prin urmare, din acest punct de vedere eu cred că am ajuns la 
limita, concesiunilor ce puteam să facem şi rentei de expropriere. 

şi rentei de stat. , . 

In principiu e drept să o lăsăm la regimul general al tuturor 
titlurilor impuse. fete mai mult o măsură de viitor, și cred că



  

Statul nu ar mai trebui” să facă împrumuturi er scutiri de îm- 

pezite. . „o. 

D. Popovici a adus acovuş chestiune şi. careă reducerea de 5%. 

Noi am făcut-o pe 5 ani şi n fost tot ce se putea face. 

D. Buţuveanu a cerut ea acţiunile de 500 de lei să fie supuse. la 

un regim special. Pentru âceasta se cereă ca întâiu să lie he 

500 de lei, al doilea să fie nominative şi al treilea să fie ale să- 

tenilor. 

Mai întâiu de toate, vam putea face impuneri pe cs categorii de. 

vameni, de săteni şi orășeni, Avem o concepţiune în "care nu vrem : 

să separăm pe unii de ulţi. 

Am făcut deosebirea însă, între cooperaţiile şi societăţile pe 

acţiuni, întrucât cooperativele profită mai mult ţăranului. Nam 

putut însă să facem o reducere de impozit pe valoarea acţiunii, 

fiindcă, după cum spuneam, sunt ţări ca Anglia, unde se fac 

întreprinderi foarte mari, de zecimi de milioane de lire, cu acţiuni 

de o singură liră sterlină. Şi este toemai tendinţa noastră ca să 

meargă cât se poate în adâncime şi să participe Ja dânsele şi 

micile econoniii ale săraeniui, De aceea am considerat societatea 

anonimă şi am pus-u sub un regiDy de dreptate, făcându-i anume 

scutiri. 

Cred însă, că ar fi o greşeală să facem impuneri după valoarea 

acţiunilor. Societăţile de care vorbea a. Buţureanu pentru cum- 

părare de maşini, unelte nu -corespuud unor reale necesităţi, în 

trucât: țăranul are ajutorul necesar în cooperative. Se ştie că coo- 

perativele îi dă ţăranului ajutorul pe care ru i-l poate dă socie- 

tăţile anonime, pentru că cooperativele au la spatele lor Centrala 

şi emisiunea specială a Băuuii Naţionale, care sa suit, acumi în 

armă, până la 200 milioane. 

D.N. BUȚUREANU: Sau vândut mereu moșii, ceroetaţi, Şi i veţi | 

vedeji câte milioane gau dat ţăranilor pentru cumpărare de pă- 

mânt. . 

Atrageţi atenţiunea Casei centrale care dă "aceste iondusi, pe 

gaj. 

O voce: Si: pentru. cumpărări de pământ, | | 

D. VINTILĂ BRATIANU, Mimastru de finante: Pentru acestea. | 

mai puţin. 

; Prin urmare, nu intră în cadrul sistemului pe care l sm adop- 

tat, propunerea d-lui Buţureanu. _ 

D. TONY ILIESCU, raportor: voi începe cu amendamentul 

d-lui Buţureanu, -care în urma explicațiunvilor d-lui Ministru de 

finanţe, a fest respins de comitetul delegaților. 

Amendamentul d-lui Buţareanu . are cuprinderea mrmăteare:



pentru veniturile din acțiunile nominătive sub 300 lei acțiunea dle 
societăților îu majoritate cu. capital al locuitorilor dela sate“. 

N, Buţureanu, 1. T'rufin, Em. Racozită, C. Ghiaţă, V. Sucitu. 
— Punându-se la vet, amendamentul este respins. 
D. TONY ILIESCU, raportor: Amendamentul. d-lui Crupensehi 

-de asemenea a fost respius de comitetul delegaților, în urma. ex- 
„plieaţiunilor “date de d. ministru de finanţe. 

Amendamentul are cuprinderea următoare: „8% pentru împru- 
muturile de Stat, judet şi comună, ete. - 

Punându-se la vot, arnendamentul este respins. 
D. 'TONIY ILIESCU, raportor: Amendamentul prezentat de d. 

Eraclide, prin care propunea un alineat nou la art. 22, a fost ves- 
pins de comitetui delegaților, având în vedere explieaţiunile d-lui 
ministru de finanţe, cari a arătai că sar aduce zdruneinări capita- 
Jului străin, ceeace în. momeâtul da faţă nu ar fi bine, şi al doilea 
pentru” că modul de încasare a impozitului mobiliar, difera de a- | 
cela pe proprietăţile clădite şi agricole, acesta. percepându- se pe 
cale de reţinere. 

D. EDUARD MOTAȘ: Nu împortă sistemul. 
D. TONY ILIESCU, raportor: Vă voi dă. un exemplu concret, 

pentru ca să vedeţi că importă. Presupnueţi că: cineva are la un 
bancher depozitată o sumă de bani, pentru care i se perpece im- 
pozitul mobiliar pe: cale de reţinere de către Bancher. Vedeţi că 
„atunei bancherul ar uveă obligaţiunea să cerceteze dacă .credi- 
torul -depozitului realmente a locuit sau nn 6 luni în străinătate, 
peniru ca să ştie cât săi reţină la impozit. Ar fi o imposibilitate. 
Pe aceste consideruțiuni de orice praetic, eoniitetul deleg: aţilor a 
respirs amengumentul. - , 

— Punându-se Ja voi amendamentul d-lui Eraclide, este respins, 
D.. TONY ILIESCU, raportor: Amendamentul d-lui Popovici, 

Prin care cere să se adause la axt, 22. „Renta dată propiietarilor 
pentru pământul expropriat, se impune su 5 la sută, “Semnat. de 
d-nii N. G. Popovici, C. Crupenschi, 0. Geblescu, N. Filiţi, N. Ra- 
cota, a fost luat în seaniă de comitetul delegaților şi de acord cu 
d. ministru a fost adiuis. iusă, făcâudu-se această reducere dela 
8 lo sută la 5 la sută, numui pe 5 ani, adăugându-se un axticol nou 
în acest sens la dispoziţinnile tranzitorii. Dacă d. Popovici gă ăseşte, 
că ar îi trebui să fie perpetuă această scădere, d-sa poate veni 
cu un amendament la art. 122, iar nu la acest articol. 

" Amendamentul acesta. urmând a se' adăuga la dispoziţiunile 
iranzitorii ale legi, punându-se la vot la, axt.. 22, sa xespinge. . 

D. TONY 1IIESCU; raportor: Un alt amendament “şil “ultimul 
Propus de d. Popovici este. următorul: „La art. 22 să se adauge un alineat: „Venitul din afacerile de bursă se impune -cu 20%“,
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Este semnat de d-nii: N. Popovici, Crupensehi, N, FRiliti, AL Di- 

mitriu, C. Geblescu. Dacă d. Popovici ar fi dat puţină atenţiune, 

ar fi văzut că veniturile vezultate din afacerile de bursă sunt ta- 

xate la capitalul întreprinderilor comerciale şi industriale în cât 

acolo ar fi fost locul acestui amendament; cerând să sei! ridice 

cota de 3% cum este fixată la acel articol, la 20 7%» cum propune 

d-sa prin acest amendament: 

Prin urmare d-lor senatori, vă rog ca pa această consideraţiune, 

'de acord cu comitetul delegaților, să respingeţi acest arendament, 

— Se pune la vot acest dia nrmă amendament; şi se respinge. 

— Se pune la vot art. 22 eu modificarea introdusă de comitetul 

delegaților şi se admite. / 

— Se citeste art. 23 în cuprinderea următoare: 

„Art. 23, — Veniturile impozabile suni: | 
1. Dividendele și produsele de orice fel la acţiunile, obligaţiunile 

şi orice titluri san drepturi din valori mobiliare, sub orice denu-— 

mâxe, ale societăţilor şi colectivităţilor de orice fel, afară de divi- 

dendele distribuite de băncile populare şi cooperativele şi fede- 

ralele enumerate la art. 34, precum şi dividendele încasate de 

băncile populare, cooperative şi federalele la sumele cu eari ele 

participă la capitalul centralelor lov, toate aceste dividente împu- 

nându-se :conform art. 35 la impozitul pe venitul intreprinderilor» 

comerciale 

2) Cupoanele la rentc și obligatiuni ale Statuliai Român jude- 

elor sau comunelor, sai nu au fost scutite de impozite prin legea, 

de emisiune a lor. . 

3. 'Rentele viagere dela 25.000 lei anual în sus, cele:mai mict 

fiind supuse la irapozitul pe salarii. . 

4. Dobânzile şi produsele de orice iel încasate de cei ce nu fae 

afaceri de bancă scont sau împrumut, pentru caxi aceştia plătese 

împozitul prevăzut de art. 30, ce se cuvin la sumele plasate în: » 

a) Creanţe ipotecare, privilegiaie şi ehirografare. 

Impozitul va fi calculat asupra unei dobânzi de 6 la sută pentru 

creanţele comerciale şi de 3 ln sută pentru cele civile dacă în 

aceste creanţe nu se prevede nici o » dobândă ori se prevede o do- 

bândă mai mică. 

Se exclud dobânzile încasate de comercianţi sau “indu striaşi la 

creanțele comereiale cari au de obiect o vânzare san alte afaceri 

de comerţ, pentru cari ei sunt supuşi impozitului pe beneficiite 

comerciale şi industriale; | 

i) Depozite de sume de hani la vedere sau cn scadenţă, cum și 

soldul creditor de dobânzi al conturilor curente la bănci; 

<) Garanţii în numerar. 

3. Tantiemele acordate de sosietăţi în afară de cele plătite di- 

sa



1080 Se 
Îi 3 

vectorilor şi “funeționarilor întreprinderii, e cari „vor fi impuse la 

impozitul pe. salarii. „| , - 

i 6. Redevenţele în. bani. sau în natură, pi eenm. si “suinele primite 

dinta”o dată sau periodice pent: u cesiuni de drepturi sau de “exer- 

„ciţiul unor. drepturi, concesiuni miniere sau închirieri ori aren- 

„dări de întreprinderi comerciale ori imdustriale.  . 2 

Intră în venit valoarea îmstalaţiunilor mobiliare sau imobiliare 

„ce : concesionarii, arendaşii şi chiriaşii sunt "obligaţi să, facă. în 

profitul beneficiazului. | _ | , 

” D. C. DIMITRIU. vice. preşedinte D. Aziţăreania are cuvântul. 

D.D. ARȚĂREANU: Am cerut euvântul ca să solicit o expli 

caţiune în privinţa acestui articol; îi care se Înşira veniturile 

impozabile aşa cum a citit d. raporta. 

Nu ar fi nici o îndoială dacă ar fi chestiunea, numai de per- 
soane particulare, îndoiala însă vine dela sine, când este vorba 
de societăţi. De ce? Pentrucă în art. 25 se spune: _ 

„Perceperea se face pe cale de veținere de cătve debitorii divi- 
dendelor, cupoanelor, dobânzilor, ventelor, etc“. | cc 

,. Atunei întreb: partieularul plăteşie cum se arată la art. 25, dar 
societatea, care are să iă, fie dividente, fie cupoane, fie rentă, fie 
produse de orica fel. ar trebui ca. să plătească întâiu prin reținerea 
la origină, conform art, 25 şi a] douilea și cu. ocazia întocmirii 

pilanțului. Y 

Prin urmare, socielățile ax trebui să plătească de două ori. 

Odată când debitorii rețin din ceeace se cuvine să plătească şi 
al douilea prin bilanţ. | : 

Este o contradicţie. Din spizitul legii, vezultă că nu se poate 

impune cineva de două ori şi dacă nu ni sar dă o explicaţie, ar 
rezultă că .aci societăţile se impun de două ori. 

AD, VINTILĂ BRĂTI ANU, Ministru de finanţe: D-lor senatori, 
în deosebire de legea: din 1921, noi dăm societăţilor dreptul ca să 
seadă, după ce au scos venitul mobiliar, fiind impuse ca socităţi. 
„Prin umar e, fără a întră în anume cazuri ceeace pot declara; 
este că si în instrucţivui și î + spiritul legii şi în modul cum șe 
va aplica, este ideia să evităm orice impunere dublă, 

— Se pune la vot art. 23 şi se admite. 
— Se dă cetire art. 24. 

„Art. 24. — Sunt scutite de acest impozit: 
__4) Dobânzile la economiile înserise pe. libretele de economie 
ale Casei de depuneri, Ja economiile până la 10.000 loi înscrise 
pe carnetele de economie ala Caselor le credit aparţinând insti- 
taţiunilor publice ori băncile populare ce funcţionează pe bază de 
legi şi la cele până lu 5.000 lei, înserise pe carnetele altor institu- 
țiuni de credit. , 

-
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-Se scuteşte o singură asemenea depunere pentru 'o persoană. 

Impozitul se percepe la veniturile sumelor ce tree de cele mai 

us prevăzute. iar pentru economiile făcute Ja băncile populare 

între 10.000—20.000 lei ze reduce ln jumătate; 

d) Dobânzile creanţelor ipotecare san privilegiate ale institu- 

-tiunilor de credit autosirate prin lege să emită în contul acelor 

ipoteci obligaţiuni supuse impozitului de faţă; 

e). Renta perpetuă de expropriere a înstituţiunilor şi. aşeză=. 

-mântelox cari îndeplinesc un serviciu publice; 

d) Veniturile din titluri .sivăine. saw din depozite ale persona- 

lului diplomatie străin, sub condiţiunea reciprocităţii şi în condi- 

fiunile ce se vor fixă prin regulament. 

D. :C. DIMITRIU, Vice-preşedinte: D. Racoviţă are cuvântul.. 

_D. EM. RACOVIȚA: D-ior senatori, amendamentul meu are re 

scop de a adăugă la alin. ce, pe lânză venta perpetuă de expro- 

priere şi celelalte vali mobiliare «i pe «le altă parte 2 dă d-lui 

Ministru de finanţe loată siguranţa că unu se ua puntea. face vreo 

fraudă, cu aceste valori mobiliare. 

De aceea amendameniul meu cere că numai atunci vor fi seu- 
„tite, când vor fi: depuse la Cassa de depuneri şi consemnaţiuni. 

„Renta perpetuă de oxpropyiere prezum şi celelalte valori mo- 
biliare ce aparţin instituţiuuilor culturale ori de binefacere ce au 
În vedere un scop de utilitate publică, cu ondiţiune ca aceste 
“valori să fie depuse spre păstrare la Cass de depuneri şi consem.- 
Haţiuni“. 

Em. Racoiţă, D. Buzdugun, x, L. Evaclide, Pimen Mitropolitul 

Moldovei, C. Crupenschi. 

D. C. DIMITRIU, vice-pr eşedinte: D._lor senatori. amendamentul 
în cuprinsul în care l-aţi auzit a fost admis de comitetul delega- 

ilor şi de d. ministru 'le finanţe, 
— Se pune la vot amendamentul și. se admite. 

— Se pune la vot urt. 24 cu amendamentul admis şi se. aprobă. 
Se dă citire următvarelox articole 25, 9, 21, 28 şi 29 care se 

admit fără discuţiune. | 
„Art. 25. — Impozitul este datorat din ziua exigibilitaţii dreptului i 
«reditorilor. ” 

Perceperea se face pe cale de reținere de către debitorii dividen- 

'delor, enpoanelor. dobânzilor, rentelor,: tantiemelor şi produselor 

specificate la art. 2, | Ea 
Impozitul va fi vărsat la Stat conform normelor şi în terme- 

nele ce se. vor stabili: prin instrucţinnile Ministerului de finanţe, 

aceste termene neputând fi mai inari de 3 luni dela reţinere. iar | 

pentru dobânzile plătite la creantele ipotecare privilegiate sau 

<hirografare, prevăzute la punctul 4, litera a, al art. 23 de trei zile,
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Pentru aceste din urmă dobânzi plata impozitului se va puteă 

efectua prin aplicarea de timbre mobile speciale, pe înserisul cons- 

tatând! achitarea lor, de îndată ce Ministerul de Finanţe va în- 

tocmi şi va publeă modalităţile de aplicarea şi anularea acestor: 

timbre, cumi şi limita până la care se poate face asemenea plăţi. 

Până 1a înfiinţarea de timbre, pereeptorul sau administraţia, fi- 

nanciară unde se varsă impozitul vor* face la cerere menţiune 

despre aceasta pe aci. 

Lipsa acestor vize uri timbre sau a chitănţei doveditoare de 

„plata impozitului, constitue o. dovadă îndestulătoare de sustrage-, 

rea de plată, urmând a se aplică sancţiunile legale. 

Art. 26. — Pereeperea şi vărsarea impozitului pe veniturile din 

walorile imobiliare străine se face, până la o înţelegere cu dife- 

vitele State intaresate, de către bancherul, agentul de schimb sau 

orice altă persoană care efectuează în România plata dobânzilor 

sau veniturilor produse de acaste valori. 

Qricine face o profesiune san un comerţ din a strânge, plăti 

sau cumpără cupoane, cecuri sau orice alte instrumente de credit. 

create pentru plata acelor venituii din alte ţări, este dator să 

facă o declaraţie despre aceasta la administraţia. financiară a re-. 

şedinţei sale şi să se evnformeze regulelor stabilite prin. instrue- 

ţiunile Ministerului de finante, = 

Sunt dispensaţi de acesta deelaraţiuni cei obligaţi la publicarea 

bilanţului. 

Cei cari vor încassă din străinătate, fie direct, fie prin altul, 

asemenea venituri, suat obligaţi a vărsă impozitul la adminis- 

iraţia financiară sau la percepţia, în termen de o lună, putână 

eere vizarea țitlurilor» pentru dovada plăţii impoziteloi. 

„ri. 27. — Vărsavea impozitului reţinut de către debitorii ve- 

niturilor menţionale în punctul 6 de sub art. 93 se va face eon- 

form celor avătate în art. 25, însă, cu titlul provizoriu până la 

stabilirea definitivă n împoziiului- de către comisiunile 'de impu- 

neri ce vor_urmă după acea vărsare. - 

Constatarea se face pe baza declaraţiunilor ce contribuabilii sunt 

obligăţi a dă, în conforrnitate cu dispoziţiunile art. 87, ţinându-se 
heamă de contracte, registre şi orice acte, pe cari atât debitorii 
cât şi creditorii veniturilor sunt datori a le prezentă. | 

Modalităţile şi formele de constatare, sunt cele prevăzute în 
tăttul III. 

Nu întră în veniinl impozabil. 

a) Amortismenţul regia rtizat pe numărul de ani cât durează con: 
cesiunea a capitalului învestit de concedent în întreprindere și: 
care se pierde până :a sfârșitul. concesionării, arendării ori în: 
-chirierii;



  

3) Amiortismentul anual de cel. mult. 5% al instalaţiunilor utile 

întreprinderii cari nu se pierdi în totul, dar rămâr. la expirare în 

stare. degradaţă. d 
Înscrierea, impozitului s se. va face în roluri speciale, unde se va 

xotă şi incasarea probăbilă a impozitului. Iu cazul când s a încasat 

mai mult, se. va face sompensaţiune în anii următori sau cu alt 

împozit conform art. 114. Dacă această „compensare nu se poate 

face, se va restitui difexenţa. . 

„rit. 28. — Impozitul e în sarcina creditorului. chiar dacă prin: 
contracte sar. prevedea cauza contrarie, orice asemenea clauză 
contrarie este nulă. | 
„rit, 28, — Instanţele judecătorezti şi orice autoritate publică 

uu vor putea dă cură nici unei cereri. relative la asemenea acte 
„sau creanţe ce tac obiectul impozitului de faţă şi nu vor operă nici 

o radiere da sarcini, privilegii sau ipoteci asupra imobilelor până - 
nu se va justitică plata impozitului; afară de cazurile de dispensă 
prevăzute de. lege. 

D.C. DIMITRIU, vice- preşedinte: D-lor senatori, vidie sedinta 
— Sedinţa viitoare Vinexi, 16 Februarie, ora 15. 
— Şedinţa se ridică la ora 19, ă | . . 
D. M. PHEREKYDE, pre şedinte: D-lor senatori intrăm în or- 

dinea zilei. 

In lipsa d- lui raportor, d. General N. Constantinescu ar. cu- 
vântul pentru a dă citire art. 30 din legea de unificarea imipozi- 
elor. 

-— D. General N. Constantinescu, în „locul d-lui raportor, citeşte” 
armătorul art. 30: „ DN 

Art. 30. — Sunt snpnse unui impozit de 10% veniturile nete din 
întreprinderile: cemereiale şi industriale, din exploatări agricole 
făcute de arendaşi, cum şi din exploatări de păduri sau de miae, ” 
făcute fie de către a endaşi san concesionari, fie. de. proprietari. 

Impozitul se, sporește cu 27% pentru veniturile nete din opera. 
iuni de bancă, scont sau împrumuturi, și se reduce. cu 2% pentra 
veniturile nete ale întreprinderilor cari au de obiect exlusiv. .ex- 
ploatări industriale, miniere sau de tra ansport pe cale ferată sau 
pe aţă. | 

In venitul întreprinderi lor indusiriale se socotesc a fi cuprinse 
veniturile imobilelor afeelate industriei cari aparţin exploatato- 
riler si cari n'av puteă servi decât în seopul pentru căre sunt în- 
irebuințate, fiind legate de exploatarea. industrială respectivă, 
Ele nu sunt dar supuse la impozitul pe veniturile proprietăţilor 

„agricole sau al celor elă dite, ei Ja cel de faţă. 
Venitul impozabil se stubileşte în fiecare an pe baza venitului. 

zezultat în „anul ce preceda celui de impunere sau în perigada de 

fr



  

19 Juni, dare a servit la stabilizea ultimului. bilanţ, în cazul când 

bilanțul nu se închee pe anul civil. 

D. M. PHEREKYDE, preşedinte: D. Popovici are. cuvântul. 

N. GH. POPOVICI: D-le președinte, d-lor senatori, văd că 

pentru întreprinderile industriale şi comerciale este pus un impozit 

de 10 ia sută, pe câță vreme asupra agriculturii este un impozit 

de 12 la sută. 
Eu cred că asupra între inderilor comereiale, indeosebi, la 

cari se cere mai puţină muncă ca într'o întreprindere agricolă, ar 

îxebui să punem > cotă mai ridicată, de aceea jropun ca să punem: 

cota de 12 la sută. 
Mai mult, pentru că avem tot interesul să favorizăm întreprin- 

'derile industriale, aş propune ca la art. 30, să se adauge wi ali- 

neat, prin care să se sporească cu 4 ia sută împozitul pe între- 

prinderile âe bancă, şi să se reducă cu 4 la sută impozitul asupra 

venitului net din întreprinderile industriale. 

D. M. PHEREKYDE, preşedinte: D-] ministru de finanţe are 
euvântul. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, Ministru de finanţe: D-lor Senatori i 

vă rog să nu primiti amendament:l d-lui Popovici. 

D. M. PHEREKYDE, preşedinte: Amendamentul propus de d..: 

| Popovici nu esie subseris se 7 u-ni senatori. aşa că nu poate îi 

Imat în considerare, 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, Ministru de finante: Atunci fae 

numai b seartă observaţiune, 

După cum am spus în şedinţa precedentă, diseriminările cart 

sunt făcute în lege adică impunerea devsehită a diferitelor veni- 

turi după origina lor, este tăcută după o 'scară cu 'caracter, iag 

putea zice, ştiinţifice şi în general admisă în toate legiuirile de 

impunere, anume că venituvile eari sunt izvorite din muncă, îm- 

preună cu riscuri mai mari şi capital, cum: este de pildă în co- 

merț. nu se pot impune la ucooaş coiă, ca veniturile ieşite din 

„agricultură sau clădiri, adică din averi fundale, la sporirea veni- 

turilor cărora, cun: este la azrieultnvă ajută si pământul ade- 

sevri; în industrie şi comerţ trebuie să ajute munca, şi priceperea 

omului, mai mult ea îu agricultură. 

De aceea acest impuzit, în orice jepe, exte pus cu d cotă mai 

joasă ca pentru agricultură şi clădiri. 

; Vă rog să primiţi această scară după, care proprietatea fundată 

este impusă mai mult, proprietatea în care intervine şi munca şi 

priceperea msi puţin, şi după care venitul hazat exclusiv pe n:uncă, 
cum sunt salariile proirsiunilor libere, este impus. la o cotă ş 
"mai mică. Ahfel sar schinibu toată economia legii şi ar trebui. 
schimbate toate celelalte eote când aţi schimbă cota pentru co- 
merţ.
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». N. GH. POPOVICI: Cei puţin, să se mărească cota pentr 

veniturile de bancă. 

"D. VINTILĂ BRĂTIANU, Ministru de finante: Aceste venituri 

le- am pus la o cotă mai mare cu 2 la sută mai mult, aşa că plă- 

tese 12 la sută în; loe de; 10 ja sută. 

— Se pune la vot art. 30 şi se admite. 

— Se citeşte următorul art. 31: 

Art. 31. — Venitul net impozabil se obţine scăzâdu- se din; venitu- 

rile brute rezultate dir. operafinnile făcute în cursul anului chel- 

tuelile proprii ale întreprinderii, şi anume: , - 

1. Chiria sau arenda imobilelor cari servesc întreprinderilor eo- 

merciale ori industriale, san cari sunt destinate exploatării. 

Dacă aceste imobile sunt proprietatea exploatatorului şi sunt 

impozabile la imporitele pe veniturife proprietăţilor agricole sau 

at celor clădite, se va scădeă venitul brut evaluat și impus acolo. 

2, Dobânzile capitalurilor împrumutate întreprinderii, dacă a- 

ceasta. are o personalitate juridică distinctă de aceea a împrumu- 

tătorului fie acele dobâuzi tixe, fie sub forma participării la be- 

neficiile întreprindezii debitoare; 

3. Salariile, retribnţiunile, indemnizările : şi remizele plătite a- 

senţilor, lucrătorilor funeţionarilor întreprinderii, fie în bani, fie 

în natură; 

4. Participările ohligatorii la beneficii ale lucrătorilor sau îunc- 

ționarilor stabilite prin contract sau statute, precum şi gratiiica- 

iunile neobligaorii până la 50% din totalitatea retribuţiunilor a- 

nuale. | 

5. Costul materiilor prime franformate în i cursul anului de ex- 

şloatare pe care s'a încheiat bilanţul. 

6. Amortisr:entul de cel mult 5% pe an din costul imobilelor ce 

aparţin. întreprinderii al zăror venit e cuprins în acela al exploa- 

tării, şi impus la uu loc, conform ărt. 30, alin, III, până la amorti- 

„area lo» corplectă. 

Pentru clădirile uzinelor, amortismentul se poate ridică până la 

5% pe un, iar pentru iristalaţiunile imobiliare. până la 15%, in 

eondiţiunile dela punctul 7 ce urmează: 7 

d. Chiria instalaţiunilor cari n'au carecterul de imobile prin 

rztură. 

Dacă aceste aparţin exploatatorului, se vor scădea sumele nece- 

sare pentru amortizarea lor, fără a putea depăşi 15% din cost, 

Cota amoriizărilor pentru diferitele categorii de industrii va. 

fi fixată de Ministerul finanţelor lupă normele ce se vor stabili 

de comisiunea centrală prevăzută la art. 54. luându-se şi avizul - 

“eumisiunii industriale depe lângă ministerul industriei şi comer- 

ului; | „ 
N
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3. Amovrtismentul capitalului învestit în concesiuni de exploa. 

tări pe tevmen limitat, care rămâne neamortizat într'unul din 

“moduxile prevăzute la alin. 6 şi 7, precum şi învestirile în instala- 

“iuni utilizăbiie cari Yămân în proprietatea. concedentului. 

Această partie de capital se amortizează, repartizându-se annal 

până lu expirarea concesiuni; . . 
9. Alocuaţiile la casele de pensini şi asistenţă ale funcţionarilor, 

sau primele plătiie «le întreprinderi pentru asigurarea funeţiona- 

rilor la una din societăţile de asigurare din România, până la cel 

mult 10% din salarii, cum: şi sumele alocate din beneficii pentru 
instituțiuni de cultură şi de asistenţă socială ale Statului, jude- 

ţelor şi comumnelo;;. i 
10. 'Cheltuelile diverse sau cheltueli generale privind strict între- 

prinderea, între cari intră şi ecle d» întreținere şi de asigurare la 
una din societăţile din țară şi afavă de impozitul -de faţă care 
privește însus obiectul întreprinderii. 

In afară ce scăzămintele prevăzute în acest articol, nici o altă 
scădere nu se mai poate face la stabilirea beneficiului net. Astfel, 
vu se vor putea scădeă sumele cheltuite spre a dă o plus valoare 
instalaţiunilor sau sumele afeciute. sporirii întreprinderilor. 

D. €. D. DIMITEIU, vice-președinte: D. Pherekyvde are cu- 
vântul. ! | | 

D. M. PHEREKYDE: D-lor senatori. dorese să atrag atenţiunea 
d-voastră. asupra unri dispoziţiuni care mi se pare nedreaptă. 

În acest articol se arată ce sume anume suut ținute în seamă 
şi scăzute pentru a se stabili venitul net; în aceste sume figurează 
cheltuelile plătite în realitate „Je sosietăţi, în diferite scopuri, cum 
sunt arătate; se exclud însă unele sume plătite real de societate 
şi care urmează să fie considerate ca venit al societăţii, penţru 
care, prin urmare, societatea trebue să plătească impozite. . - 

Sumele acestea fivureuză în două locuri: la alin&atul IX şi la 
aliniatul X. | 

La alineatul IX se spune ».Că se scad şi se ţin în seamă aloca- 
țiile la casele depensinni şi asistenţă ale funcţionarilor, sau pri- 
mele plătite de întreprinderi pentru asigurarea funcţionarilor la 
una din societăţile de asigurare din România, până la cel mult 
10 la. sută din salarii, cum şi sumele ulocate din beneficii pentru 
instituţiuni de. cultură și de asistenţă socială ale Statului, jude- 
telor şi comunelor“, , 

Adică: se țin în seamă numai dacă sunt plătite către o so- 
cietate din România, iar dacă sunt plătite către altă societate de 
asigurare, afară din Roniânia, nu se țin în seamă, nu se scad că cheltueli făcute. | | “ "Tot astfel, la alineatul X, se sead: 

»„Cheltuelile diverse sau cheltueli zenerale privind striet întra-
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prinderea, între cari întră şi cele de întreţinere şi de asigurare la 

ună din societăţile dir ţară, şi afară de impozitul de faţă; care 

„priveşte însuş obiectul întreprinderii“. - - . 

Va să zică şi la aceste întreprinderi, plăţile făcute pentru po- 

„tiţa de asigurare societătilor „cari nu sunt din România, nu se 

ţin în seamă. 

Prin urmare de şi snira este ieșită din mâna întreprinderii, de 

şi eate. cheltuită în.realitatv, totuş, fiindeă; ea nu a fost plătită în 

ţară, nu se socotește cheltuită, ea va continuă să figureze ea venit, 

aşa. că întreprinderea va 'rebui să plătească impozit la o sumă de 

care în realitate nu se bucură. | 

Akeasta, este o nedreptate. Nu este de înţeles ca Statul să vină 
să dispună modul cum societatea îşi întrebuinţează banii în. scopul 

ce-l urmăreşte în interesul societăţii. Este: o închiziţiune inadmi- 

sibilă! 

Dar se va spune: șocietăţile de asigurare din România. urmează. 
să îie protejate. 

“D. Ministru a deelarat că scopul legii este fiscal. Ha nu este o 
lege penală şi na poate [i nici o lege de încurajare a industriei. 
Sunt dispoziiiuni speciale, cari trebuie luate întro asemenea lege , 
“cumpănindu-se toate elementele cari sunt în cauză. 

* Dare crede d. ministru, că e flispoziţiune ca aceasta profită eo- 

merţului naţional? Se înşeală. 
Ştinte sunt greuţiăţile ce întâmpină acei loviți de/un sinistru 

când cer dela societăţile de asigurare să fie despăgubiţi. Intâiu, 
societăţile nici odată nn asigură întreagă pug pubă, ci numai o parte 
dintr'ânsa; în al doilea rând sunt cunoscute greutăţile cul societă- 
ţile de asigurare:desfășurate înaintea instanţelor judecătoreşti, or 
de câte ori este:în joc o sumă de despăgubire mai considerubilă. 

A face ca, în mod silit, industria şi comerţul să fie obligate 

a se asigură, absolut şi fără doar şi poate numai la societăţile de 

asigurare din România, este a impune acestor societăţi şi industrii 

obligațţiune de a suferi toate condiţiunile, ori cât de draconiene 

ar fi ele, ale societăţilor romane. Ori nu este posibil să li -se im- 

pună obligaţiunea atât de păenbitoare. 

De altfel, crede care d. ministru ca beneficiile plătite acestor 

societăţi din România sunt beneficii cari rămân. în ţară? Toate 

societățile din România se reasigură la societăţile de asigurare | 

din străinătate, si numai o mică cota parte a sumelor ce sunţ.. 

plătite lor, rămâne ca beneficiu în România, vestul se > duce „tot 

Ja “societăţile de asigurare străine. 

DHlor, a menţine o dispozițiune ca aceasta, nn numai că este 

nedrept pentru că nu poate concepe să iei un impozit dela o 

avuţie care nu are ființă -—: şi suma pe care societatea a dat-o ca.
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să plătească o poliţă de asigurare, numai o are, nu mai benefi- 

ciază de dânsa — dar, în al dvilea rând, vă daţi: seamă ce gren- 

iLăţi crează comerţului și industriei o dispoziţiune ca aceasta? Sunt 

împrejurări în cari creditul pe care cineva îl poate dobândi pentru 

comerţul sau industria lui, este legat de o condiţiune ca aceasta: 

îți voiu dă creditul cutare, su condițiunea ca să te asiguri lay ţso.. 

cietatea cutare, în care eu am încredere; acea care procură bani, 

cave dă credit societății romane, i zice: cer ca 'să te asiguri în 

străinătate: dacă îrapeiicaţi această asizurare printr'o măsură 'de 
ielul acesta, faceţi chiar imposibilă dobândirea de credite în străi- 
nătate. i ! 

Em am cunoştinţă «le o soeietute ce a suferit un. sinistru care 
“trecea de '20 milioane lai. A avut uface cu o societate română, care 
îa făcut greutăţi mari, pentru ai-da despăgubirea ! In sfârșit, pen- 
Asmeă societatea nu este făcută 'pa să aibă procese, ici să mun- 
cească a lăsat ia o parte o diferenţă: considerabilă şi n'a mai fă- 
cent; proces. A. găsit o societate în străinătate care oferă o asigu- 
xare a întresei valori sinistrnlui eventual şi cereă un milion mai 
puţin decât societatea sin România, 7 - 

Vreţi ca dânsa să renunţe la aceustă. asigurare avantagioasă şi 
să fie obligută să 'se asigure numai la o societate din ţara car. ia 
şi o sumă mai mare ea poliţă de asigurare, care nici nu acoperă. 
toate pagubele şi al cărei beneficiu nici nu rămâne în țară, ci pe 
din dos se duce tot la socictăţile strâine prin reasizurare? - - 
Lucrul acesta părând pe Aa! o parte nedrept, pentrucă nu se 

poate stabili un impozit decât pe o avere reală, şi această sumă 
fiind plătită, ea nwuai există în avutul societăţii, iar pe de altă 
parte fiind periculos, pentru comertul nostru! 5ă nu se deă o aşa 
proteeţiune societăţiior .de asisurare, ci să se lase liber comerţul şi 
industria să-și caute a face asigurarea acolo unde 'au mai mare 
înteres. 

- De aceea, eu cer ca aceste două dispoziţinini să fie suprimate 
din axt. 30. 

Voci: Propnueţi ui. amendament, * E 
"91 oțugury ap nasturi "( :8ărpasoad-oo[a ATALINIG "19 'a 
cuvântul. - : : 

D. VINTILĂ! BRATIANU, Ministru. de finanţe: D-lor senatori, 
d, Pherekyde a ridicat chestiunea asigurărilor şi a clauzelor puse 

- În punctul 9 şi 10 pentru verotirea societăţilor de asigurare, 
' Sunt de acord cu d-sa asupra punctului de principiu, că o lege 
cu caracter fiscal ar trebui să nu se preceupe de aceste: încurajări 
Şi să nu fie o lege de încurajare a unei ramuri de/ activitate. 

Trebuie să ţineri seamă însă şi de situaţiunile în cari ne găsim 
şi de unele măsuri cari poat: în condiţiunea altor ţări nu ar aveă 

+
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Jocul; dar la noi în starea actuală de transformare şi consolidare 

suntem siliţi să le luărn. Ele de altiel nu erâu în proiectul iniţial, 

ci an foșt introduse ulterior de) iecomisiune. 

Nu eu voiu lui apărarea: societăţilor” de asigurare din țară 

Regimul societăţilor de asigurare deaci, trebuieşte neapărat. 

prefăcut şi părerea mea este că atunci când de fapt se crează întiv 

iară societăţi de asigurare pentru incendii, pentru. grindină, pentru 

vieață,. Statul trebuie să aibă dreptul:să se amestece şi :să le re- 

gulamenteze, participând chiar dacă nu direct, dar cel puţin îndi- 

vect la unele beneficii ale acestor societăţi. 

Când eram primar al Bucureştilor, am spus directorului unei 

societăţi de asigurare, că societăţile cari. fac asigurări în contra. 

ineendiului, trebuie să deă vo subvenție primăriei Capitalei, pen- 

ivucă ea întreţine un serviciu de 'pompieri, are apără nu numai 

pe cetăţeni de foc, dar tolosese şi societăţilor de asigurare. | 

Prin urmare, în pvincipiu cred că este foarte mult de făcut în: 

privinţa aceasta. . , 

Ceeace ne-a făcut îusă să primirn vceastă soluţie este. că între 

două rele, între a încusajă societăţile de asigurare cari, încă odată, 

vor trebui reglementate, ca să putem apără interesul obgtesc: care. 

e în joe şi între- a îrnpinze comerţul și industria să se ducă să 

facă asigurări în străinătate, cred că este de preferat cea dintâi. 

:Dealmintrelea, cred că nu suntem singurii cari facem aceasta. 

Când s'a făcut tratatul de pace sa discutat şi chestiunea so- 

cietăţilor de asigurare cari, cereau înființate în Pesta, şi Viena. 

In toate statele snceesorale aproape sa cerut ca vechile socie-. 

tăţi de „asigurare să funcţioneze pe teritoriul nostru; dar de fapt. 

ele nu au acest drept şi îi s'a dat un termen să lichideze In cât 

au am putea încuraiă pe altă cale ea industria şi comerţul nostru 

să 'se asigure la societăţile din Viena: şi Budapesta. 

D. M. PHEREKYDE. preşedinte: Ne asigurăm la Londra. 
D. VINFILĂ BRĂTIANU, Ministru de finanţe: Nu putem! face. 

excepţiuni, trebuie să avem o politică unitară. Societăţile din. 

Viena şi Budapesta-nu mai aw dreptul să funcţioneze pe teritoriul 

nostru, admițând propunerea d-voastră ar fi să le recunoaştem, 

în mod) indirect, acest drept. Dacă chestiunea nu eră; ipusă eră. 

poate mai lesne, căci pe baza tratatului puteam. împiedică fune- 

ționarea lor. Dar acum după ce proiectul de lege a fost votat de 

Cameră a venit în Senat şi a suprimă aceste două puncte, aceasta, 

ar fi recunoaşterea toemai a putinţei de asigurare a comerţului. 

şi industriei la societăţile acestea. 

Faptul însuş că au fost admise în unul din Corpurile legiuiţoare. 

şi. respinse. în celălalt, ar fi să se deă loc la interpretări greşite. 

de recunoaştere a acestor societăţi: din teritoriul ocupat, în dauna. . 

ţării.
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“ Aceste puncte fiind admise de Cameră, cred că ar fi primejdios 

să facem acuim această schimbare, căci sar găsi un pretext de 

a lovi toată politica pe care Statul român şi celelalte state succe- 

soare au urmat-o în aceşti trei ani din urmă. 

Imn Cehoslovacia d-lor, sa luat măsuri foarte drastice, 

acolo s'a oprit foncţionarea tuturor societăţilor cari erau din Viena 

şi din Pesta; noi nu am luat nici pe jumătate asemenea măsuri. 

D. DIMITRIE ARȚAĂREANU: Va trebui monopolul asigură- 

zilor. 

b. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Nu mă pronunţ 

acum. care ar fi soluţiunea, eu cred că este de datoria Statului dă 

3ntervie, atunci când toate comunele plătesc pompieri pentru în- 

cendii când proprietatea trece aproape 90% 'asupra ţăranilor şi 

când asigurările se pot face mutuale între toţi lotaşii împroprie- 

1ăriţi, cari pot rezistă, fiiudcă sunt mulţi, şi pe toată suprafața 

tării, şi când Statul face asigurări pe vieaţă pentru munoitorii 

şi funcţionarii lui, evideni ci, fără să ajungem la monopolul de 

-care vorbea d. Arţăreanu, vor îi destule măsuri de luat și pentru 

verotirea comerţului şi industriei. 

Vă atrag însă atenţiunea că pertru "mine nu este o chestiune 

-de principiu, dar este o măsură care fusese votată de Cameră şi 

care măsură este legată de _ întreaga politică a tratatelor, adică 

de nefuncţionarea aceştor societăţi pe teritoriul românesc și astiel 

fiind, eu aşi rusă de d. Pherekyde să renunţe la cererea d-sale, 

fiindeă am fi stânjenili în această politică. 

D. £. D. DIMITRIU, vice-preşedinte: D. Pherekyde are cuvântul. 

"D. MIHAIL PHEREKYDE: Cuvintele dl-ui. ministru de finanţe 

mă Jasă în largul meu ca să insist pentru admiterea propunerii - 

mele. ” | 
D. ministru de finanţe ştie, că eu sunt tot atât; de doritor, 

ca şi d-sa, ca industria şi comerţul să fie ocrotit. Ia 

D-sa însă, nu sa crezut dezarmat când a propus proiectul de 

lege, fără aceste măsuri. 

Care va fi consecinţa dacă s'ar admite amendamentul meu? Ar 

fi situaţiunea pe care o aveă d. ministru de finanţe la început, 

când a propus pruiectul. - 

Atunei se consideră destul de înarmat, ei bine, tot atât de înar- 

mat va fi dacă se va înfătură adausul făcut de Cameră şi care ar 
aveă consecinţe foarte rele. . 

De vreme ce măsura pe car» vo discutăm nu este propusă, de gu- 

vern şi guvernul eră tot atât de preocupat de interesele generale 
când a propus proiectul primitiv fără această dispoziţiune, cred 
că ar fi tot atât de inarniat şi în urna admiterii amendamentului 
meu ca şi în momentul când a făcut prima propunere a proiec- 
ului,
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“ De aceea propun să se suprime aceste măsuri, nu pentru a/ îa- 

voriză ducerea asigurărilor la Pesta şi la Viena, nu. d-lor, căci 

concurenţa. este mai mare în' ţările occidentale. Sunt sociețăţi de 

asigurare şi sunt asigurări făcute la Londra şi în Franţa, eari pot 

dă garanţii comerţului şi industriei noastre şi cari ne pot scoate 

din obligaţiunea de a trece prin furcile caudiene ale societiiţiloa- 
dela noi, cari nu a unici o limită în pretenţiunile lor faţă de asi-. 

guraţi şi de sinistraţi. Sunt foarte mulţi aceia cari au de suferit 
din cauza aceasta! 

- Lăsaţi dar concurenţa liberă, pentrucă. dacă va dispare concu- 

renţa, atunci nu va mai îi nici o imăsură în purtarea neomenoasă 

a societăţilor dela noi faţă de eei interesaţi . 

Pentru aceste motive, rog Senatul să pinevoiască a "admite a- 

cest, amendament. 

D. €. D. DIMITRIU, vice-președinte: -D).. ministru. de finanţe 
are cuvântul... € 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor senatori, . 
îmsist asupra punctului pe care. l-am. subliniat adineauri şi mă. 
mir. de d. Pherekyde care,- ca jurist, cunoaşte regimul societăţilor 
de asigurare în ţara romândască. O astfel de societate -nu poate 
funcţionă dacă nu este autorizată. Cum ar puteă face 6 societate. 
de aci o reasigurare la. o societate oarecare din străinătate - 

D. M. PHEREKYDI: Societăţile de aci se reasigură în străi-. 
nătate, 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: D-le Phere-. 
kyde, nici o întreprindere nu are dreptul, cel puţin. după legiuirile 
vechiului regat, să se asigure la alte societăţi decât la cele cari. 
sunt autorizate să tuncționeze în ţară. 

Prin urmare, ceeace susţiueii d-voastră nu văd cum sar puteă, - 
not fără să se cadă în eontravenţie. 

..M. PHERERYDE: Nn are dreptul societatea dela. Lonâra. 
să a filială aci, dar nu mă poate împiedică nimeni să mă due 
eu la Londra să mă asigur. Sunteţi în completă eroare în această . 

privinţă. Consultaţi un om de ilropi şi veţi vedeă “că sunteţi ?7n 
eroare. - 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe : D-lor senatori, 
cu vă rog să nu suprimăm această Jispoziţiune, eare a fost. intro- 

dusă ulterior în proiectul de iege, Nu am. introdu-o -decât după 

ce mi sa atras atenţiunea asupra ei, dar cred că ar ţi o greşeală, 

mai eu seamă în umnina risenţiunilor ce au avut loc, 'să recu- . 

voaştem societăţilor străine drepiul de a fuucţionă în ţară Ja noi, 

Se pot face asigurăsi maritime pentru că vapoarele au eşit din 

ţară, din: moment ce au părăsit porturile noastre, dar asigurări la, . 

societăţile străine pe teritoriul nostru nu se pot face pi ca. do-
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vadă, nici o asigurare nu s'a făcut de aci din fară pentru. incendiu, 

" arindină sau pe vieaţă la vreo societate străină. 

D. C. D. DIMITRIU, vice. preşedinte: D. Alecu. Dimitriu are 

cuvântul. 

D. ALECU DIMITRIU: D-lor senatori, relativ la asigurările în 

străinătate şi mai cu seamă în Anglia cunose cazuri concrete. Sunt 

negustori cari şi-au asigurat averea lor de diferite societăţi de 

asigurare din Anglia. Când aceştia au avut de suferit sinistre, 

numai pe baza înştiinţării telegrafice, societăţile au serie consu- 

Jatului respectiv din localitai=, însărcinându-l să consulte regis- 

“trele şi pe baza constatărilor răcute, fără expertivele complicate 

cari se fac de societăţile noastre, au despăgubit pe sinistraţi. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finante: Dar în cazul - 

câud aceste societăţi nu ar fi satisfăcut pe asiguraţi, ar fi găsit 

asestia sprijin" la tribunalele noastre. A 

D. ALECU DIMITRIU: Aceste societăţi sunt mai culante. şi mai 

corecte decât cele de la noi. Ele însărcinează pe consulul respectiv 

să constate registrele, acesta face raportul lui şi pe baza acestui 

raport sinistraţii sunt „pe deplin -saiiatăcuţi. 

D. C. D. DIMITRIU, vice: preşedinte: D. general N. Constanti- 

escu are cuvântul. 

D. General N. CONST ANTINESCU: Aş dori să cer şi eu o 1ă- 

murire d-lui :ministru. . 

In acest articol se vorbeşte de! plată primelor la societăţile de 

asigurare din tară, A . . 

| Oe se întâmplă însă, cu întreprinderile care ele singure îşi for- 

mează un fond de asigurare, pe care îl alimentează cu prime în 

“fiecare an? Dealtfel sistemul acesta a fost admis şi de Stat, care 

Va practicat mult tirap pentru serviciul maritim. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Acolo unde este 

„un fond de asigurare îni limitele acestea de 10% intră în .preve- 

derile legii, adică se consideră ca un. capital real, care se poate 

suădea în favoarea societăţii respective. 
D. C. D. DUMITEIU, vice-preşedinte: Comitetul delegaților ur- 

mând a se pronunţă asupra aziendamentului propus, lăsăm pentru 

mai târziu acest articol. 

“frecem la articolul 32. 
— Se entoşte următorul art. '32: 

dirt. 38, — După alegerea benefjiciului net al gacsetăților aua- 

nime pe aţiuhi. în urrun scădorilor je roai sus, se mai scad»: -: 

4) Res rvele statutae până la 10% din :beneficiul net, atunci 

"când rezervele n'au atins încă jumătate din capital, şi 5%. după ce 
această limită -a foat atinsă, iar când zjung egale cu. capitalul, DAT 
:se' mai scade. nimic, . :
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Rezervele de orice fel ale Băncii Naţionale a României nu Vor 

fi impuse decât atunci când se vor distribui acţionarilor sub orice 

tormă, chiar prin sporire de capital. In acest caz se va scădea cota- 

arte ca revine Statuiui în raport cu capitalul său în Bancă; 

- Rezervele matematice ale societăţilur de asigurare nu sunt im- 

pozahile întrucât nare cuprinde: beneficii ale societăţii;. * 

b) Rezervele: speciale pentrn creanţele dubioase, trecute, ca atare 

în bilanţ, până la 3% din plasamentul în creanţe al întreprinderii, 
Aceste rezerve vor fi impuse, dacă timp de trei ani dela cons- 

iătuirea lor nu sunt întrebuințate în acoperirile respective“. 
D. C. D. DIMITRIU, vice- preşedinte: D-lor senatori, la acest ar- 

ticol sa propus cu asentimentul d-lui ministru de finanţe un a- 
mendament, în cuprinderea următoare: 

„Punctul b se înlveneşte cu: Rezervele speciale pentru creanţe 
dubioase, trecute ca aţare în bilanţ. , | 

wAceste rezerve în fotal nu vor putea trece de 3% din plasa- 
mentul în creanţe al întreprinderii. . o 

- „Partea, ce trece va fi impusă“. 

— Se purie la vot acest amendament şi se "admite. 
D.C D. DIMITEIU, vice-preşedinte: ]). general N. Constan- 

tinescu are cuvântul. 

D. General N. CONSTANTINESCU: Aş rugă pe d. ministru -să 
să dea o desluşire asupra. alineatului eare spune: „Rezervele sta- 
taare până la 10% din beneficiul net... ete, 

dn acest capital sa socoteşte și primele de emisiune ale :acţio- 
rarilor? 

D. VINTILĂ BRĂTIANU. ministru de finanţe: Nezreşit că se 
--socotesc şi acelea, cari sunt trecute ea capital. 

D. C.D. DIMITRIU, vice-pregedinte: D. Neamţu; are cuvântul, 
D. C. NEAMŢU: D. Ministru a binevoit a răspunde -că consi- 

“deră primele de emisiune ale acţiunilor făcând parte din capital, 
Insă mi se pare că adăugat ca o condiţiune ca ele să tie trecute 
la capital. 

D. VINTILĂ BRĂTI ANU, ministru de finanţe: Cari sunt tre. 
cate la capital. - 

D. C. NEAMTU: De obiceiu Juerurile se petree în praotică 
astfel: primele de emisiune .nu 8» trec în bilanţ la capital, ci ee 
tree la e la_rezerve, cu numele de prime de emiriune. 

D- VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Cerd că numai 
în mod: provizoriu. În mod permanent nu se :poate, căci atunci 
nu le putem acceptă .drept capital, fiindcă li se poate dă o altă 
întrebuințare. Nu peate fi capital decât atunci când primele de | 

. emisiune sunt destinate să sporească capitalul, fiindeă se fac:gi 
prime de emisiune cari no merg la capital, ci la cheltuslile de 
<misiune. 
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D. C. NEAMŢU: D-le ministru, suntem de aenrd, ași dori numai 

ca. afirmmaţiunea J-voastră să tie cât mai categorică, pentru .o 

bună interpretare a legii. De aceea caut să mă explic şi eu niai: 

line. ) Ă 

"O paate din sporul-care se obiine pentru acţiuni se consideră 

ca o sporire de capital, însă în bilanţ nu se trece la gapital, ci la: 
xezerve; sub nuiele de primă de emisiune. Sunt şi prime de emi- 

/ siune cari se percep ca cheltueli şi cari-de sigur că nu pot. îi con- 

siderate drept capital. - | . 

D. VINTILĂ BRĂTIANU. minisivu -le finante: Nu pot să iau 

Bilanţul de bază ci numai hotărîvile adunării generale. Daeă prin 

hotărîrea adunării generule și prin publicaţiile de emisiune se: 

că acestor prime destinaţiunea 'de a spori -cabitalul, atunci ele: - 

se 'consideră drept capital. Me 

— Se pune la voi art. 32 cu amendamentul admis, şi se pri- 

meşte..- , 

D C.D: DIMITIRU, vice-preşediiute: 1). ministru de finanţe are 

cuvântul. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de. finanţe: D-lor.- în ceeace: 

priveşte ameridamentul propus. de d. Pherekyde, eu vam arătat 

«ă scopul nostru a fost oerutirea societăţilor din ţară. Dar-pen= 

tvueă uu' este dumevia între noi asupra” societăţilor -din afară şi 

dinăuntru şi pentrucă la oblisaţiunile ce li se vor pune societăţilor . 

trebuie să corespundă şi drepturi. Fiindcă însă sunt convins că 
* societăţile de asigurare străine nu au drept de a furicţionă în 
țară și în vedcreai întoenirii unei legi care va trebui să reguleze- 
xegimul societăţii. ce asigurare, au primesc amendămentul d-lui 
Pherekyde. a ÎI Me - 
DC ID. DIMITRIU, vice-președinte: Comitetul - delegaților. în. 

urma desiaraţiuoii d lui ministru, a admis amendamentul d-lui 
Pherekyde, în cuprinderea următoare: | - 
„Cerem supriniarea discuţiumilor făcute în paragrafele 9 şi 19: 

între societăţile de asisurare. din ţară și din străinătate“. -. 
D. M. Pherekuyde, Alex. Gussi, D. Th... Arțăreantu, Belelti' Gh.. 

Popescu. - - : | 
— Se pune la vet ameri i j ri 4 

] eridameutul 1-lai” Pherek - 
— Se pune la vat art. 31 stan Net 

- e . art. dl. ru amendameital admis, şi se pri-- 
meşta. - - . | 

— Se cetese şi se primesc succesiv și fără discuţiune următoa- 
rele articole 33. și. 24: - - - - 

Ari, 33, — ş â€ i i ţi 
» ” 33 Nu sunt supuse decât la impozitul complimentar- 

prev zut a art. 44 sumele ce intră în componerea beneficiului ne 
al societăţilor pe acţiuni pente i. s'a plătit i i - acţ u eari. s'a plătit i i ilicat- și anurae: p mpozitul . mobiiiar 

z
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a) Participările reale la beneficiile altor societăţi, dovedite păr 

zete, cum şi veniturile din sumele plasate în: mod permanent, în 

afecte publice supuse impozitului mobiliar; 

.b) Redeventule din cumisiuni; 

ec) Aobânzile cuvenite la sumele de puse spre fructificare sau 

păstrare. | 
Cheltuelile speciale privitoare numai la sumele de mai sus nu 

pot fi scăzute din beueficiul impozabil. 

Din beneficiul net total rămas după scăderea rezervelor scutite 

»onform; articolului precedent şi n. sumelor de mai sus, se impune 

cu cotele prevăzute la art. 30 ceace rămâne după deducerea 

„lvidendului, care e supus impozitului nobiliar. 

La stabilirea beneficiului net impozabil al instituţiunilor finan- 

ciare create de Stat, se va scădeă partea ce revine. Statului pentru 

dreptul său regajian coneedat acelor instituţiuni. 

Societăţile ipotecare prin asociaţiune mutuală de proprietari, 

constituite pe baza legii din 5 Aprilie 1873 nu sunt impuse decât 

pentru acea parte a excedentului dintre venituri şi cheltucli, care, 

-xonform deciziunilor adunării generale, se restitue împrumuta- 

ților societari prin impunere asupra ratelor datorite de ei. 

Beneficiul distribuit ca dividend acţionarilor de băncile pPopu- 

lare, cooperativele şi federalele anumerate la art.-34, îimpunân- 

du-se la impozitul mobiliar, conform, art. 23, este supus acestui 

impozit în condițiunile prevăzute la art. 35, 

„drt. 34. — Se scutese di impozit: 

a) Pentru 3 ani dela constituirea lor, cooperativele de mese- 

"xiaşi, funcţionari şi muncitori, precum şi asociațiile şi  cooperati- 

“vele de industrie casnică, băncile populare, cooperativele săteşti, 

„eooperativele populare orășenești cari distribue mărfurile numai 

vhembrilor,- cum şi federâlele acestor cooperative şi bănci, dacă ele 

satisface condiţiunile impuse prin legile lor organice spre a obţine 

scutirea de impozitele similare de până acum. 

(Impunerea înctpe dela 1 lanuarie a anului ce urmează împli- 

mirii termenului de 3 ani: 
b) Socieiăţile tuneţionăreşti suu în. scop de binefacere, cari se 

bucură de scutire pe bază de legi speciale, întrucât nu fac opera- 

iuni decât cu meinbiii funcţionari şi se conformează condiţiu- 

nilor stabilite prin legile lor organice; , 

'c) Casele comunale de păstrare pentru veniturile cari servă edi- 

lităţii publice; depunătorii vor plăti. însă impozitul pe venitul va- 

lorilor mobiliare; 
d) Societăţile pentru exploatarea apelor minerale ale Statului 

menţionate în legea din 18 Aprilie 1909, până la împlinirea terme- 

nului de scutire de 10 ani dela începerea exploațării prevăzute în 

acea lege“; Ă i
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— Se scuteşte următorul art. 35: 

„Art. 35. — Impozitul se reduce: , 

a) Cu jumătate pentru cooperativele, băncilor populare şi fe- 

deralele prevăzute îu art. precedent, alin. a, pentru societăţile 

pentru construirea de locuinţe ieftine înființate conform legii spe- 

ciale, dacă satisfac condiţiunile legilor lor organice precum şi 

pentru asociaţiunile profesionale fără scop luerativ, cari nu îm- 

vart sub nici o formă beneficii membrilor lor, ci le întrebuinţează. 

în scop de utilitațe generală: recunoscută; de asemenea pentru a80- 

ciaţiile şi “societăţile de. industrie casnică sau având de obiect ex- 

clusiv producerea sau desfacerea, obiectelor de industrid casnică; 

b) Cu un sfert pentru cooperativele, băncile populare şi fede- 

ralele precum şi asociaţiile sau societăţile de industrie casnică 

prevăzute la alin: e, cari au peste 6 ani, de capital vărsat de peste: 

un milion lei. . | . 
D. C. D. DIMITRIU, vice-preşediate: I. P. S. S. Mitropolitul. 

Moldovei are cuvântul. , , 

IL P. Ş. S. Mitropolitul Moldovei PIMEN: D-lor senatori, am 

cerut cuvântul întrucât e vorba să se reducă la jumătate impozitul 

la asociaţiile şi sucietăjile pentru industria casnică, 
D-lor, mă preocupă întieprinderile de industrie casnică pentrucă 

ele suni de o deosebită însemnătate, mai cun scamă că prin ele se 

manifestă gustul artistie al poporului nostru în ceeace priveşte. 

portul şi casele noastre româneşti. | . 

A fost vreme când aceste podoube strămoşeşti erau aproape pier-- 

dute, părăsite, nu numai din eusele noastre dela oraş dar şi în .- 

cele dela ţară, și în sehimb țărănimea cumpără cum cumpără şi 

astăzi pentru postul lor ca şi pentru podoaba casei (lor obiecte 

străine importate în ţară la noi, iar arta noastră naţională, gustul 

nostru artistic românesc eră aproape părăsit. Numai dela foarte 

scurtă vreme încoace, şi spunând. aceasta mă gândese la fostul 

ministru Spiru Haret, care prin.-şcoli şi instituţiuni săteştă a făcut 

ca industria noastră casnică să-și recapete însemnătatea de mai 

înainte, numai dela o vreme încoace industria câsnică a luat Ia. 

noi o desvoltare. 

Văd cu plăcere că proieciul acesta de lege scuteşte industria cax-. 
nică cu jumătate di ceeâce sunt impuse celelalte industrii. Eu. 
însă aş fi de părere ca industria casnică să fie scutită |de orice im-. 
pozit mai ales că ţărancele noastre auj'început a luera. şi ca la 
Paris şi la Londra străinii au încevut să aprecieze aceste eusă- 
turi naţionale. „- a 

D-lor, sunt dela tară, cunosc gustul ţăranilor noștri. Ştiu că în 
multe ia aaa ales în judetele de munte, țărăncile se. ocupă cu 

, sături şi cu țesutul seoarțelor. lucruri cari
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sunt aşă de apreciate și bine plătite în străinătate. Diu DBEROLO- 

cire la noi sunt prea puţin apresiaie, ca să zie părăsite. Am văzut 

sate întregi, mai cu seamă în Moldova de sus, unde ţărăncile nu 

mai poartă nimic din costumul nostru național şi toată îmbră- 

cămintea lor este orășenească cu ştofe cumpărate din străinătate. 

Este o datorie pentrn noi ca să punem în evidenţă lucrările 

industriei noastre casnice, gustul nostru naţional, caracterul de 

manifestare pe care orice popor trebuie să-l aibă în manifestările 

lui arţistice. 

Acestor întreprinderi, zic, suntem datori să le lăsăm toată posi. 

bilitatea de desvoltare, eu atât mai mult că materialul din care 

se lucrează este foarte scump. 

Eu, fiindcă îndemnat de regretatul Spiru Haret și de actualul 
d. președinte al Camerei, Orlcanu, pe când eră ministru al indus- 

“4xiei, am înfiiuţat prin mânăstiri şi împletituri de scoarţe româ- 
neşti, (Aplause). | | 

Este o adevărată podoabă. Anu ateliere cu câte 200-250 de |u- 
erătoare zilnie cari produce lucrări de artă foarte apreciate, , 

IOred, că aceste întreprinderi în interesul desvoltării gustului 
nostru artistic naţional, dacă Statul nu poate să le deă o primă de 
încurajare, să le scutească cel puţin de impozite. - 

D-lor senatori, nuneroase țărane» din jurul mânăstirilor din 
Moldova mi-au cerut voie să trimeată lor să lucreze în atelierele 
măânăstirilur. 

Cu dragă inimă an, primit aceasta după ce însă am deprins pe 
joate călugărițele, în măsură a muncii, ea să lucreze pentru ca să 
răspândesc astfel desroltarea zustului pentru arta naţională, iar 
pe de altă parte călugărițele să-şi poată câștigă astfel cele ne- 
cesare pentru hrană, eruţând Statul de cheltuieli. 

Am să aduce aci mulţumirile mele d-nei Brătianu, soţia d-lui 
prim:ministru, care se ocupă în deosebi de lucrările casnice şi care 
a binevoit a primi în atelierele sale dela Florica două ' călugăriţe 
1rimise ca să afle coloritul cu colori vegetale, cari sunt cele mai 
hune şi mai trainice, - 
Cer deci. domnulai ministru să binevoiaseă să. admită ca a toate îi 

ceste întreprideri, fie din case ţărăneşti, fie din mânăstirile noastre 
de călugăriţe, să fie impuse la taxele la cari se impun celelalte 
intreprinderi industriale, cari dau beneficii, încâţ aceste întreprin- 
deri naţionale româneşti irebuiese socotite mai mult ca instituţii 
de propagandă naţionali penfvu reînvierea industriei casnice a 
poporului nostru." | 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe: D-lor senatori, - 
este justă cererea Inalt Prea. Sfinţitul Mitropolit al Mioldovei şi 

% Paăt | 79
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în parte este satisfăcută prin felul cum atest articol din lege este 

“redactat. ” 
Sunt în “industria casnică două. feluri de activităţi; este o ae: 

" tivitate pe care-o are fiecare ţăran în casa lui, iarna lucrează 

şi vinde prin diferite societăţi organizate, în acest scop, cum este 

: societatea Furnica, Albina, ceeace a lucrat în casa lui; evident, în, 
- eazul acesta ţăranul. nu este pus la nici o plată ca comerciant, pen- 

-trucă aceasta este o industrie sporadică a lui, nu este o profesiune 

a lui continuă. | 

Cu atât mai: mult în mânăstiri, unde ceeace călugărițele lu- 

“crează şi vinde în afară de mănăstire; o face pentru nevoile lor. 

O voce: Mănăstirile irebuese considerate ca scoli de cusături 

naţionale. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Prin urmare în 

toate instrueţiile dăm tălmăcire în âcest sens. 

In cceace priveşte preseripţiile:art. 34, privitoare la asociaţiunile - 

Întreprinderile cari n'au sediul în ţară sunt impuse, la locul unde 

și, cooperativele de industrie casnică, ele-privese întreprinderile 

eu caracter comercial. Sunt întreprinderi, sunt societăţi cari au 

: acest scop şi acestea sunt scutite de impozit pentru 3 ani dela în- 

ceput, iar după aceşti 3 ani sunt impuse la jamătate. 
Prin urmare, dacă societăţile acestea sunţ supuse unui regim 

de favoare, cu atât mai mult vor fi mănăstirile. 

Rog deci pe LI. P. S. S. Mitropolitul Moldovei să se. mulțumească 

-eu aceste prescripțiuni cari sunt puse în textul legii, şi în instrue- 

țiile de aplicarea legii se va spune aceasta în chip lămurit, - 

X, P. 8. S. MIPRIPOLIPUL MOLDOVEI: Sunt mulţumit, d-le 

„ministru, în urma eplicaţiunilor. ce aţi dat şi cred că comisiunile 

de recensământ vor ţine seamă de ele. - 

— Se pune la vot art. 35 şi se admite. | 

„_— Se citesc şi se votează pe rând fără diseuţiune, următoarele 

cart, 36—4], 

| Art. 36. — Întreprinderile industriale şi miniere noui se. vor bu- 

“cură de scutire de impozitul de faţă până în al cincilea an dela 
„Punerea în funcţionare. dacă beneficiul lor net anual nu frece: de 
„Ș la sută din capital împreună cu xezervele şi de o reducere la ju- 
„mătate dacă această rentabilitate e cuprinsă între. 8—410 la sută. 

Întră între acestea şi cele distruse de răshoi pentru partea re- 
făcută, dacă aceasta trece de o treime din totalul instalaţiunilor, 
clădiri şi maşini, | | 

capia e seutiri ori reduceri se acordă numai întreprinderilor cau 
joritate naţional şi sub rezerva îndeplinirii condiţi- 

uni Mor impuse de legile și regulamentele industriale şi miniere 
Pentru acordarea unor asemenea "avantaje.



"Art, 37. — Impozitul se aşează pentru fiecare întreprindere din 

România în parte pe nuruele exploatatorului la sediul direcţiunii,. 

fiecărei întreprinderi sau; în lipsă, acolo unde are loc principala 

” activitate a întreprinderii. 

Societăţile pe acţiuri suni impuse la sediul lor pentru beneficiul 

realizat din toate întreprinderile şi sucursalele lor din ţară. 

Întreprinderile cari mau sediul în ţară sunt impuse, la locul ande. 

„se află: sucursalele, pentru beneficiile realizate în ţară, ele fiind 

obligate a le: declar: şi a îricheiă bilanţ pentru operațiunile şi ca- 

pitalul din cari au rezultat acele beneficii. 

Art. 38. — Constatarea venitului şi stabilirea impozitului se 

face după normele ce mai jos şi pe baza declarațiunilor ce contri- 

buabilii sunt obligați a du anual sau la începerea, întreprinderilor, 

conform regulelor prevăzuie la titlul III, 

- Deelaraţiunea trebue să cuprindă capitalul întrebuințat, în în- 

treprindere, venitul brut şi net realizat în anul încheiat la. 31 De- 

cemvrie precedent sâu în perioada de timp pe care e încheiaţ bi- 

“ lanţul, cifrele „propuse. ca scăderi conform art. 31, precum şi toate 

yastificările necesare în sprijinul cifrelor ce declară. 

Declaraţiunea va fi însoţită de bilanţ şi de contul de profit ş şi 
pierdere, iar pentru cei ce m'au obligaţiunea întocmirii lui şi nioţ 
nu l-au încheiat în regulă, pe lângă cifrele indicate ca venituri şi 
capital, vor declară cifra afacerilor, 

Art. 39. — Stabilirea venitului net impozabil se face într'unul | 
din urmăţoarele moduri: 

1. După elementele bilanţului pentru cei obligaţi la, publicarea lui 
sau pentru cei cari l-au încheiat în regulă, corespunzând cu re- 

gistrele regulat ţinute şi în conformitate cu art 31. 

2. Prin constatare directă sau prezumtții, în celelalte eazuri, ba- 
zate pe urinătoarele elemente: ! 

a) După cifra afacerilor anului precedent comparată cu aceea 
a altor exploatări similare; 

b) Dacă cifra afacerilor nu se poata constată precis după re- 
" gistre sau din orice alte clemenie, venitul impozabil se va stabili 

prin apreciere în comparaţie cu alţi contribuabili! de aceeaş cate- 
gorie şi importanţă. 

Art. 40. — Aprecierea veniturilor nete ale arendaşilor, în cazul 
când nu ţin o contabilitate. regulată, și nu se poate dovedi acest 
beneficiu, se. va face ținându- „se seama de valoarea locativă a Pru- 
prietăţilor exploatate, stabilită la vecensământ conform normelor 

ce se vor stabili de comisiunea centrală prevăzută de art. 84. 

___ Pentru păduri şi mine, în afară de prevederile legii minelor, ve- 

nitul net al exploatatorilor, ori cari ar fi ei, se stabileşte tot pe 

„calea prevăzută la art. 38 şi 39,



CI 

“Art. 41. — Pentru primul un de exercitare al unei întreprânderi, 

venită] se constată pe calea prevăzută de art. 33, alin. B. 

Dacă întreprinderea a început în anul precedent, venitul acelui. 

van servă de bază pentru cel de impunere numai în cazul când 

este constatat prin bilanţ şi dacă exercitarea a durat mai mal 

de 3 luni. In acest caz venitul se socotește raportânduse la timpul 

cât a avut loc exercitarea, , 

Când exercitarea în anul precedent a uvut loe mai puţin de 3 

iuni, sau când venitul 6 constatat pe altă eale decât după : bilanţ, 

inipunerea se 'stabileşte după normele prevăzute la punctul 2, alin. 

d, din art. 39. ” 
Pentru societăţile pe actiuni, impozitul, atât pe primul an cât 

şi pe al doilea, se stabilește după încheierea primului bilanţ care 

va servi de bază la impunerea pe aceşti 2 ani. Din impozitul ce 

se va stabili pe baza bilanţului ultimului an de exercitare se va 

scădea impozitul plătit pe primul an. 

— Se citeşte următorul art. 42: 

„Art. 42. — Ca un compliment al acestui inpozit, veniturile apar- 

ţinând contribuabililor mai jos vizitaţi sunt supuse la un adaus 

de impozit dacă aceştia se wăsese în condiţiunile ce urmează: 

a) Contribuabilii obligaţi la publicarea bilanţului sauj aceia cari 

au registre regulat ţinute și bilanţ încheiat în regulă, “suni supuşi 

Ja această suprataxare dacă beneficiul lor net anual treee 'de 75.000 

joi, şi în condiţiunile de rentabilitate „le mai jos; 

b) Contribuabilii cari nu au bilanţ şi registre în regulă şi nu 

li se pot stabili capitalul real pus în întreprindere, dar a căror 

cifră de afaceri trece de 1.000. dpo- lei, sunt consideraţi a aveă un 

capital egal cu jumătaie din cifra afacerilor. - 

Ei vor fi suprataxaţi îu aceleaşi condițiuni cu cei din alineatul 

precedent, având în vedere beneticiul stabilit conform. art. 39. 

In afară de socităţile pe acţiuni la ealcului rentabilităţii, ca- . 

vitalul nu va fi socotit mai mie de jumătate din cifra; afacerilor. 

Pentru comereianţii şi industriaşii particulari,. după ce se face 

calculul rentabilităţii la impunere, se seade 10 la sută din benefi- 

ciul ales conform prevederilor acestui impozit. ” 

Impozitul complimentay» se stabileşte odată cu impozitul pre- 

văzut de art. 30, potrivit dispoziţiunilo» din acest capitol şi asupra 

aceluiaşi venit, iar pentru societăţile pe acţiuni şi asupra sumelor 

arătate în art. 33 inclusiv dividendul. - 

Cota de impunere variază după rentabilitatea capitalului; adică 

după raportul dintre eapital, împreună cu totalul rezervelor şi 
beneficiul net stabilit conform art. 31, inclusiv sumele prevăzute 

la art..33, cum şi dividendul, precum urmează:
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Pentru instituţiinile financiare cteate de Stat cu participarea . 

lui progresivă la beneficii, cota se va stabili ţinânduse seama de : 
partea din beneficii ce revine Statului conform convenţiunii Şi, 
legii speciale cari vor regulă raportarile dintre Stat şi aceste 
înstituţiuni, | 

Societăţile pe acţiuni cari dau lucrătorilor sau funcţionarilor 
participaţii la beneficii, obligatorii prin statute sau prin lege, de. 
cel puţin 25 la sută din beneficiul net şi cele „profesionale, vor. 
plăti impozitul complimentar redus cu o pătrime..
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D.C.D. DIMITRIU; vice preşedibte: Dlor senatori, la acest ar- - 

ticol “a propus de d. ministru de finanțe, un amendament pe care 
Pa admis şi comitetul elezaţilor, în enprinderea următoare: : 

„Se înlocuese cuvintele din rândul al patrulea“ dela alineatul al 
șaptelea: „stabilit conform art. 31“ cu 

„Fără rezervele prevăzute de art. 32 şi 124, însă“, 

— Se pune la vot arnendamentul şi se admite. 

— Se pune la vot art. 42 cu amendamentul admis şi se aprobă. 

— Se citește următorul art. 43: | 

"Art. 43. — Veniturile nete provenite din salarii, lefuri publice şi 

private, remuneraţii, gratifieaţii sau din indemnităţi de orice fel, 

participări la beneficii ale lucrătorilor şi funcţionarilor, pensiuni, 

cum şi din rente viagere mai mici de 25.000 lei anual. sunt supuse 

unui înmpozit. conform prevederilor de mai jos în cazul când a- 

veste venituri se ineasează periodic cu ora, cu ziua, săptămâna, 

iuna sau anul şi zu caracter de continnitate : 
Cota impozitului este de: 
4% până la venitul de 3.000 lei lunar ori suma respectivă anuală, 

săptămânală, zilnică sau pe oră; 

5%. pentru diferenţa până la 6.000 lei: lunar, şi 

8% pentru diferenia ce trece de 6.000 lei lunar, 

Impozitul loveşte toate veniturile sus menţionate provenite din 

România de către oricine Sur încasă, afară de lista civilă, cum, 

şi cele luate din altă ţară de către orice locnitor al ţării. | 

D. C.D. DIMITRIU, viee-preşedinte: D). senator Beletti are cu-. 

vântul. : ă , 

D. AL, BELETTI» Trebuie să recunoaştem că acest proiect de 

lege a fost primit foarte bine atât de noi cât şi de opinia! publică 
pentru motivul foarte important că el se sprijină pe echitate. Egte | 
ştiut că în special legile fiscale, pentru a fi bine primite, trebuie 
să se sprijine pe echitale. a 

In privința acestni articol, aşa «nm este redactat, nu aşi aveă 
nimic de spus dacă nu ar mai îi un alt articol care face ca a- 
cesta să fie inechitabil. Este art. 23. 

In adevăr, toate rentele Statului se supun la impozite, în afară 
" de rentele de emisiuni, cari. an avut, lege specială, Imprumutul. 
Unirii este scutii de impozit pentrică are lege specială: El a 
avut un caracter naţional şi pe baza acestni caracter şi prin faptul 
că, este “şi de ordin general, având în vedere scopul la care se în- 
trebuinţă, a fost scuiit de impozit şi scutirea aceasta a fost bine 
primită de toată lumea. NI 
Bu cred că este tot atât de echitabil să ne gândim : Şi eu această 

ocaziune, la cei cari și-au pierdut părinţii sau cari an devenit in- 
valizi, infirmi, în marele nostru răsboiu pentru. unitatea naţională,
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-:Și să dăm în acelaş timp un exemplu generaţiilor viitoare ce vor 

nai fi chemate a-şi face datoria, pentru ţară. 

Sunt sigur că şi d. ministru va fi de acord cu. mine să admită ca, 

cu ocaziunea acestei legi, să sentim de impozit penșiunile vădu- 
velor de răsboi, ale invalizilor şi ale. orfanilor. N 

- Acestea. am avut de spus; , E 

D. C. D. DIMITRIU, vice presedinte: D. “senator 'Teufin are cu- 
vântul. 

D. 1. 'TRUFIN : D-lor senatori după felul cun sunt făcute îm; 

punerile în art. 45, îmi permit să apelez la sentimentelă d-voasrtă, 
de dreptate, ca să interveniţi pe lângă d.:ministru. de finanţe ca să 
facă unele scăderi şi să ridice salariul iniţial care să nu fie impug 
la sarcini, la mai mult de 130 de lei. 

Dacă la toate celelalte venituri am stabilit o cotă de impunere, 
am făcut-o, pentrucă acele venituri produce ceva care rămâne 
peste meyoile existenţei acelora cari le produc, şi deci, din ele este 
“de unde să iă şi Statul. Reamintese cuvintele Bibliei care spune: 
„de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere“; de aceea a-şi rugă pe d. 
ministru de finanţe să tini seamă de acest precept şi pentru func-.- 
țţionarii cei mici să ridice partea neimpusă, din salariu, peste 750 
lei. Căci ce înseamnă 730 lei lunar? Din ei, funcţionarul nu poata - 
să şi facă nici un. rârid de haine, dar să-şi 'mai. întrețină familia. 
De aceea, îu cazul când d-văastre veţi crede că e echitabil şi just! 

<a să înlesnim pe cei nevoiaşi, pe cei cari trag la; roata carului, 
care este Statul, pe acei cari trag la hlobe și cari nu sunt nici pe 
capră nici pe jos, eu aş propune să renunţaţi ea să impnneţi cu 
4% salariile dela '750 la 2.000 lei, făcând prin aceasta un mare-act de 
dreptate aţă de funcţionarii mici sari muncese din, greu, şi cari 
au şi familii cei împovărează. 

Hu prâpun ca salariile până la. 2.000 lei să fie scutite. Dela 
“2.000 la 3.000 lei să fie impuse cu 2%, dela 3.000 până la. 4.000 cu 
3% dela 4.000 la 5.000 cu 37 şi aşa mai departe. ' 

Cu chipul acesta veţi puteă luă în mod proporţional dela cel 
care are mei mult, mai mult, iar dela cel care nu are, fiindeă 

salariul lui e mie nu veţi luă de loc. 
Pentru un funcţionar care are sub 2.000 lei, aceasta va, însemnă 

un mare avantaj, căci la 9.000 lei cu 4% lmându-i 80 lei lunar, a- 
ceastă sumă reprezintă tocmai ceeace el dă ca să aibă pingele 
într'o lună el şi soţia lui. Admiţând acest lucru, nu veţi strică nici 
economia legii, pentru că veţi reuliză diferenţa care ar rezultă 
din scutirea salariilor mici, dela sumele cn cari vor fi impuse 
salariile mari, salarii mai mari de 8.000 lei, căci d-le ministru în 
ţara aceasta sunt mulţi funeţionari eari primesc salarii dela 8.000 
“ei în sus. | . , Ă 
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Dacă veţi puhe aercte cotă, se va piscă paţin funcţionarul care: 

are 8—10.000 lei lunar, pe când fureționarul care are 200 lei, va. 

dă din stricțul necesar dacă îl veţi impune la 4%. cum aţi pre- 

văzut d-vostră; MN 

'Acestea am avut de spus şi cred că d. ministru va judecă, -şi 

va admite. Dâcă la aceasta; se va opune financiiarii (pe motiv .că 

va fi greu de făcul noui calcule, cred că nu au- dreptate. căci cal- 

culele se pot face foarte uşor. Va trebui o lecuţică de nuncă, dar 

ge va face o mare dreptate. 

D. C. D. DIMITRIU, vice-preşedinie: D). Seceleanu are cuvântul. 

D. N. SECELEANU: Am de făcut o singură întrebare d-lui mi- 

nistru, asupra, cotelor impozabile. 

Ini acest articol nu se vorbeşte nimie de întreţinerea totală sau 

parţială pe care noi o dăm: slugilor noastre argaţilor sau persona- 

“lului nostra. Intreţinesea aceasta nn întră în acest calcul? 

'D. C. D DIMITRIU, yice-preșsedinte: D. ministru de finanţe. | 

are cuvântul. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: “Toia da o ex- | 
plicaţiune d-lui Seceleanu, şi pe urmă voiu reveni ia amendâmeri- 

tele propuse, . 

In instrucţiuni — cari sunt dejă făcute în parte — am prevăzut 

că întreţinerea. personalului inferior sau a argaţilor dela moşii, 

să nu fie ţinută in scamăla impunere, fiindcă, de fapt, este foarte. 

vrea să evaluăm e: mâncare a dat cineva. servitorilor, argaţilor 

sau ce odae au ei la adeia în serviciul cărora se găsesc, Prin ur- 

mare, toate acestea nu sunt ținute în seamă la impunere, adică. 

leafa şi întreţinerea servitorilor. 

D. C. D. DIMITRIU, vice-președinte: D. Crupenschi are cuvântul, 

ID. C. CRUPENSCHI: Administratorii dela ţară, când sunt an- 

gajaţi, li se dă locuinţă, leafă. şi hrană. Imputăm: noi toate acestea 

în salariu sau nu, și cât se impută? Tu legea Titulescu! era prevă- 

zut că acestea sunt imputate în salar şi anume, încă odată sa 
larul . 

Noi cerem acum să precizaţi dacă toate acestea sunt prevâzute 
în salariu dacă trebuiesc cotate şi cum trebuiesc cotate. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministiu de fihânţe: Servitorii, Si 
argaţii sunt o categorie aparte. Pentru funeţionaxi - am. pus în 
instrucţiuni ea acestea să fie cotate jumătate din salar, în! ca: 
în care administratorii ar primi tain. 

D. N. BOTEZ: Administrator fără tain nu există. 
-'D. VINTILA BRĂTIANU, ministra de finanţe: Ba există, cu- 

nose cazuri; , 

D. C. D. DIMHIRIU, vice-președinte: D. Popovici, are cuvântul.
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D. N. G. POPOVICI: D-lor senatori, incontestabil că dintre toţi 
-cei cari o duce rău în aceste momente, în primul rând sunt fune- 

ţionarii, faţă cu salariul lor şi faţă cu exigenţele vieţii lor şi cred, 

că, în special funcţionarii Statului, trebuie să se bucure de o cât 

mai: mare: solicitudine din partea noastră, 

De aceea, aş propune ca cotele pentru impozitele pe salar să fie 

scăzute, Pentru că dacă facem socoteala, vedem că, pe lângă cel 

5 la sută, funcţionarilor li.se mat opreşte încă 10 la sută pentru 

pensie. Cota de impunere este dar prea mare şi eu aşi propune 

-ca aceste cote să fie'scăzute, penisracă, dacă pe lângă aceste cote 

adăugaţi şi ceeace se opreşte pentru pensiuni, vedem că [i se îă 

prea mult. Veţi zice, dar de reținerea pentru; pensie nu benefi- 

ciază tot funeţicnarul? Da, dar prea târziu. Pe el acum îl doare. 

Pentru unii din functionarii particulari al căror salariu trece 
de 8.000—15.000, ba; încă unii merg până la 500.000 şi chiar 1.000.000 

şi unii dintrîrşii sunt vameni tineri, faţă de funcţionarii publiei 
cari albese muncind din greu, pentru aceşti funcţionari ai socie- 

tăţilor cu câştiguri formidubile cotele se pot menţine, 

Pentru ceilalţi, eu aşi propune să facem o scădere a cotei, pen- 
trucă încă odată, după cum am spus ei duce vieaţa cea miai grea, 

„ei nu au alte resursedecât ceeace câştigă din salariul lor, nu au 
"venituri lăuntrice din alte ocupaţiuni, ba, deva mai mult, condi- 
“ţiunile sociale le impun sarcini pe. cari nu le au alţii. 

In ceeace priveşte pe pensionari, nici nu mai este discuţiune de 
huravoinţa noastră pentru dânşii. Fireşte, trebuie să li se pună o 
cotă cât mai mică, pentru ca să le wai 'mşurăm din suferin- 
“ţele. lor. 

E drept că fiecare cetăţean trebuie să ştie că e dator să con- 
tribuie cu ceva pentru mersul carului Statului şi de aceea propun 
pentru ei cotă de 1 la sută. 

“Pentru aceste ccnsideraţiuui am onoare a propune următorul 
amendament: 

1 

AMENDAMENT 

- La» alin:- Ii de sub art. 43 să se: zică: 

(Cota: impozitului esta de: 

3% până la venitul de 3.000 lei lunar (ca în text).- 
- 4% până la venitul de 5.090 lei lunar. 

5% până la venitul de 6.000 lei lunar. 
7%5. pân ăla venitul de 3.000 lei lunar. | 
10%. pentru veniturile! cari trec de 8000 lei lunar şi cari nu u trec 

-de 15.000 lei lunar. 

15% pentru veniturile ce tree de 15.000 lei luria, darui: tre 
„peste: "95.000 lei Innar. ă 

m
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207 pentru seinivurile ce trec de 25. 900 lei una dar nu tree 

de 50.000 lei lunar. 

30% pentru veniturile ce tree peste 50.000 lei lunar. 

N. G. Popovici, Ghiaţă În D. Hâncu, 1. Păcurariu. D. Bractide. ! 

D.C. D. DIMITRIU, vice-prejedinte: D, Cogoiu are cuvântul. 

D.N. 1. COSOIU. Rog pe d. ministru de finanţe să hinevoiască 

a-mi răspunde: dacă lucrătorii agricoli, sunt consideraţi cu ca- 

vacter de continuitate. 

D. VINTII: A PRĂTIANU, ministru de finanţe: Nu. 

D. C. D. DIMITEIU, vie e-președinte: IT). Awţăreanu are cuvântul. 

1D. D. ARȚĂREANU: D-lor, relativ la acest art. 43, declar că 

] asociez în totul la. propunerile colegilor mei de a se reduce 

cotele la salariile Îmicționarilor publici. 

In ceeace priveşte îcsă cota care trebuie prevăzută, am onoarea 

a propune următorul amendament: 

AMBN DAMENTI 

| “La art. 43, propune in ca în loe de , „4 Z „până la venitul de 3.000 

lei lunar, ete. să, se prevadă: 

„Cota impozitului este de: 

„897 pentru venitul de 3. 000 lei lunar, ori suma zespeotivă anuală, 

„săptămânală, zilnică sau'pe oră. 

„Pentm fiecare mie în plus, cota se va "ureă cu încă 196 

Th, Arțăreanu. ]. Panaitescu, N. Gh. Ponovici, Dr. Bianu, M. Fehmi. 

Cred că d. ministru va primi acest. amendament, întrucât 

impozitul se va! ridica, iar pentru micii slujbaşi se aduce o în- 

lesnire. Totdeodată să păstrează partea neimpusă: D-lor, aşi rugă 

funcţionarilor. publici. - | 

D. VINTILĂ PRĂTIANU, ministru de finanţe: D- lor, aşi rugă 

Senatul să nu niie că acesti proiect nu reprezintă starea actuală. 

Cotele eari suni propuse la art. 43, sunt cotele prevăzute. asujra: 
impozitului actual cure astăzi este de 6'la sută. In comitetul de- 
legaţilor dela Cameră ar: redus. impozitul actual la 4 la sută, 5 
la sută şi 8 la sută. 

Pentru că se aduce cu ocazia aceasta chestiunea funeţionazilor 
Şi pensionarilor, dăn impresia :că prin unele reduceri ile 1 au 2 la 
sută la îmjn:z. vim ajui:ge la xezoivirea chestiunii. Situaţia grea 
a salariaților şi a pensionarilor na izvoregte atât din impozite ci 
din cauza senmpirii vicţii, 

Prin urmare toată politica pe care trebue so faceri cât vom: sta 

Pi



aur 
pe aceste bănci e ca printr'o bună regulare a finanţelor. Statului, 

-să putem ajunge nu nunai săplătim lefurile prevăzute în buget, 

dar să le aducen, şi la starea lor normală. De aceea prima încer- 
care ce am făcut-o a fost că. noi am sporit bugetul Siatului, fără 

de deschilibrarea lui cu un miliard trei sute milioane pe an. 

Cred că aceasta este mai mult decât ceeace cereţi d-voastre, în mo- 
mentul acesta pentru modificarea legii. Prin urmare, îmbană- 

tățirea funcţionarului şi a pensionarului nu rezidă în reducerea 
cotei cu '1 sau 2 la 'sută, _ 

Noi ne păstrăm punctul de vedere dela care am plecat, arume, 
să nu facem supralicitaţie de reducere, căci „atunci vom strica 

economia, legii. | 

Voci: Nici de cum, din eontră, se sporesc veniturile prin propu- 
nerile noastre. 

ÎD. VINTILĂ BRATIANU, ministru 'de finanţe: D-lon la Ca- 
meră am făcut rerucereu. pe care am crezut Gă o putem face, şi 
+ă rog să nu socoti:i cotele pentru salariul întreg, 'cum făcea d. 
'Trufin, pentru. că cel care are 1.000 de lei salariu nu plăteşte 4 
la sută la această sumă, ei dup ce sau scăzut 650 lei, ceeace 
revine, în realitate la 1 la sută. 

Vreţi să puneţi principiul, care cred « ănu este democrat şi de- 
magogie, ca o ramură in:portantă şi salariaţi ai Statului, adică 
iuneţionarii şi pensionarii, să nu plătească nici un impozit? 

INloi nu ne-am pus pe acest principiu. Noi am zis:; oricine are 
un venit în acest Stat, trebue să plătească o parte dint'însul ca 
impunere, pentru. Stat; şi am mers în ce priveşte această: cate- 
zorie a salariaţilor, până la limita extremă a. sacrificiilor cari 
se pnteau tace. 

D-voastre. cereţi, lucru ia care se ralia şi d. senator Arţăreanu, 
ca să facem impurerile din mie în mie. Vă mărturisesc că, astăzi 
ce dimineaţă, când am: văzut cât de complicate calcule necesită iîm- 
punerea numai A două cote, m'am speriat. Dar când ar fi 5 pâna . 
la 7 cote? 

„ Worbeam cu d. director general al contribuţiunilor directe și. 
îi spuneam că regret că nu mi-a arătat aceste tablouri acum 
câte-va luni de zile, căci aş fi schimbat en totul impozitul pe sa: 
larii. * 

In adevăr, din cauza cestor reduceri, din cauza calculului pe 
ora, a scăderilor de 20 de zile din 30, să cer caleule numeroase şi 
dificile. pentru că acest impozit uu se încasează de agenţii fiscului, 
ci de acel oare plăteşte leafa, asa că trebuie o întreagă contabili. 
tate, care nici nu poate fi "verificată de ministerul de finanţe din 
cauza multiplelor adunări şi scăderi | cari sunt de făcut. 

Pentrucâ ministerul de finunţe să poată controlă în mod reaj 
7
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ar trebui să aibă un al doilea rând de personal, pentrucă acest 

impozit căzând asupra salariului fiecărui lucrător şi funcţionar: 

din fabricile din java românească, calculul trebuie să fie făcut 

cu adunările şi scăderile sale complicate, în parte pentru fiecare 

dintre aceştia. 

Când am văzut formularele şi ce trebuie să cerem, m'am gândit 

dacă nu va trebui si venim cu o simplificare mâi ţâiziu. | 

Pentru aceasta eu propun „un alt amendament : ca cota de 4 la 

sută să se aplice până la salaviul de 4.000 de lei, iar cota de 5 

la sută să se Suprir.e, din cauza dificultăţilor în ealeulare, pen-- 

truca să avem astiei nnmai două cote. ! 

Prin aceasta se face an avaniaj celor cu lefuri mai mici de '4.000 

de lei, iar cei cori irec de 4.000 lei lunar se impun eu 8 la sută. 

Calculul se va face pe felii, adică dacă cineva are 5.000 lei sa- 

lariu, 4.000 vor fi impuse cu 4 la. sută; iar 1.000 cu 8 Ja sută. 

„ Deasemenea, pentruca să simiplificăm, deşi poate este o pier- 

dere pntru Stat, smnia de 650 lei lunar” ridicată la 750, acum şi 

care se scădea nimai până la 48.000 lei anual, acum se va scădea 

tuturora, fără zici o lintită, tocmai ca să evităm călcalele prea 

multe. N 

Am. făcut an calcul pentru ca să vedeţi cât Sar fi plătit după 

lege, aşa cum a venit dela Cameră, şi cât se va “plăti 'de aci înainte 

- după amendamentul ce propun. 

lată acest ealcul: 

TABLOU COMPARATIV 

de calculul impozitului asupra salariilor 
     

      
    
  

    
  

  

                                

Calculul d după modificările propuse Calcuiui după propunerile făcute 
„de comitetul daiegaţiiar 3 - de mina 

Venit Min:mun i Venit _Îlmpozit Venit Misinam | . Venit Impozit | 
i nzimpocahii | impozabil! - neimpozabil;| impozabil ! 

Lei | Lei Lei || Lei Lei |- Lei || Lei Lei 

1.000 650 350 14 1.000 1750 250 10 
2.000: 650 îi. 1.350 54 || 2.000 750 1.250 50 
3.000 650 „2.850 94 3.000 750 2.250 "90 
4.000 650 3.309 135 4.000 750 3.250 „130 
6.000 — 6.000 270 6.000 730 5.250 256 
8.0V0 — 8.000 || 430 8.000 || 750 1.250 || 416: 
9.000 ||  — 9.000 || 510 9.000 || 750 8,250 || 496 

10.000 — [| 10.000 || 590 || 10.v00 || 730 9.250 576 
20.0U0 — [| 20.000 | 1.390 [| 20.000 || 50 || 19.250 || 1.376 

60.000 | — 50.000 || 3.790 | 50.000 || 750 | 49.250 || 3.776 |    
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“Aceste modificări le cer, nu atât în vederea reducerii impozi- 

iului, ci pentru simplificarea calculelor, cari ar îi prea complicate 

dacă ani admite: mai multe cote, şi nici nu avem putinţa să le 

controlăm. | 

Prin urmare mă rezum: chestiunea salariilor funcţionarilor şi 

pensionarilor nu rezidă în legea de impunere, rezidă în ali mă- 

uri ce vor veni. „ „o | 

— Orele fiind 17, Senatul consultat, admite prelungirea şedinţei. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: In loc de 3 cote, 

cer să fie 2 cote. 

In acelaş timp probun ca reducere la 650 lei, care se făccă numai 

până da 4.000 ei să fie continuă. căci se reduce pe felii nu pe 

venitu), total și să se facă nu la 650 lei ci la 1750 lei, tot peniru 

simplificarea calculului. 

D. N. G. POPOVICI: Pentru simplificarea caleulelor ar fi bine 

să luaţi cifra de 1.009 în lo de 750. 

"BD. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finafiţe: În ceeace pri- 

veşte amendamentul propus de d. senator Beleti, de acord'eu co-" 

„amitetul delegaților, este firesc ca atei cari şi-au dat sângele pentru 

întregirea neamului, sau membrii familiilor lor, să se bucure de 

un regim. care dejă există. | 

Cred şi cu că trebuie să rămâni. sentiţi văduvele de răsboi, or. 

fanii şi invalizii ;de război. (Aplause). i 

Aceasta cste o excepţie trecătoare. 

D. General OBOGEANU: Mulţumesc eu tat entuziasmul peniru 

'această uşurare ce se aduce văduvelor, orfanilor şi invalizilor de 

răsboi. 

D. General N. CONSTANTINESCU: Acest amendainent priveşte. - 

art. 44. 

D. N. G. POPOVICI:. D-le ministru,. „peatru simplificarea cal-. 

eulelor, sunt de părerea colegului meu d. Arţăreanu, să facem 

reducerea dela 1.000 lei. 

DD. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-le Popovici, 
vă rog să faceţi dernoeratism, iar nu demagogism. 

Şi, cum a spus aseară d. Duca, într'o foarte frumoasă confe- 
rinţă: democratismul are câte odată să lupte şi în contra; unor 
tendinţe greşite ale momentului, și este dator să arate dacă aceea 

este drept sau nu. 

Demagogia se lasă să fie dusă de curentul care se formează. 
câte odată chiar pe nedrepi, în masa. 

Chestiunea funcţionarilor şi pensionarilor, nu este în reducerea 

sau sporirea de cote, ci rezidă în restabilirea în. bine a finanţelor - 

Statului ca să poată şi ci ave o situaţie mai bună,: (Aplause), 
Prin urmare, vă rog să lucrăm puternie ca democrați, ca prin 
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însănătoşirea finanţelor Statulni să putem da”slujbaşilor lui, -re- 

muneraţiunea care le trebuie. 

Ceeace an putut să facem ca îmbunătăţirea pentru slujbaşii 

“Statului, în câteva luni.-să o continuăm cu perseverenţă ca, treptaț, 

treptat cu. îmbunătățirea finanţelor», să punem) pe funcţionari în 

situaţiunea materială care le este necesară, pentru a putea să-și 

„axă în linişte datoria lor. (Aplause). 

D. IOAN TRUFIN: Aveţi atâţi funcţionari, cari s'ar putea re- 

duce şi din această economie sar putea îmbunătăţi vieaţa celor 

cari muncesc. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor, d. Trufin, 

aduce 'aci chestia sinecurilor. Din experienţa care am făcut-o în- 

iun an, vă spun că pot să fie sinecuri, dar ca să fii Wrept 

trebuie să: cercetezi peste 200 de mii. de funcţionari, să -vezi apoi 

şi nevoile mari ale ţării şi să pui pe fiecare funcţionar la locul 
lui, “căci numai atunci poţi alege. Adevăratele sinecuri 

şi servicii inutile nu vor ieşi la iveală decât numai odată cu uni- 
ficarea temeinică a României Mari. A veni acum. şi a face ce sa 
făcut la 1901, atunci când aveam un buget vechiu şi: cristalizat, 
"fără reorganizarea serviciilor publice, ar fi o greşeală fiindcă as- 
tăzi nu poţi şti cari sunt adevăratele sinecuri şi cari sunt :,adevă- 
ratele nevoi. Aceasta: nu o poţi ,şti decât atunci când ai adus toate 
serviciile ea să poată funeţionă în starea lor normală. Eu, ca mi- 
nistru de finante,ivăd în'această neorganizare economia ieea mare 

care trebue făcută, însă cu dreptate. 

D. DIMITRIE ARŢAREANU: D-le preşedinte, « eu prin propu- 
nerea pe care am făcut-o nu m'am xândit la ce sa gândit d. Trufin, 
ci m'am gândit la aceea cari trag foloasele cele mai multe, la cu- 
nivilarzi, la tacea care au venituri, din diferite feluri, de zeci -de 

- “mii de lei lunar. - 
'Nu este drept ca să punem pe picior de egalitate pe aceştia cu - 

cei ce au sub 3.00C lei pe lună. 
De aceea. am crezut că,fprin sistemul pe care l-am orâpus, pe de 

o parte să dăm posibilitate d-lui ministru de finanţe. să simplifice 
sistemiul 'de: impunere! şi “încasări, iar pe:de alta; să se facă 'un 
început de dreptate socială « ca să plătească mai mult cei ce inca- 
'sează mai mult. : 

D. VINTILĂ BRĂTIAN U, ministru de finanţe: In" privinţa a- 
ceasta,. amântese d-lui Arțăreanu, că am înfiinţat impozitul pe 
Venitul global. 

"D. C. D-:DIMITRIU, vice: -prepedinte: D- lor sohatori, s'au propus 
"mai“multe amendamente. : : - . 

-Primaul este: al d-lui: Trufin; în cuprinderea urniătoare: 
«Lia art. 43, alin. ÎI; să se:zică: „Cota iimpozitului este de:
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„29% dela, .2.000+—: 3,000: lei: lunar, săptămânal, zilnie sau. cu. ora; 

„3% dela 3.000— 4.000-lei lunar. e 
4%. dela  4.000— 5.000. lei lunar. | i 

5% dela 5.000— 6.000 lei lunar. . Da 

6% deja 6.000— 7.000 lei lunar. . |, n 

1% dela '1.000-- 8.000 lei lunar. 

8% dela 8.000-— 9.000 lei lunar. 

9% dela 9.000.—10.000-lei lunar. 
10% dela 10.000.-—11.000 lei lunar.. 

11% dela, 11.000-—12.000 lei lunăr. . 
12% dela 12.000-—12.000 lei lunar. 

Dela 13,000 în sus orice 1.000 în plus se va socoti « cu 1%“ 

1, Prufin, I. “Predescu, Preotul Breasta, Preotul Ionescu: Indes: 

cifrabil. ! 

Acest 'amendament.a fost respins. de comitețul delegaților. 

-'"— Se pune la vot amendamentul d-lui Trufin şi.se respinge. 

D. C. D. DIMITRIU, vice-prezediate: Al doilea amendamenţ, 

este cel propus de it. Popovici. Şi acesta afost respins de co-: 

mitetul delegaților. 

- — Se pune Ja vot amendamentul d-lui Popovici şi se respinge. 

D. C. DIMITRIU, vice-președinte: AT treilea amendament, cel 

propus. de d. Arţăreanu, a fost respins de comitetul delegaților. : 

— Se pune la vot an:endamentul d-lui Arţăreanu şi se respinge. 

-D. O. DIMITRIU, vice-preşedinte: ultimul amendament, admis 

de d. ministru. de finanţe” si de comitetul delegaților, are cuprinsul 

următor: : , | ta 

„Cota de 5% se suprimă. - Ea 

“Cota de 4%. merge până. la venitul de 1.000 lei lana şi partea 

ce trece se impune cu 8%. : Să o 

| - General N. “Constantinescu, Const. Nicolaescu, Î.. Moldovan, Le 

Y, Coşoiu, Emil Petrescu, 

__— Se pune la vot acest “amendarăent şi se primeşte. 

— Se pune la vot ast. 43 cu modificarea primită şi se admite. 

— Se citeşte următorul art. 44: : 

miri, 4. — Venitul net se stabileşte adăugând la cifra 'retri: 

- buțiunii periodice de orice fel: “pensiunilor sau rentelor' viagere va- 

loarea indemntăților sau suplimentelor în natură şi scăzând” su: 

mele cheltuite cu îndeplinirea, serviciului. 

Venitul net este impozabil numai dacă suma tuturor venitur ilor 

aci impozabile depăşeşte 750 lei lunar, ori suma respectivă anuală, 

săptăanânală, zilnică sau pe, oră, rotunjindu-se prin neglijarea 

N . : 71
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Practiunilor sub 10 lei dela 750 până la 3.000 lei venit impozabil 

lunar sub 100 lei dela 3.000 în sus, iai pentru weniturile impozabilă 

socotite pe zi sau pe oră prin neglijarea banilor“. 

D. C. D. DIMITRIU, vice-preşedinte: D. Popoviei are cuvântul. 

D. N. d. POPOVICI: D-lor: senatori, este vorba aci de modul 

de stabilirea. al venitului met la salarii,, La profesiunile libere se 

spune că se va, scădeă ov treime din venitul net, la funcţionari nu 

se spune. | | | 
Oare aceştia nu au nevoile lor? Funcţionarul nu are nevoie de 

o cameră unde să lucreze seara, ceeace nu a putut termină la 

biurou, profesorul nn are nevoie de reviste şi cărţi ca să fie la 

cusent cu toate noutăţile? Nu este oare drept ca şi funcţionarului 

„publie să-i facem o scădere la venitul brut, pentru a-i impune 
nuniai venitul net ca şi profesiunilor libere? , | 

Eu cred că da, şi o cred, eu atât mai mult eu cât funcţionarii 

publici au lefuri mult mai mici şi mult mai neînsemnate decât ve- 
nitul profesioniştilor liberi. De aceea -propun următorul amen- 
dament: 

După alineatul I al art. 44 să se adauge un alineat astfel con- 
ceput: — | a 

„Pentru funcţionari, această cheltueală se fixează la 1/5 pentru 
cei cu salarii până la 6.000 lei lunar, la 1/4 pentrn cei cu salarii 
până la 15.000 lei luuar şi la 1/5 pentru cei cu salarii ce trec de 
15.000 lei lunar“. i . 

D. General N. CONSTANTPINESCU: Dispoziţiunile art. 44 sunt 
generale pentru oricine este retribuit, Pentru funcţionari sa pre- 
văzut să se scade dela impunere o cotă de 650 lei, mărită acum 
de d. ministru la 750 lei. | 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: La profesiunile 
libere constatarea se face de comisiunea de impunere. La funcţio- 
nari nu se poate face acest lucru pentru fiecare în parte. De aceea 
sa pus cifra globali de 750 lei, tocmai pentrucă se ţine socoteala 
de unele cheltueli. 

Prin urmare este o degrevare generală făcută la toate salariile. 
Dilor senatori, disențiunea aceasta poate continuă. şi 3 zile, 

dacă nu ne punem re acord asupra unui lucru. Ce este impunerea, 
unei profesiuni libere şi ce este impunerea pe. salariu. 

iLa impunerea unei profesiuni libere se impune un venit net, 
după ce se scad toate cheltuelile şi după facere unui bilanţ, iar 
la impunerea pe salariu se scade o sumă fixă, impunându-se ve- 
hitul net indiferent de greuiăţile salariatului şi ale familiei lui. 

| D. N. TRUFIN: D-le minisiru, ce înţelegeţi d-voastră, prin cu- vintele: „scăzându-se 'cheltuelile pentru îndeplinirea serviciului? 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Dacă funcţio-
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marul are unele cheltueli, cum sunt cheltuelile de deplasare atunci 

când este trimis într'o delegaţie, acele sume nu se impun, pentrucă 

de fapt funcţionarul le cheltuieşte. _ 

ID. General N. CONSTANTINESCU, în locul. “d-lui raportor: 

“Dior senațori, la art. 44-s'a propus un amendament de către "d. 

- ministru, de acord cu comiietul delegaților. "Amendamentul are 

cuprinderea următoare: 

„Limita până la care se neglijează fracţiunile sub 10 lei va fi 

-de 4.000 lei lunar sau 48.000 lei anual“, - 

— Se pune la vot acest amendament şi se primeşte. 

D. General N. CONSTANTINESCU, în locul d-lui raportor: 

Amendamentul propus de d. Popovici a fost respins de comitetul 

delegaților. 

— Se pune la vot armendamentăl d-lui Popovici şi serespinge. 

— Se pune la vot art. 44 cu antendamentul admis, şi se pri- 

meşte. 

— Se citeşte următorul art. 45: 

„Art. 45. — Sunt scutiţi de acest impozit agenţii diplomatici şi 
-eonsulari străini, sub rezerva reciprocităţii diplomatice“. 

D. “General N. CONSTANTINESCU, în. locul d-lui raportor: 

La acest articol fiind o scăpare din vedere, s'a depus un amen- 

dament pe care d. ministru, în urma atragerii atenţiunii unui- 

comitet de orfani şi invalizi, la admis după propunerea d-lui Be- 

letti în şedinţă: y 

„La art 45 propunem să se adauge cuvinţele: „Sunt scutiţi de im- 

pozitul pe salariu invalizii care au infirmităţi de ori ce categorie 

dobândite în răsboi, precum şi văduvele şi orfanii de răsboi, pentru 

pensiunile pe cari le primese în aceste calităţi“. 

- M. Beletţi, 1. Panaitescu, M. Botez, Sima Niculescu, D. Artţă- 

reanu, M. Fehmi, N. Carabioschi. 

Acest amendament a fost admis şi de comitetul delegaților. 

— Se pune la vot acest amendament, admis de comitetul dele- 

gaţilor, şi se primeşte. 

i— Se pune la vot art. 45 en modificarea admisă şi se pri- 

meşte. 

— Se citeşte următorul art. 46. , 
Art. 46. — Venitul impozabil se obţine. seăzându-se din venitul 

net : 

a) Câte 650 lei lunar, ori suma respectivă anuală, săptămânală, 

zilnică sau pe oră, nnmai dacă venitul 'net total al contrikuabilului 
nu trece de 48.000 lei anual. - i a 

Dacă contribuabilul are mai multe venituri, de felul celor aci 
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iiipuse; fără a trece în total limita de măi sus, scăderea se face 

& singură dată, fiind obligat să declare. aceasta la : veţinerea îm-: 

pozitului; : 

b) Din salariile muncitorilor manuăli, lucrând cu ziua, cu ora 

său. în acord, tot ce aceștia primesc:peste 20 zile lunar; 

''c) Vărsămintele până la 10%. din venitul brut ce: se fac de către 

sau pe seama contribuabilului pentru asigurarea unei pensii, pre: 

cum şi cotizaţiile pentru asigurarea de accidente şi: de -viaţă. 

Limitele de venit prevăzute în acest articol şi în -articolele 43, 

44 şi 46 vor 'puteă fi modificate prin legea, bugetară, de îndată cs 

cursul leului față de valoarea lui aur se va schimbă cu mai 

mult de o treime în raport cu această diferenţă din momentul 

aplicării legii de faţă. - 

D. General N. CONSTANTINESCU, în locul d-lui “raportor: 
D-lor, la acest articol este un amendament. admis de comitetul de- 

legiaţilor şi pe care d. niinistru singur la propus pentru ca să. 

vină mai mult în ajutorul slujbaşilor. : - - 

„Până -acuni li se. scădea: funcţionarilor până la 650 lei;. acum. 

sa urcat această cifră la-750 lei. Pa IP 

“Amendamentul este astfel sedactat: îi o. e e i: 

msârt, 46, alin: a se modifică:  -- EEE Ei 

„Câte 756 lei lunar. ori suma respectivă, anuală, săptămanală, 

zilnică sau pe oră. 

D. N. SECELRANU: D-le ministru, fiţi a așa de bin şi :spuneţi:: 

"Dacă lucrătorilor care lucrează cu: ziua: "si cu: ora ']i 'se âmpune 

ceeace irece peste. 20 de zile? . . ... - Pa : aia 

:.:D. VINTILĂ. BRĂTIANU, ministru . de: finanţe: “Miincitorii a- 

gricoli cari lucrează. cu zina nu sunt impuşi, fiindcă nici nu-i poţi 

impune, ei lucrează dvuă zile într'o parte, trei zile î în altă parte. 
Aci” este vorba de muncitorul industrial. 

D. General N, CONSTANTINESCU, în locul diai raportor: 
Rog pe d. ministru să precizeze dacă î în calcul intră si primele. de 
asigurare. ' NE. - 

"D. VINIDILA BRĂTIANU, ministru de: finanţe: Desieur, prin 
cotizaţie se înţelege -orice primă. 

— iSe pune la vot amendamentul propus de &. “ministru şi se 
admite. 

„_— Se pune la vot articolul 46 astfel modificat şi 'se primeşte. 
"— Se citeşte şi se primeşte fără discuţiune art. 47, în emă- 

torul cuprins: | 

dă ie Du peate piitutiunile, Statul, judeţele, cominnele, sta- 

îndustriaşii, meseriaşi e binitate publică, societăţile, comereianţii, 

rilor, araploiaţilor, cazat] ea plăteate seu Drocură faneţiond: , „e or, lucrătorilor, servitorilor -sau altora.
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-salarii, sau orice alte indemnităţi în bani sau în natură, mai 

sus vizate, sunt obligaţi să reţină impozitul asupra sumelor ce 

. plătesc. 

Impozitul reținut va fi vărsat la parcepţiile fiseale, în luna ce 

urmează aceleia în care s'a făcut reținerea, în conformitate cu 

“instrucţiunile publicate ale ministerului de finanţe. 

La vărsare se va prezentă un stat, cuprinzând toate indicaţiu- 

'nile pretinse prin instrucţiuni şi prin formularele oficiale. 

Pentru salariile din. alte ţări, cei ce le primesc sunt obligaţi. a - 

face vărsarea impozitului direci la percepții în termen de o 

lună. : 

— Se citeşte articolul 48, în următorul cuprins: 

Art, 48. — Sunt supuse nui impozit de 8Z veniturile nete din 
profesiuni libere, cur şi orice venituri neimpozabile la alt im- 

pozit elementar, din ocupaţiuni necomerciale, 'din exploataţiuni 

“Imerative exercitate in mod obişnuit sau accidential, sau. orice alt 

venit întâmplător. | 

IPentru asemenea venituri ocazionale din afaceri izolate cota 

de impunere va îi acea prevăzută la impozitul elementar respectiv 

pentra afacerile de aceeaş 'natură, . 

Veniturile lucrărilor din profesiuni literale, artistice. ştiinţifice 

şi didactice sunt supuse unui impozit de 5%. 

D. C. D.:DIMITRIU, vice-președinte: D. Buţureanu are cu- 

vântul. 

D.N. BUŢUR EANU: D-le preşedinte, d-lor senatori, am cerut 

«cuvântul la: art. 48, nu pentru întregul acestui articol, ci pentru 

aliniatul dela. urmă. Nu. propun un amendament, de frica regu- 

„larităţii cu. care mi s'au: respins celelalte. 

_D. General N: CONSTANT INESCU, în locul d-lui raportor: 
Ba unele s'au primit. 

D. N. BUŢȚUREANU: Este vorba de venitul lucrărilor din profe- 

siunile literare, artistice, ştiinţifice Şi didactice supuse impozi- 

tului de 5 la sută. | E 
Asupra acestei impuneri să-mi daţi voie să aduc: câteva consi- 

deraţiuni, fiindcă poate că ur irebui şi pentru cinstea noastră şi. 

pentr o necesitate culturală în tara noastră, ca acest. aliniat să 

dispară .cu totul. 

Dacă me. sândim; că. în această ţară avem atâţia neştiutori. de. 

carte, şi că avem nevoie de atâtea abecelare, 'necesitatea supri- : 

primării impozitului acestuia se evidenţiază numai: decât, Desigur 

apoi, că scriitorii acestor abecedare, cari nici odată 'nu sunt pro- 

fesionişti în literatură şi în cărţi didactice, —-şi mai" întotdeauna 

-exercită .alte profesiuni, —' nu au din “aceasta profesiune. literară 

:sau.didaetică venituri de acelea cari să intereseze: pe. leginitor.::
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Gândiţi-vă d-voastră că ne trebuiesc atâtea abecedare, şi cât de- 

scumpe sunt acesta produse literare, cari totuş nu aduc nici un 

fel de venit acelui care le serie. 

'Pot asemenea, d-lor, dacă este vorba de lucrări ştiinţifice - sau 
literare. i , 
Am stat de vorbă cu unii seriitori şi nii-au spus că cel mai 

mare număr de -exemplara sari se pot trage dintr'o lucrare, la 
noi. e de 7001, pentru că publicul nostru este foarte puţin cititor: 
luniea, dela ţară nu se împărtăgeşte cu literatura, decât cu ceeace 
se găseşte în cărţile de şcoală; iar în oraşe, unde nu avem un 

" public bogat care să isvorască din industria şi comerţul xomânese,. 
cititul nu este aşa de întins, pentru ca ediţiile să se repete, iar nu- 
nărul exemplarelor imprimate să fie mare, usa ca venitul din 
literatură să fie destul de imteresant, pentru ca, leg iuitorul să-l iîm- 
pună. 

Pentru venitul din cărţile ce se imprimă, la altcineva trebuie să. 
se adreseze legiuitorul, nu. la scriitori. În adevăr, chiar „scriitorii 
cari au ajuns ca să acopere trebuinţele sufletești ale acestei na- 
tiuni cu un număr mai mare din lucrările lor chiar, aceştia-se- 
plâng că nu dânşii tiaz folos, ei editurii. . 

Editorii, în adevăr, iau partea cea mai mare din produsul bă- - 
nesc al lucrărilor, științifice ori. literare ale unui. scriitor. 

Prin urmare, din acest punct. de vedere, pe de o parte a ştiinţei 
de carte în sine, iar pe de altă parte din trebuința unificării su- 
fleteşti naţionale a tuturor cetăţenilor ţării noastre, cred că serii- 
torii trebuese încurajați şi pentru aceasta să li se facă onoarea; 

a produeţiunile lor să nu mai fie supuse la impozit. 
n. C. D. DIMITRIU, vice-preşedinte: D. Popovici. are cuvântul. 
„D N. G. POPOVICI: D-lor, asupra articolului 48. pentru că 

“sunt consecinte cu mine însumi, am să fac următoarea propunere= 
"Mi se “pare că nu e drept şi nici logie ca toţi cari au o profe- 

siune liberă să fie impuşi în nod egal cu 8% %. , 
«Aşa, de exemplu, este drept ca un doctor care câştigă 30. 009 iei 

pe an, să plătească 87 tot aşa ca un coleg al lui care câştigă 
1.000.000 pe an? 

Nu e exagerat când vă afirm câştiguri aşa de mari, pentru. să 
„sunt doctori cari iau 500 lei pe o vizită şi. cred. că asemenea doctori 

e drepi să plăteasă o cotă mai ridicaiă, decât un doctor dintrun 
mie orăşel care iă 10 şi 20 lei. “ 

După cum am pus o serie de cote pentru funcţionari, să sta-- 
bilim tot aşă şi pentru protesiunile li bere. 

O voce: Nu se poate. , | | 
D. N. G. POPOVICI: Stiu că multora nu le convin. Cunose 

multe persoane cari sunt în 7 şi 8 societăţi şi au câte 100.000 până.
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Ia 300.006 lei pe an, acestora, de sigur nu le convine cota propusă 

de d. Arţăreânu, la care m'am asociat şi eu, ca impozitul să fie 

sporit cu 1 la sută după fiecare mie de lei. + 

E dureros când te-ai obişnuit să încasezi sute de mii de lei 

anual, să dai din acestea un impozit mai mare Statului. Dar nu 
Waţi întrebat oare, nu este mai dureros să iei. pensionarului şi - 

funeţionaruluii nevoiaş 1812 sută? Şi aceştia sunt mai mulţi. 

Durerea, celor mulţi irebuie so ascultăm; pentru: că este: mai 

greu când ţipă mai mulţi: la un loc, şi mai usor să; lași pe unul 

singur să ţipe. Astfel întelege € eu democraţia și în. sensul acesta 

sunt şi eu bolşevist 7 

De aceea propuri eu art. 48 să tie astfel redactat: 

„Veniturile din profesiuni libere sunt supuse unui impozit de 

3 la sută pâriă la 50.000 lei anual; de aci: înainte impozitul se va 

mări cu 1 lă sută la fiecare: mic în plus“ 

Principiul este ca ficcare să plătească în raport cu venitul: pe 

care îl are, cu atât mai mult că cei cari câștigă mai mult plătese 

din 'surplus; şi că acest impozit cste si o lovire a 'uxului, mai 

ales “că, între noi fie zis, nu toți muncese peniru paralele: cari le 

câstigă, ei cei mai mulţi 5 și vând iscălituitile. . : 

D.C. D.' DIMITRIU; “vice-preşedinle: Aveţi un amendament? 

D.N Ge POPOVICI:: “Nu. este semiat numai de mine, deci este 

nul şi neavenit. 

D.C. D. DIMITRIU, vice e-preşedinte::D. Crupenschi are cuvântul. 

D. C. CRUPENSCII(I: Prin acest articol sunt- impuse veniturile: 

-din. ccupaţiuni-:necomereiale; exploafaţiuni lierative, exercitate o-. 

-bişnuit suu accidental, sau orice alt venit întâmplător. : 

'Am pus o chestiune în comitetul delegaților şi o repun din.nou 

“isi azi, pentru ca să'capăt o explieaţiune. 
Femeile. dela :ţară: cari vând. surplusul laptelui sau ovălelor, 

“ sau cari vând din carnea poreului tăiat “de Crăciun, ceeace trece 

pesie necesităţile casnice, îndeplinese prin uceasta o ocupaţiune 

-mecomercială luerativă? Muncitorul dela ţară care face în timpul 

iernei cărătură de lemne la pară va plăti acest impozit? 

Ca alte cuvinte aceste: ocupațiuni intră. în cadrul ocupaţiunilor-- 

lor obişnuite, sunt afaceri necomereiale cari trebuiesc să fie im- 

puse? 

D. VINTILĂ: BRĂTIANU, ministru de finanţe: Cazurile enun-. 

ţate de d. senator Crupenschi nu sunt taxate de fel. Când un agri- 

eultor îşi vinde: produsele la oraş, el nu face comerţ, prin urmare 

mu poate fi taxat. de asemenea şi cărăuşul care după ce şi-a făcut. 

_arăturile, face un transport la oraş sau la gară. 

Numiai aceia: cari fac cărăugie în mod permanent, ca! la” oraşe, 

sant impuşi la in:pozitul respectiv. 

*
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D. C. CRUPENSCHI: Dar maşina de treer, pe care după -ce 
ai terminat la dumneata, o dai unui vecin să treere? 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Sunt o sută şi 
o mie de cazuri, şi de aceia, chiar pentru spiritul -cu-care trebue 
aplicată legea, nu irebue să le învederaţi pe toate, căci veţi dă 
agenţilor fiscului ideia să impună tor ce nu sa enumerat. 
Numai ocupaţiunile obicinuite, ecmereiale şi industriale, acele 

sunt impuse la capitolul respectiv. | 
D. Buţureanu n'a propus umendament, D-sa nu este în curent 

şi nu ştie că această impunere de 5% ri a fost cerută de diferiţii 
reprezentanţi ai societăţilor iiterare şi artistice. în locul impunerii 
de 8% cum fusese fixată. - 

Prin urmare, eu rog să lăsaţi această impunere aşa cum a, fost 
convenit cu reprezentanţii acestor societăţi. | 

In ceeace priveşte progresiviiaten caruţă de d. Popovici, îi răs- 
pund că nu putem face v progresivitate continuă, la toate iMpozi- 
tele elementare. Aceasta are locul ei la impozitul global. 

— Ne mai cerând nimeni cuvântul se pune la vot art. 48 şi se 
primește. 

| 
— Se citeşte şi se primeşte, fără diseuţiune următorul art. 49: 
Ari. 49. — „Pentru lveuitorii ţării şi pentru cetăţenii români, ori 

unde le-ar fi reşedinţa, venitul impozabil va cuprinde toate câg- 
tigurile realizate în țară sau străinătate mai sus vizate; pentru 
străinii locuind în altă. ţară, pumai cele realizate în tară“, 

— Se citeşte nrmătorul art. 59: 
“drl. 50. — „Venitul net wa fi obținuț scăzându-se din suma în- 

casărilor totale cheltuelile sirict necesare pentru obţinerea veni- 
talui“, . 

„Pentru profesiunile libere aceste cheltueli se fixează la o treime 
din totalul brut al venitului afară de cazul când contribuabilul. 
va dovedi că acesțe cheltueli sunţ superioare acestei treimi, în care 
caz se vor scădeă eheltuelile sale reale“, : 

D. C. D. DIMITEIU, vice preşedinţe: D). dr. Derietriad are cu- vântul, e „7 
D. Dr. GH. DEMETRIADE: D-le ministru, am Propus un a: mendament, după care. urracază să se: ceducă pentru profesioniștii iiberi 40G din venit, pentrucă noi medicii avem cheltueli extra- -ordinare, cu trisuri cu cercetări, ete. în cât rog pe d ministru de finante, în numele medicilor: să.:primească, acest amendament. “D. C. D. DIMITEIU, vice-preşedinte: D, Popovici: are cuvântul. -D. N. G. POPOVICI: D-lor,. se: par eeă. ne cam. tragem. spuza pe turtă. D. doctor Demetriade: prapuine ca la profesionigti. să mergem cu scăderea până la 40%,: dar pentru funcţionari nu aţi vrut' să scădeţi decât 730 lei. Va sii zică, unui funeţionar: care -are 6.000: lei 

7
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îi scădeţi 750 lei, iar unui profesionist, care:ar 'aveă. 6.000 lei, îi 

scădeţi 2,400 lei.. Mi se pare că diferenţa e colosală. Eu am un amen: 

dament în care propun să. mătiin această cotă pentru funcţionari 

iar pentru profăsioniştii liberi « so fizăm- la: o cincime din venitul 

brut. : 

In funcţionar, un proiexur de. învățământ superior, un profesor 

unifersitar are şi el cheltuieli: mari. trebue să se ţie la curenţ cu 

ştiinţa, să se aboneze la reviste, să aibă un cabinet'de lucru şi nw 

e avent dar ca. să li se reducă nureai 150 lei. Mă revolt contra 'a= 

cestei nedreptăţi. | 

Pentru că în acest parlament advocaţii sunt. în majoritate...... 

D..SIMA NICULESCU: Cer cuvântul 

D. N. G. POPOVICI: Nu fac chestiuni personale. Sunt în contra 

chestiunilor perscnale, dar constat un fapt material pe care nu-l 

poi îngădui. Nu că an; vreun interes, nu vorbese personal, d-lor, 

niciodată, dar să fim “drepţi şi. cum spuneam şi rândul trecut 
când sa votat aci lezea advyoeuţilor să nu întindem coarda. prea 

mult, ca să nu o rupem. 

" MDacă d-voastră vreţi, cu ori-c6 pret, "scoateţi o treime din ve- 

bitul brut, ea să veţi venitul net Ja profesiunile libere, pentru 

ce nu ați admis acest lucru şi pentru funeționari? Este drept. ca 

lor <ă'le scadeţi niuniai 750 'lei: iar profesiuiiilor libere o treime, din 

12 mii să le scădeți 4 mii? Dar ce suat aceste eheltueli? Birji? Ca- 

lătorii ? a ii 
D. N. DRĂGHICESCU: * Taitermiediară, stcretari. ... 

D. N. &. POPOVICI: Dar funețibriarii superiori nn au şi ei ne- 

voie! de cărți: de 'foviste? Profesosiii universitari, nu au nevoe să 

citească ca să fie mereu în curent cu știința? Credeţi care! că n 

profesor dei învățământ superior poate veni 'în faţa elevilor săi, 

astăzi, cu învăţătura pe care, a primiț- -0 el acum 40 ani? 

 (Intreruperi, mare sgomot).. e 

":D. VINTILĂ BRĂȚIANU, ministru, de finanțe: va rog să 1ă- 
sați pe d. Popovici să vorbească și să termine, ca să nu revenim 

rereu pe aceiaşi. chestiune, 

“D-voastră, “d-le Popovici, reveniţi jar. la chestiunea fancţiona- 

rilor, pe care am discutat-o şi credem că am terminat-o. 

D. CD. DIMITRIU, vice-președinte: D. Gh. Gheaţă are cu- 

vântul. ! 

D. GH. GHEAȚĂ: D-lor senatori, am un amendament de propus. 

la aeest articol, tot în chestiunea profesiunilor libere. La articolul 

30, de şi eu nu sunt nici advocat, nici doctor, ci sunt funcţionar'al 

Statului, sunt de părere totuşi ţa, în lipsă, de acte justificative! 

cheltuelile, ce trebuiesc scăzute să fie fixate la 40%.
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De ce să obligăm un doetor ovi un advoeat să producă acțe jus- 

tificative, ei cari nu ţin registre şi nu dau ehitanţe ă souche. 

"D. VINTILĂ BRĂTIANW” ministru de finanţe: D-lor senatori, 
încă odată să nu confundâm salariul cu venitul din profesiunile 

Jibere, care au:două naturi *deosebite.' Nu se poate asemănă im- 
punerea unuia care are o sumă fixă şi sigură în fiecare lună, cu 

impunerea nnui câştig care nu e nici fix, nici sigur şi pentru 

care omul trebue să alerge punându-și pricaperea lui şi pentru care 

trebue să facă cheltueli speciale. Acestor din urmă este drept ca 

să li se scadă cheltuelile făcute în vederea profesiunii. 
Noi am pus suma de-o treime, dar am pus şi formula că atunci 

"când interesatul va dovedi că aceste cheltueli sunt; superioare, să 
poată îi scăzut cu ele. In instrucţiunile cari le dăm diferitelor co- 
misiuni, ani prevăzut că se poate scădeă şi mai mult. Un doctor 
are nevoe de trăsuri, de telefon, de odăi de primire, de vehicul, ete. 
el nu are decât să arate aceste cheltueli si va puteă fi scăzut chiar 
mai mult de cât 40 la sută, 

V D. CH. CHEAȚĂ: Ar trebui să nu li se ceară acte justicativa 
D. VINTILĂ BRĂTIANU; aministru de finanţe: Când cerem: 

acte justicative la toti peatra impozitul pe venitul global. este 
drept să ceri acte justicative şi profesioniştilor, 

In Ardeal şi în Bucovina advoeaţii au registre, prin urmare le 
dăm; voie să vie cu ele şi depe ele să li se scadă cheltuelile reale. 
Iu sper că cu timpul şi advocaţii şi doctorii dela noi vor aveă ca 
cei din Ardeal şi Bueoviin registre, cn “cari să arate cheltuelile 
spre a puteă fi astfel iripuşi numai la venitul real. Vă rog deci să 
păstrăm această formulă de o treime şi să nu o ridicăm la 40 la 
sută, care poate să fie câte odată prea mică şi alte. ori prea; mare.. 

D. €. D. DIMITRIU, vice-președinte: TD). Anţăreanu are cu- 
vântul. | e 

D. DIMITRIE ARȚAREANU:' D-lor senatori, cer cuvântul nu 
pentiu a fi pe placul d-lui senator Popovici care crede că trebue 
să arunce din când în când câte v “ăgeată la adresa profesioniş- 
tilor liberi şi. în special a advoeaţilor, Jar iau cuvântul pentru că 
este vorba de o chestiune dreaptă. Cred că este de datoria advoca- 
tului să. ţină registre şi-uu nuzaăt de datoria lui ci a tuturor pro- 
fesioniştilor liberi; fie. ei artişti, îngineri, ingineri silvici sau de 
altă natură cari încasează din expertize sume colosâle, De aceea 
rog pe d. ministru, care are mai multă trecere, să introducă în 
legea această obligaţiune: 

- E 
” D. VINTILA. BRATIANU, ministru de. finanţe: Nu cred" că 

această chestiune şi-ar aveă locul într'o lege fiscală. Ea: şi-ar: avea locul numai în codul de: comerţ. : - 
D. OONSTANTIN CRUPENSCHI: D-le ministru, am citit 45
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curând! în' „Le Temps“ că în legea financiară franceză: sa admis 0- 

bligativitatea pentru protesioniştii liberi de a ţine registre de în- 
casări sub pedeapsa de a fi amendaţi atunci când nu le prezintă 

la cererea administraţitnii fiseale. | 

D. VINTILĂ BRĂTFIANU, ministru de finanţe: In momentul ae- 
tual, parlament francez se sbate într'o criză în care trec cele mai 
ciudate soluţiuni din canză că Statul nu poate face faţă cheltue- 

lor lui cu cele 4 miliarde, 

Woci: Închiderea diseuțiunii, 

D; GC D. DIMITRIU, vice-preşedinte: -lor senatori, -primul a- 

mendament propus este acela al d-lui Dr, Demetriade redactat în 

modul următor: ' 

„Ia, art. 50 la: fie se adaugă următoarele: 

„Pentru mediei cheltuelile, în lipsă de justificure, se fixează la, 
40 la sută“, „Il 

D. Demetriade, Simu Niculescu, I Panaitescu, x. Seceleanu, G 
Condracha, d. L. Eraelide. 

Acest amendament a, fost vebpins de comitetul delegaților. 
Se pune ia vot amendamentul d-lui Dr. Demetriade 'şi se xes- 

- pinge, 

D.C. D. DIMITRIU vice-președinte: Al doilea amendament pro- 
pus de d. Popovici este ustfet redactat: | 

„La art. 50 să se schimbe procentul de scădere pentru găsirea 
venitului şi să se zică: - 

„Pentru profesiile libere aceste cheltueli se fixează la o cincime 
din totalul brutal venitului ete.“ 

D. G. Popovici, E. Boiariu, A, Moseiu, Preotul Breastea, Pre: 
descu. : 

Şi acest amendament a fost vespins de comitetul delegaților. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui Popovici şi se respinge. 
D. C. D. DIMITRIU, vice-preşedinie: Ultimul amendament. la 

art. 50 este cel propus de d. Gheaţă: 
„La ari. 50 la fine se adangă următorul amendament: |. 
„Pentru profesiunile libere, în. lipsă de . justifieare,. aceste. chel- - 

tueli se fixează la 40 la sută“, “ 
Şi acasta a, fost respins de comitetal delegaților. 
— Se pune la vot amendamentul d-lui Gheaţă și se respinge. 
— Se pune i vot art. 50. așa cum a fost redactat şi se pri- 

mește. E - 
Sedinţa se suspendă pentru 5 inute.: 

La redeschidere, . i
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.— D. Generat N. Constantinescu, în locul d-lui raportor: citeşte 

-sueeesiv următoarele art. 51, 52 şi 53: : 

Art. 51, — Venitul inupozabil si impunerea se stabileşte: 

a) Anual, după venitul anului precedent și în parte pentru îie- 

care: exercitare profesională, ocupaţiune ori exkploataţiune lucra 

iivă exercitată în mod obişnuit; 

3) La obţinerea fiecărui câştig ocazional. 

Art, 52; — Constatarea veniturilor prevăzute: în: articolul pre- 

cedent, alin. a şi stabilirea impozitului se face pe baza declarațiu- 

pilor ee contribuabilii sunt obligaţi a da anual sau la începerea 

„-exercitării, conform reautelor prevăzute sub titlul III. 

Declaraţiunea trebuie să cuprindă veniturile brute realizate în 

anul încheiat la 31 Decembrie precedent din fiecare fel de, profe- 

siună sau ocupaţiune obişnuită şi cheltuelile necesare obţinerii 

venitului. Ea poate fi sprijiniiă cu registre regulat ţinute. 

__ Pentru veniturile cari au început în cursul anului precedent, 

însă au durat mai mult „le 3 Inni, venitul va fi calculat rapor- 

tându-se la timpul cât au durat. 

Dacă în anul precedenţ au durat maj puţin de 3 luni, ele vor îi 

„stabilite după apreeiere,. cum. se arată mai jos. - 

Comisiunile au dreptul să aprecieze sinceritatea deelarațiunilor, 

„ţinând seama şi de situațiunea cont tribuabililor. , , 

Onorările fixe ale profesionisţilor ca şi jetoanele pe prezenţă 

„jiind taxate la impozitul pe salarii, nu ințră la impunere. 

„Art. 53. — Pentru câştiguri ocazionale prevăzute de art. 51, alin. 

„b, din afaceri izolate, ori din -remise întâmplătoare, cari: nu sunt 

supuse altui impozit: elementar, cei, cari le-au realizat sunt obli- 

aţi a declara îndată câștigul la perceptia locului unde s'a rea- 

-lizat. 

Impozitul va îi. constatat conform art. 95 şi se va achită în- 
dată. Cei cari plătese aceste sume sunt obligaţi! a reţine şi a vărsa 
la Stat impozitul cu normele stabilite: la art. 47. 
— Necerându-se cuvântul :la nici anul din aceste articole, ele 

se pun: la vot succesiv şi. sa: admit. : - | 
— Se citeşte următorul arti: 54: .. ! | : 
„Ari. 54, — Orice locuitor al ţării, major, afară de femei, sau cei 

ce au în ţară reşediuţa peste 6 luni! întriun an, şi cari nu sunt 
impozahili la nici un fel de impozit. prevăzut de prezenta lege, a- 
fară de personalul corpului diplomaţie străin, vor plăti un impozit 
ininimal de 10 Jei pe an. 

Dacă contribuabilul suportă alt impozit, mai mie de 10 lei anual, 
va îi impus numai eu difer ența până la aceastăi sumă, 

Se scutese de acest inipozit minimal infirmii - incapabili “de 
muncă aflaţi în sarcina asistenții publice, precum 'şi cei ajunşi la



/ 

bătrâneţe înaintată fără mijloace de vieţuire, rezerviştii cari au 

luat parte la campania anului 1877/18 și invalizii din răsboiub 

1914—1919. 

D. C. D. DIMITRIU, vice preşedinte: D. Trufin are cuvântul, 

-D. N. TRUFIN: D-lor senatori, vu, ocaziunea amendamentelor 
cari s'au propus mai înainte, chiar de o parte din membrii miajo- 

rităţii, d. ministru a spus că se face demagogie. 
: En cred că la arţ. 54 tocmai d. sninistru de finanţe a făcut cea 

mai mare demagogie. Și iată de te: 

dn ţata aceasta, cână leul valorează 8 bani, când birul capului 
te plăteşte deci, cu niult mai inult decât se plătea până acum, d 
mânistru, după ce scade pe invalizi, pe văduve, pe orfani, pe ve- 
teranii dela 1877 — și foarte hine, căci este drept să fie scutiţi — 
după ce spune în acest articol că toţi hoghetnicii, adică cei cari 
nu pot să producă ninic şi sunt ţinuţi de alţii, sunt scutiţi, zice, 
că cetăţeanul care mu a fost impus la nici un impozit va plăti 
10 lei pe an. - 

Apoi, -le ministru, câţi derbedei sunt în ţara noastră, cati umblă 
din oraș în oraș, din l6e în loc şi câştigă atâtea parale, şi face 

“utâtea samsarlâcuri? Este bine şi logice ca ei să plătească numai 
10 lei pe an? 

Intr'o comună sunt oameni cari nu au pământ, nu au un venit 
impozabil; dar care câştigă 15 lei pe zi şi când! d-voastră îi puneţi 
să plătească 10 lei pe ar, nu este demagogie? Fu cred că la acest 
articol trebuie să se pună 5 lei. pe lună, sau 60 lei anual pentru 
toţi cei cari nu au fost impuşi la vreunul din celelalte capitole. 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: D. senator Trufin 
a spus că am făcut demagogie fiindeă am pus un impozit prea mic. 

“ Demioeraţia cerc un lucru: suprimarea, irapozitului pe cap. a bi- 
ului celui veciu revoltăior ae nedrept. De aceea nu am vrut de 
loc să dăm un caracter de capitaţie acestui impozit. 

Cine întră in categoria celor impuşi cu 10 lei? Acela care nu 
are nici un venit şi nici nu esto in sarcina, asistenții publice, cel 
care nu are nici venit agricol, nici salariu nici venituri profesio- 
nale, nici venituri din comerț, adică acel pe care nu-l poţi impune 
3n altă, categorie 

Acesta. esie pur și sia:plu un împozit pe venit, dar pentrucă nu 
i-ai găsit nici un venit impozabil, îl impunem la 10 lei. Sunt oa- 
meni, cari fără a fi în spiuarea asistenții publice nu au nici un 

"alt impozit de plătit. | 

Prin urmare, irspozitul de 10 lei nu este un impozit; personal, ci 
6 contribuţiune a  ectăţeanuluil are deşi, nu are nici un venit 
văzut, trebuie să aibă ceva din care să-şi câştige existenţa, şi 

4



pentru că profită şi el de situaţia generală a Statului în care. 

se găseşte, trebuie să contribue la sarcinele acestui Stat. . 

D. CONSTANTIN CRUPENSCHI: Văd că sunt scutite, de acest 

bir femeile, toemai astăzi când cer drepturi egale cu “noi. j 

D. VINTILA BRATIANU, ministra de finanţe: Daţi-le întâi 
drepturi şi pe urmă puteţi să le puneţi biruri. 

— Se pune la vot art. 54 şi se primeşte, 

— Se citeşte şi se primesc succesiv, fără discuţiune, următoarele 

art. 55 şi 56: | 

Art. 55. — „Impozitul progresiv pe venitul global se aşează a- 

supra întregului venit anual al contribuabilului, care. se compune 

atât din veniturile supuse la impozitele 'elementare, cât şi din 

cele scutite de acele impozite, sau cele mai jos prevăzute din alte 

țări“, 

Art. 56. — „Sunt supuse acestui impozit persoanele fizice şi a- 

nume: | , 

1. Pentru toate veniturile lor din ţară şi din străinătate, orice 

locvitor al ţării, oricine are reşedinţă obișnuită în România mai 

mult de 6 luni întrun an, cum şi cetățenii români cari locuiese în 

altă ţară. 

Dacă străinii cu reşedinţa în românia sunt supuşi în altă ţară - 

la un impozit progresiv pe venitul global, similar celui de faţă, ei 

vor pnteă cere până la o înțelegere en Statele străine, ca venitu- 

rile împuse în străinătate să na mai fie impuse în fară decât 

pentru diferenţă dintre irapozitul român şi cel străin. 

2.- Pentru veniturile ce trag din ţară, străinii, cari nu au nici. 

domiciliu, nici reşedinţa obişnuită în România“. 

— Se citește următorul art, ST: 

Art, 57. — „Venitul global impozabil al unei persoane, can 'de 

familie, cuprinde veniturile sale personale, ale soţiei eu care con: 

vieţuieşte deasemerea şi ale celorlalji membrii. minori ai familiei 

ale căror venituri le are la dispoziţie, urmând ca imbozitul sta- 

bilit pe baza acestor venituri să fie plătit de fiecare în proporţie 

cu veniturile sale cari intră în compunerea celui global. 

Veniturile soţiei şi ale acestor inembri, provenite din salarii sau 

din exercitarea persunală a unei profesiuni, comerţ; ori industrie, 

se impun separat“, 

D. C. D. DIMITRIU, viee-preşedinte: ]). Trufin are cuvântul. 
D. ION TRUFIN: D le ministru, am: onvare să vă pun o în- 

trebare: - 

Se zice în acest articol 57 că veniturile femeiei sunt puse la 
un loc cu ale bărbatului. Dar veniturile parafernale? 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ininistro de finanţe: Intră tot aici.



D. ION TRUFIN: Dar acelea pe cari le administrează bărbatul - 

ca tutore al copiilor soţiei sale, pe care venit 'este obligat să-l 

pună la Casa de depuneri? o. N 

 D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: Alcelea sunt 
veniiuri de cari nu pouie dispune şi deci nu intră în prevederile 

acestui articol. 
— Ne mai cerând nimeui cuvântul ,se pune la vot art. 57, aşa 

cum €e redactat, şi se udmite. 

— Se citeşte şi se primaşte succesiv, fără discuţiune, următoa- . 

rele art. 58 până la 70: 
Art. 58. — “Nu sunt supuşi acestui impozii: 
aj Regele şi membrii familiei regale; 4 

b) Personalul diplomatie şi cel consular străin, aceştia din urmă, 

cu condiţia să nu fi avut reşedinţă în ţară şi să nu aibă alte 

ocupaţiuni obieinuite aci în tot cazul însă sub condiţiunea reci- 

arocităţii. . 

Art. 59. — Impozitu: se aşează: 

a) Lu, locul unde contribuabilul are principala reşedinţă sau în 

lipsă la domiciliu; 

- d) La locul unde sa realizat principalul venit dacă n'are domi- 

iliu aici reşedinţă în România; _ 

ec) La locul ultimului domiciliu san reședință, sau în lipsă la 

Bucureşti pentru cet: aţenii români cari nu au domiciliu nici reşe- 

dinţă, niei vreun venit în România. 

Art. 60. — Venitusile cari intră în compunerea celui global se 

calculează pe baza veniturilo» respective ale anului precedent pre- 

cum urmează: - 

a) Veniturile nete ce se constată în Vederea impunerii la im- 

pozitele elementare aşa cum ele sau determinat pentru acele im- 

pozite; - 

6) Veniturile-taxabile pe cale de reținere sau vărsare directă la 

impozitele elementare, astiel cum ele sunt impozabile pe anul pre- 

cedent; 

c) Veniturile auului precadent cari au încetat în cursul acelui an, 

cum şi cele scutite de impozitele elementare, după normele. de 

caleul stabilite la acele impozite, pentru vanituri similare, 

Veniturile imobilelor rneinscrise la impozitele elementare res- 

pective întră în aces! calcul astfel cum au fost realizate în anul 

precedent. In acest scop vur fi determinate conform normelor sta- 

bilite pentru acele impozite clementar>, însă cu procedura prevă- 

zută la titlul III, până ce devin impozabile la ele. 

Art. 61. — Venitul global se formează din cel general, scăzân- 

du-se :



1. Impozitele elementare. si adiționale. la veniturile cari: compur 

pe cel global. - : : 

2. Dobânzile plătite la dator iile chirografare sau! inotecare şi 

privilegiate întru cât ele nu sunt deduse după lege Ya împunerile, 

elementare. - - 

3. Anuităţile rentelvr la a căror plată contribuabilul este obligat: 

în baza unui titlu ce nu este constiinit de el însuş, cum şi cele 

constituite de el prin acte dotaiv uri către v instituțiune de bine- 

facere sau cu titlu oneros. 

4. Deficitele încercate în anul precedent la întreprinderi agricole, 

- comerciale sau industriale până la concurenţa venitului: global, 

fără a putea fi repurtate usupra anilor nrmiitori. 

"5. Sumele date din -venit pentru instituţiuni -de enliură şi de 

asistenţă socială ale Statului, judeţelor şi comunelor, dacă ele 

mau fost scăzute la imporitele elementare. . 

dirt. 62, — Pentru persoanele cari lomiciliază în altă țară, însă 

au în România cel puţin 6 iuni întrun an una sau mai multe 
„_reşedinţe- sau au domieiliul aci, însă trag veniturile lor în cea 

mai mare parte din altă ţară, şi dacă venitul global nu se poate 
stabili pe altă eale, el va fi stabilit în raport cu A aloarea locativă 
a acestor reşedinţe, în modul următor: 

| „| BIR0MOL DB. VBAIT 
"4 DACĂ VALOAREA LOCAPIVĂ TOTALĂ | IMPOZABIL IN RAPORT 

i | A HEȘEDINȚELOR ESTE: | CU VALNAREA 
| d LOLATITA VA Fi: 
  

2
 

i Până ae... , „BU00 sei | De 4 ori 

Deta... 5.001 - 10000 pi 
Pe 10001—20.000 | 6: | 
ae ee e e 20.001.400 pif Ti 
"Peste... 40.000... 8 

5 biti “ i :   
Art. 63. — Venitul global este irnpozabil integral numai dacă a- 

tinge suma de 10.000 iei anual. 
„Această limită va puteă fi modificată prin legea bugetară de 
îndată ce cursul leului față de valoarea lui aur se va schimbă cu 
mai mult de o treime în raport cu această difarenţă din momentul 
aplicării prezentei legi. : 

În calculul venitului global impozabil porţiunea maj „mică de 
1.000 lei seneglijează. 

Art, 614 — Venitul global se impune cu cotele de.mai jos:
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r i „A 
= 

Venitul global im- 
pozabil . : 

la „itenai dintre cirue mai jos, - | . 

indicate pențiunea yepitelui mai mită || (sc it : ; 
e 1.030 lei se reșiza ă Panin || UUTĂ |1M207T0L | veniturile globale cuprinse. în intervale 

A dela 1.060 lei în sus se rotunjese . PR - | 
precum Gimează şi impozitul se ' indicate în prima coloană 
telulează cum se arată în ulțimă 

“cecenă. MI i 

| _Î_ 
10.000] e] 100 

"| In întervala 20 000 11/,% 

Calcului, impozitului pentru 

La fiecare 1.000 lei imp. creşte cu . 15 le[. 

se rotunjesc, 25 i Da BE 3 

tao în 000 -80.000-1%7,9%] ... 45 0 mn LO00 n mmm 20 
„le a 

A „4000 157% „700 mm 1000 n n „m Br 

i De » IL] 1.000 3 . m 25 » 

20%amemop) | 601000| -2%| 1.200 dă ! 
» » 2.000 » » » , „ 90 5 

v 33: 5.000 „ „ . 3 300 „ 

tel 100.000 3% 300) 
200.000] 47,9%] sooo) 

, 3.40.000 Go]. 180007 8:00 pm 450 
| ) idem din 

5.000 1 5.000 i * 400, 0U| 71/, %|:- 29.000   5.000 pm n 850 4 

pp 5000 pp n 6% 

m: 5000 5 n» 125, 

mm 5:000 îm MBd 

500.000| 14,9%] 42. s00) 
-600:00| 9/4 57.000 

i 700.00010%/,70| 72.100   tem din 
10.000 în 

10.009 lei 
800.000 11% 28 000 wm 104000 pp n. 1590 

12% 130030) mio m 10.000 pm e m 1:600 

20. 008 lei 

1 009.0.0 (A 

idem din 2 io 210000% > i: 20.000 pp „i 3600 , 

:.29.000 în 2 000.000 15% soo'00)]» „20.000, -»; nn 3.600 - 

“1 3000.00 46 %, 480.000) 5 >» 50.000 nn » „9.000 ,, 

4.000.004 17%] 6s0.000/[»  » 50:000,,, pumn 10.000, ,, 

» » 50.000 » » n 9 10.000 .. Idam din: : tion dia 6.000.000) 18% oaomse) | 
seed 1! [8.010.000 19uji520004 mn 807000, n timp 11.000 

. 10 000.000 204(2.000.000/|» 2 50:00 + pn 12.000, 
" "oati, partea ce tre-! i 

] ce de 10.000.u0v se im 
pune cu î/, neglijin 

Î.du-se porţiunea mai: 
mică de lei 1.000. . | 

, i 
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Veniturile Juate din ţară de către locuitorii altei ţării, pentru 

"cari nu se poate. stahili venitul -lor gloval, sau nici nu se poate 

„mreciză căror. perșoane fizice apariin, atunci când ele se iau de 

societăţi anonime. din alte țări, vor fi supuse la izvorul acelor ve- 
vituri, în locul impozitului pe -venitul global, cu o supracotă la 
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impunerea! elementară, de jumătate din cota "acelui impozit ele- 

mentar. 

Art. 65. — Impunerea se stabileşte conform regulelor cuprinse 

în titlul III, pe baza 'leciaraţinnilor. contribuabililor, a înserierii 
veniturilor în matricolele de coniribuţiur:i la impozitele elementare, . 

şi a tuturor constatăriloy fiseului din orice acte. 

Art. 66. — Se vor acorda contribuabililor scăderi din impozitele- 

constatate, cum ze specifică mai jos: i 

a) Pentru sarciui familiare; i 

b) Pentru micile venituri supuse impozitelor elementare; 

e) Pentru sarcini ipotecare. 

Toate aceste scăderi se fac numai în baza declaraţiunilor anuale: 

de impunosi, întrucât la acordarea lor urmează a se aveăl:în ve- 

_dere toate veniturile contribuabililului, cum. şi împrejurările în 

cari se află. 

Contribuabilii, cari sunt dispensaţi de deelaratiunile anuale 

pentru stabilirea impozitului pe venitul global conform art. 87, vor 

face declaraţiuni spre a puteă obţine aceste scăderi. : 

"Pentru constutarea lor se aplică dispoziţiunile. prevăzute în 

art. 99. , 

Scăderile de operat asupra impozitelor elementare se vor opera 

_şi asupra. adiționalelor respective. 
Toate scăderile se operoază în lei; rezultatul calculului în bani 

se neglijeazăi. - E 

Art. 67. — Scăvămintele pentru sarcini familiare se acordă din 
impozitul pe venitul global conform prevederilor din tabela +;de 
mai jos, şi numui în caz când contribuabilul nu e impozabil la 
acest impozit, se vor acordă la impozitele elementare. | 

Se consideră membrii ai familiei pentru cari contribuabilul are 
drept la scădere: 

1. Soţiai care convieţuieşte cu soţul ei afară de cazul când are 
venit impozabil separat conform art. 57, alin, 2, mai mult de ju- 
mătate din veniiul global impozabil pe numele soţului. : 

2. Ascendenţii, descendenţii, copiii adoptivi și recunoscuţi, în 
vârstă mai mică de 21 ani la 1 Ianuarie a anului pentru care se 
cere scăderea sau excepţional și cci peste 21 ant cari se află de 
fapt în sarcina contribuabilului, fraţii minori şi sora nemări- 
tată. Cu condițiune însă ca toţi şă fie întrefinuţi de contribuabil 
şi să nu aibă fiecare venit impozabil deosebit la global mai mult 
de o pătrime din venitul glchal al contribuabilului. 

Contribuabilii vor prezentă, pe lângă actele de naştere, dovezile 
ce se vor cere prin instrucțiunile publicate ale ministerului de fi- anţe. 

i i
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In cazul când contribubilul nu este supus la impozitul pe ve | ritul global, scăderile pentru persoanele în sarcina sa se vor operă în modul indicat în ultima, coloană a tabelei de mai jos, la unul din impozitele elementare înscris în roluri. după alegerea conţri- buabilului, 

Aceste scăderi nu se operează la impozitele asupra veniturilor prevăzute la art. 53 şi 54, 
Scăderile vor fi: 

=
 

            

        
    

Numărul de SCĂDERI DE FĂCUT Dacă venitul pl £ membri ai din impozitul pe venitul g'obai „bal e sub minimul a. când acest vonit impozabil este: impozabil, scăde: | familiei pen- _ 
_ rele de operat din tru cari se] S S alE ua 3 .3s .3l8 „28 3 inpoi denar 

Ș d SI] Sa Sal Sal Sa-l2 se accesori acordă stă- | |esslsselzae 2 5|5-e ZS| e ȘI ătcesorii = joase =] 225| >"33|'os2| înscrise în rolui 3 |essleâSlesă 45| 235| a32 derea îm | a 83| Ess 2] as] sas| sas Sunt : ge pe [e [e lasa” |e 

1—2 | 40% 30%| 20%] 10%] sa] _ | _ 10% . 3—4 | 60%] 40%] 80%| 20% 10% 5%] — | 14% 5—7 [| 70%] 502%] 40% 30%] 20%| 10%] 5%) 16% 8—10 | 80%! 60%] 50% 40%| 30%! 20%) 10%] 18% Peste 10 904|. 70%] 50%] 500| 4 %| 30%] 200%] 200.                   
Art. 68, — Pentru contribwabilii al căror venit global cade sub limitele impozalile, se vor face reduceri din impozitele mai jos | specificate 'în cazurile când veniturile nu întrece sumele de mai - jos si anume: A 1. Dacă totalul veniturilor proprittăţilor agricole ale unui, con- tribuabil nu trece île 2.000 lei, se va scădeă 25% din impozitele proprietăţilor agvicole 'de categoriile 1-6 prevăzute de art, 4, ex- ploatate de 'contribuabilul însug, 

2. Dacă totaiul veniturile nete ale proprietăţilor clădite ce a parţin unui contribuabil nu ţrece de 2.000 lei în comunele cu po- pulaţie până la 10.000 locuitcri, de 3.000 în cele cu 10.001 până la 50.00v locuitori, de 5.000 în cale e 50.001—950.000 locuitori și de. 6.000 lei în cele cu peste 250.000 locuitori, se va scădeăj 25% din impozitul total al clădirii locuite de Proprietar ori de titulaxut unui drept real de folosinţă, în. cazul când el locueşte în imobil. 3. Dacă totalul veniturilor nete comerciale, industriale, agricole, profesionale, ori din ocupaţiuni obişnuite nu tree de 3.000 lei, im- pozitul se va reduce cu 50% pentru impunerea ce are de obiecţ Yrincipala ocupaţine a contribuabilului. 
E 

Brăt. , 
73
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Cotele reducerilor prevăzule de acest articol se adaugă la cele 

din articolul precedent, făcându-se o singură reducere. ; 

Lâmitele venitului total prevăzute în acest articol, peste cari nu 

se pot face scăderile, vor putea Îi modificate prin legea bugetară, 

de îndată ce cursul leului faţă :le valoarea Imi aur se va schimbă 

cu mai mult de o treime în raport cu.această diferenţă din mo- 

mentul aplicării prezentei legi. 

„Art. 69. — Din irapozitele elementare asupra veniturilor 'imobi- 

liare se scade partea de impozit elementar corespunzătoare la 

guma plătită, drept dobânzi la datoriile ipotecare sau privilegiate 

cari grevează imobilele respective, precum şi pagubele provenite 

în cazuri de grindină şi inundaţii în caz de totală distrugere, când 

recolta, n'a fost asigurată. 

Spre a se operă aceste scăderi trebuie să se aducă dovada sar- 

cinii ipotecare ori privilegiate şi a plăţii impozitului mobiliar la 

dobânzile achitate pe anul precedent. 

Nu se va pretinde dovada plăţii acestui impozit pentru dobân- 

zile plătite la ipoteci constituite către bănci, înstituţiuni de crediţ 

sau 'celor ca fac afaceri de seont ori împrumuturi şi cari sunt 

scutiţi, conform art, 23, de impozitul mobiliar, nici pentru ratele - 

datoriilor ipotecare către Creditele funciare urbane sau rurale, 

înfiinţate pe baza legii speciale, cari rate, pentru împrumuturile 

cu termen dela 20 ani în sus,.vor fi socotite integral la aceste 

reduceri. e 

Ari. 70, — Ya caz când se face seăderile prevăzute de articolele 

67 şi 68 din aceleaşi inpozite imobiliare, din cari se face şi scă- 

derea prevăzută de art. 69, seăderile' din primele două articole se - 

. face asupra părții ce rămâne după ce s'a. scăzut impozitul cuvenit 

la dobânzile ipotecare, după prevederile celui din urmă articol. 

— Se citește următorul art. 71: 

Art. 21, — Se vor puteă aplică cote adiţionale pe lângă unele 

dintre impozitele elementare, în limitele prevăzute aci, în folosul 

judeţelor, comunelor, Camerelor de comerţ şi instituţiunilor pu- 

blice mai jos indicate. - 

Impozitul se aplică şi se calenlează în total asupra. veniturilor: 

“impozabile supuse fiecărui impozit, şi, după încasare, se repar- 

tizează potrivii cotei ficeâvei instituţiuni, 

D. C. D. DIMITRIU, vice-preşedinte: D. 1. Trufin are chvântul, 

D. IOAN TRUFIN: D-le ministru, pe lângă cotele adiţionale 

cari s'au stabilit a se luă pentru coniune şi judeţe, nu credeţi. că 

ar fi. bine cas în loe să urmblăm cu doica prin sate pentru şcoale, 
să introducem o cotă adițională, asupra întreprinderilor dela ţară, 
care să servească pentru scoale? 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, mninistru de finanţe: -Impozitele în.
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geriere trebuie să nu disteuuza unitatea de impunere, adică nu 
trebuie să aibă o anume destinaţie. Un impozit nu se poate pune 
pentru o anumită ramură deSactivitata. 

Dacă se pun impozite adijionale pentru comune, judeţe sau Ca. - 
anerele de comerţ, acestea se face pentrucă ele îndeplinesc un ser- 
viciu publie şi prin urmare, înlocuesc Statul în atribuţiunile lui, 
Este „ diviziune a muncii şi de aceea se dă din mijloacele Sta- 
tului, pentru servicii pe cari Statul ar trebui să le ia asupra lui, 

Sistemul de acum câţiva ani, când se cereau impozite speciale 
pentru fiecare ramură de activitate publică, eră nn sistem care 
duceă la dezordinea tinanţelor şi la inegalitatea de tratamenţț 
pentru administraţiile Statului. 

In ce priveşte şcoalele, aceasta este o: chestiune care va fi 
legată de legea învățămân mlui şi de descentralizarea administra- 
tivă, când comuna şi judeţul, având mijloace mai multe, vor fi 
datoare să le întreţină. : . 

Dacă până astăzi, în vechiul regat în special, nu am putut aveă 
școli suficiente la sate, este că Statul a vrut să facă eltşeolile; 
De câte ori am vorbit cu sătenii mi-ara făcut convingerea că, 
dacă vom lăsă comunelor iniţiativa şi le vom dă şi mijloacele co- 
respunzătoare, se vor face mai multe şcoli decât a făcut Statul, 
centralizând totul la Bucureşti. | | 

Prin urmare, chestiunea este legată, în ce priveşte şcolile, de 
descentralizarea administrativă şi de legea învățământului, Pentru 
unitatea de impunere nu putem decât admite să ge creeze impozite 
speciale, pentru fiecare ramură de activitate din Stat, impozitele 
sunt puse pentru acopetirea în general, a tuturor cheltuelilor Sta- 
tului. - | - 

D. IOAN TRUFIN: Faţă de cele axătate de d. ministru, cum 
că cu ocaziunea votării legii învățământului şi a descentralizării 
administrativă, se vor avea în vedere modalităţile ca aceste ins- 
tituțiuni de cultură ale neamului să nu rămână în lâncezeala de 
astăzi, eu mă Aeclar multumit. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: In expunerea | 
de motive am: şi arătat că, treptat, treptat, Statul trebuie, en cât 
impozitul pe venitul gl»bal. precum şi celelalte impozite vor 4ă 
roade, să cedeze comunelor şi judetelor veniturile din impozitele 
elementare. Impozitele elementare. având un caracter local, tre- 
buie să meargă la administraţiile lvcale. 'Felul final este ca Statul 
să ia cota cea mai mică, iar cota rea mai mare să revină adminis- 
traţiilor locale. 

Acesta este, de altmintreli, programul nostru financiar, ea trep- 
tat, treptat, «multe din serviciile pe cari le îndeplineşte Statul, să. 
ie treacă comunelor şi judeielor, dându-le și veniturile necesare:
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dacă face descentralizurea şi nu se dă administraţiilor locale, ve- 

niturile de cari vor aveă nevoie, înseamnă să faci descentrali- 

zarea numai pe hârtie. a | | 
D. D. ARȚAREANU: Preceuparea d-lui 'Trufin, foarte legitimă 

şi fundată, este satisfăcută de legea eforiilor şcolare. Pe lângă 

descentralizare, care le va dă putinţă comunelor, mari sau mici, 
să şi mărească_ekeltuelile, este. legea etoriilor şcolare prin care 

se dă putinţa şcoalelo» să se întreţină. | 

Prin urmare, vedeţi preocuparea d-voastră e eu totul satis- 

făcută, . E o 

— Ne mai cerând nimeni euvântul, se pune la vot art. 71. şi 

se primeşte. 

— Se citese şi se primese succesiv, fără diseuţiune următoarele 

art, 72—15. po 

Art. 72. — Impozitele pe lâusă cari se. pot înfiinţă asemenea im-. 

puneri adițională şi maximul cotelor ce instituţiunile sus menţio- 

nate pot stabili sunt: o 

"1; Pentru: județe 5% pe lângă impozitul pe veniturile proprietă. 

ților agricole, 27% pe lângă cel pe veniturile proprietăţilor clădite, 

2% pe lângă cel pe veniturile comerciale şi industriale şi 17% pe 

jângă impozitul pe veniturile din profesiuni nesupuse la alte im- 

pozite. „i , 
2, Pentru comune: 37 pe lângă impoitul pe. veniturile proprie- 

1ăţilor agricole, 6% pe lângă cel pe veniturile proprietăţilor clă- 

_dite şi 3% pe lângă eel pe veniturile comerciale şi industriale şi 

374 pe lânsă impozitul pe veniturile din profesiuni şi ocupaţiuni 

nesupuse la alte impozite. 

3. Pentru Camerele de comerţ şi industrie: 1 % pe lângă imipo- 

zitul pe vaiturile comerciale şi industriale, 

4. Pentru asistența publică şi cultura, naţională: 3 la sută pe 

lângă impozitul pe veniturile vâlorilor mobiliare impuse cu 15 şi 

12 la sută, „ Ă 

5. Pentru Camere agricole şi de muncă, îu caz când ele se vor în-. 

fiinţă, se vor putea stabili prin legile de înfiinţarea lor cote acce- 
sorii pe lâază impozitele pe veniturile respective din proprietăţile 
agricole din salarii ori exercitări profesionale până la 05 la sută. 

Inăuntrul citvelor maximale de mai sus aceste cote vor fi sta- . 
bilite de institutii în conformitate cu legile lor organice şi comuni- 
«ate administraţiilor financiare cel mâi târziu până la finele lunii 
Ianuarie a anului de impunere. Ele nu se pot modifică decât la 
începutul anului. | 

In cazul când o întreprindere comezeială sau industrială. este 

sI aeuaani i or 2 det decât eee mda se a se 'de se aşează impozitul elementar, conform
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cart. 37, venitul ce servă dle bază impunerii adiţionale va fi distri- :: 
bait pe comune și anume: 30 ia sntă la comuna unde se află sediul 
direcţiunii, şi 70 la sută la aceea unde are loe exercitarea între- 
prinderii; iar dacă această exercitare se face în mai multe comune, 
cota de 70 la sută se va împărţi pe comune, în vapori cu împor- 
tania fiecărei exereitări. Ă 

Pentru înstituţiunile şi societăţile ersiate cu participare. pro-! 
gresivă a județelor sau comunelor la beneficii, impozitele adiţie- 
nale respective se'vor stabili scăzându se din beneficiu] net. partea 
de beneficiu ce revine județelor suu comunelor. 

Art. 73. — Dobânzile ce se vor percepe în confermitate cu art. 
114, ca şi amenzile aplicate după prezenta lege se vor vărsă în 
intregime la Stat drept eheltueli de percepere. 

Art. 24. — Niei un fel de zecimi san alte dări suplimentare afară, 
de cele de faţă nu pot fi înfiinţate asupra impozitelor stabilite 
prin această lege sau asupra veniturilor supuse acestor impozite, 
în folosnl nici unei înstitnțiuni publice, , 

Art. 75. — Impunerile periodice, cele anuale, ca și la aplicarea 
legii, se stabilesc precum urnează: 

1. Pentru veniturile. imobiliare Ja recensământ şi după regulile 
stabilite lu titlurile 1, cap. | și II prin eomisiuni constituite în 
modul prevăzut la art. 80. , o 

Primul period de recensământ începe la 1 Aprilie 1923 şi se termină la 31 Decemtirie 1997, 
2. Pentru veniturile cari se constată şi se impun anual Ja imipo- 

zite elementare şi la cel pe venitul global, în fiecare an, prin comi- 
- siunile. instituit: conform dispoziţiunilor de ma: jos, pe baza de- 
claraţiunilor, a. vechilor impuneri şi a constatărilor pregătițoare 
făcute de delegaţii fiscului, | . 

3. Pentru veniturile de constatat în cursul anului, când începe 
sau încetează exercitarea muei întreprinderi sau profesiuni, ori 
pentru câștiguri întâmplătoare, prin delegaţii fiscului şi în con-. 
1ormitate cu dispoziţiunile, art. 95, | 
— Se citeşte următorul urt, 76. | 
Ari. 76. — Comisiunile anuale de impuneri cari constată, venitu.- 

rile impozabile şi stabilesc. impunerile în prima instanţă se compun 
din : 

| | 
a) Un delegat al consiliului judeţean sau în comunele urbane 

un delegat al consiliului comunal ori înstituţiunilor ce le ţine 
locul; 
-b) Un delegat al fiscului; | E 
c) Un :delegat al contribuabililor desemnaţ prin tragere la sorţi, 

efectuată de către judecătorul ocolului respectiv, iar pentru ora- 
ele unde suni tribunale de către preşedintele sau primul-preşe-
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dinte al tiibuunalulvi, dintro listă de "20 contribuabili, cari nu. sunt 
funcţionari publici, . 

Această lisţă va fi prezentati, de administraţia financiară, îm- 

preună eu primarul pentru comunele urbane şi cu preşedintele 

tribunalului pentru comisiuuile judeţene : iar în cazurile de impu- 

neri la venituri corereiale şi industriale din comunele urbane, de 

către Camerele de comerţ, și iridustrie şi pentru cele profesionale 
de organizaţiunile lor recunoscuie de legi, cari au un număr în- 

destulător de membri pentru formarea listelor, 

De fiecare membru se va delegă câte un supleant, desemnat î în 
acelaş mod, spre al înloui în caz de împiedecare de lucru. ia 

- Comisiunea va fi ajutată de nn secretar care va fi delegat de 

către administratorul financiar. " 

Comisiunea lucrează cu cel puţin 2 membri sub preşedinţia unui 
membru desemnat de dânsa, nu însă făr ă „delegatul fiscului, care: 
are directiva lucrărilor, 

In caz de diverginţi impunerea. va fi stabilită în completul co- 

misiunii, o 

D. 1. COŞOIU, în locul d-lui; raportor: D- lor senatori, la acest: 

articol sunt propuse două amendamente, admise de comitetul de-- 

legaţilor şi de d. minisiru de finanțe şi anume: N 

Primul: La alineatul IV. rândul 6, după cuvintele: „contribua- 

bil“ se adaugă: | ” 

„Stiutori de carte dintre cei eompetinţi şi cunoscători ai condi- 
ţiuniloxr locale“. | 

Al doilea: „Alineatul V să se schimbe astfel: 

Această listă va fi prezentată: 

a) Pentru comisiunile cari vor funcţiona în comunele urbame,. 

de administraţia financiară, împreună cu primarul şi cu preşe- 
dintele tribunalului în. oraşele unde sunt tribunale, sau cu jude- 
cătorul ocolului respectiv în celelalte, iar pentru cazurile de im- 
punere la venituri comerciale şi industriale, de către Camerile de 
comerţ şi industrie, şi pentru cele profesionale de organizaţiile lor 
necunoscute prin legi, cari an un număr îndestulător de membri 
pentru formarea listelor; A . 

b) Pentru cornisiunile ce.vor funeţionă în comunele rurale, de 
către administraţia, fiuaneiară, împreună eu judecătorul oeolului 
»esipectiv! ! 

D, VINTILA BRĂTI ANU, ministru de finanţe: Aceasta ca să 
se deă :nai multă garanție pentru lista contribuabililor. 

D. D. ARȚAĂREANU: D-le preşedinte, vroiam să fac o întrebare 
d-lui ministru de fi nhanţe, 
Se: vorbeşte la acest ar ticol de comisiuni anuale de impuneri.
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Tn Bucureşti eu ur: milion de locuitori, tot o singură comisiune 
va fi? 

Fiindeă textul vorbeşte de o singură eomisiune anuală. 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Se fac atâtea 

-comisiuni eâte sunt de nevoie. Sunt, de exemplu, în Bucureşti, 

25—30 comisiuni. Textul spune: 
„*Comisiupile anuale de impunere se compun din ,..... “ Nu 

-se spune că va fi o singură comisiune pentru fiecare comună, 

— Se pune la vot arrendamentele admise de comiţetul deleze, 

“ilor şi d. ministru de finanțe, şi se primesc. 

-- Se pune la vot art. 76 eu amendamentele admise şi se  pri- 

eşte. 

— Se citese şi se primesc succesiv, fără diseuţiune, următoarele 

articole 77—79: o 

Art. 77. — Contribuabilul san fiscul, prin funcţionarii prevăzuţi 

la art. 95. vor puteă face apel împotriva hotărtrii comisiunilor de 

impunere, în termen de 90 zile dela pronunţarea. ci, sau în ieaz 

când contribuabilul a fost lipsă la judecaiă snu la pronunțarea. ho- 

făzirii, în caz de âmânurea ei, în termen de 21 zile dela comzeni- 

carca notărîvii făcută în forma arf. 98. 

In cazul când s'a făcut reclamaţinre pe calea generală prevă- 

mată la art. 84, termenul de apel curge dela comunicarea deciziunii 

comisiunii prevăzută de acel articol. | . 

Apelurile se fac şi se înregistrează la administraţia financiară . 

'sau la. percepţia oraşului nereşedinţă în care funcţionează, . ecomi- 

iunea de apel, conform prevederilor articolului următor. 

„Art, 78, — Comisiunile de apel, cari vor judecă, aceste apeluri, 

vor fi compuse din: 

a) Primul-preşedinte sau preşedintele tribunalului dacă acesta: 

-are O singură secție, sau un magistrat delezat -de el ca. presedinte; 
b) Un delegat al fiscului; 

c) Un delegat al contribnubililor, desemnat prin tragere la sorţi 

„de preşedintele tribunalului, dintro listă de 20 contribuabili, cari 

nu sunt funcţionari publici. Această listă va fi prezentată trabu- 

valului conform prevedezilor art. 76. 

Pe lângă fiecare delez gat va fi şi un supleant, desemnat în 

acelaş mod, spre al înlocui în caz de împiedecare. 

Comisiunea va îi ajutată de secretari dintre funcţionari “dele- 

gaţi de administraţia financiară, 

Comsiunile de apcl vor putea lueră cu ? membri. nu însă fără 

vreşedinte. 

Hotăririle lor se vor prot mauţă cu inajoritate de voturi. 

În caz de diverginţă, apelul se va judecă în completul comisiunii. 

Art, 79, — Deciziunile comsiunii de apel rămân definitive în 

7
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ce priveşte chestiunile reiative da constatări de iapt, la evaluări şi 

aprecieri. 

— Se citește următorul axt. 80: 

Art. 80. — Comisimnile de evaluare şi impunere cum şi cele de 

upel ale recensământului, prevăzute de articolele 4 şi 18, vor fi 

constituite în acelaş mod ca şi cele anuale de impuneri şi de apel 

D. IL. COŞOIU. în locul i-mi raportor: D-ler senatori, la acest 

articol sa propus următorul amendament, 'admis de comitetul de- 

legaţilor şi. de d. ministru de finanţe: -- 

„Se adaugă cuvintele: 

„Pentru cazurile de constatarea. veniturilor imobiliare“. 

Se pune la vot acest amendament, şi se primeşte. 

— Se pune la vot art. 80 en amendamentul primit, şi se admite, 

— Se citesc şi se primese succesiv fără discuţiune următoarele 

articole S1—83: , | , 

„Art. 81. — Motiwele de apel și actele pe cari se bazează vor fi 
„ depuse, fie prin cererea de apel, fie. prin memoriu aparte, până în 
ziua fixată pentru judecată : 

Comisiunea. este: obligală a judecă după memorii şi actele pre- 
zintate, chiar în lipsu părții, în „cazul. când fiscul nu cere termen 
spre a luă cunoștință de ele. zi Ia 

Art. 82. — Comisiunile anuale de impunerej ! cele de apel, cum. gi 
cele instituite la punerea în aplicare u legii vor. fi convocate şi 
vor lucră în zilele ee se vor stabili prin instrucţiunile ministerului 
de fina: de, cari se:yor publică în; muadul aritat la art, 10). - 
N mărul comisiunilur, şi cirenmseripţiile în. cari vor. iacră vor 

fi determinate și. publicate, pe aceeaş cale. :.: 
In ficeare jareş va funeţiopă cel puţin vu cemisiune de apel în 

oraşul de reşedinţă, i iar dacă vor fi mai multe comisiuni, pot: func- 
ţionă şi alte comvone, - 

„dri. 83. — Comisiunile pot fi ajutate de experti. contabili sau d= 
altă specialitate în modul care se va. stabili prin instrucţiuni. 

Membrii comisiunii de impunere sau de apel, cari nu sunt fune- 
tionari publici câ şi experţii vor depune înainte de a funcţiona 
Jurământ în fața comisiunii, | 

Şedinţele pentru ixipunerile la venitul global nu sunţ publice, 
— Se dă citire următorului art. 84: " 
AFi. 84. — S8 instituă pe lânză ministerul de finânte o comisiune 

centrală fiscălă, în vederea stabilirii de norme generale privitoare 
la constatări, evaluări si aprecieri în determinarea veniturilor im 
pozabile, compusă din: 

a) Un consilier al Inaltei Curți ae casaţie, ea președinte, EI va fi desemnat de Primul-preşedinie al acestei Curți: b) Un delegat al „Ministerului tinanţelor,;
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c) Un delegat. al contribuabilor care va ti desemnat: pentru ve- 

niturile proprietăţi ilor azrienle sau 'din exploatări agricole de eă- 

tre Univuea sindicatelor agricole pentru marea proprietate şi de 

Casa centrală a îmnproprietăririior pentru cea mică, până la or- 

gpanizaţia oficială a Camerelor agricole; pentru veniturile proprie- 

tăţilor clădite, dintre proprietarii urbani ce tiu sunt funcţionari 

sau consilieri cormhunali, de către consiliul somunal din Bucureşti, 

până la o organizaţie oticială a proprietăţii urbane; pentru veni- 

turile comerciale, industriaie, miniere şi anume în parte pentru 

ficeare din aceste trei eatesorii de venituri de către Camera de co- 
merț din Bucureşti, până la orgarizarea oficială a Uniunei Came. 

relor de comerţ; pentru veniturile profesionale sau: alte venituri, 

de către organizaţiuni profesionale reeninosente prin legi. 

Comisiunea poate luă informaţiuni dela orice specialist, in “ma- 
terie, 

„ Această comisiune va fi sezizată de către ministerul finanţelor, 
îie direct. fie în urma reclamaţiunilor de natură generală făcute 
pentru contribuabili de către una din instituţiunile sau organiza. 

viunile mai jos notate, i 

Aceste reclamațiuri se pot face: de consiliul comunal pentru 
veniturile proprietăţilor agricole şi a celor clădite; de Camerele 

de comerț pentru cele din exploatări comereiale, industrială, mi- 

niere şi în genere de organizaţiunila profesionale. recunoscute 

- prin legi pentru veniturile profesionale sau alte venituri, 

Reclamaţiunile se depun cel mai târziu în termen de 3 zile 

dela afişarea tablourilor de stabilire a impunerilor comisiunilor 

de impuneri în fiecare comună. sau în "cireumeeripţia respectivă 

dintro comună, la administraţia financiară, respectivă, care le 

înaintează urgent ministerului de finanţe împreună cu lucrările. 

Deciviunile se ''dau fără chemări. Părţile interesate pot însă 

prezentă memorii scrise, de cari comisiunea este obligată a luă 

cuncştintă la darea deciziunil»r sale, 

Moeeste deciziuri se comiiniuii părții reclamante prin aaminis- 

traţia financiară şi se publică prin Monitorul Oficial şi prin în- 

strueţiuni. - 

Normele stabilite prin aceste deciziuui sunt obligatorii pentru 

comisiunile de fond în judecarea cazurilor asemănătoare atât la 

impunerile ce mai sunt de stabilii de 'comisiunile de impuneri 

cât şi lu judecarea apelurilor de către cele de apel,. Jupecarea a- 
pelurilor în contra impunerilor pentru cari sa introdus xecla- 

maţiuni la comisiunea centrală va fi suspendată până la comuni- 
carea, deciziurii, acelei omisiuni. 

În eaz când deciziunea comisiunii modifică evaluarea pe hectar 
a proprietăţile agricole, ori gruparea lor pe categorii sau clase,
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— dispoziţiunile deciziunii se aplică a. toate terenurile de aceeaş 

categurie din coanună, chiar dacă nu sa făcut apel. | 

D. QC. D. DIMITRIU, vice-preşedinte: D. Crupeneschi are cu- 

vântul. 

D. C. CRUPENSCHI: In acest articol găsim o inovaţiune şi 

ea atare. «i ed că el comportă diseuţiuni mai întinse. Să vedem: 

dacă nu cunuva prin acest articol se loveşte, nu economia gene-: 

rală a principiilor. de drept ci poate chiar însăşi cconomia legii. 

În acest articol se prevede instituirea unei comisiuni centrale: 

iiseale în. vederea stabilirii senerale de norme; privitoare la cons- 

tatarea, evaluarea şi aprecierea, veniturilor impozabile. Prin ur- 

mare. această. comisiune. este o instituţiune nouă eare, îndată, ce: 

este sezizată, face evaluarea şi se, dă drepti părţilor să facă apel în: 

contra acestei, evaluări. d. ministru ne-a” arătat procedeul demo- 

cratie pe care L-a introdus adi. atunci când ne-a spus că atât în 

comisinnea de apel, cât şi în comisiunea de evaluare, va fi şi un 

delegat al contribuabilului şi un magistrat. 

Ori. prin instituirea acesiei comisiuni, pe care nu o săseso decât: . 

în legiuirea. germană, îndată ce a fost sesizată. această, comisiune 

de către. ministerul .de finante. sau d6 către primăria locală, nu 

de. către contribuabil, apelul se suspendă. Va să zică dreptul meu” 

de apel ca să mă judec la, instanţele superioare este suspendaf. 

până la pronunțarea ce o va face această comisiune, sesizată nu 

„de mine, ci .de către ministerul de finanțe. | 

In expunerea de motive, d. ministru de finante ne spune că.a- 

ceastă comisiune este făcută să apere pe toată lumea. Ki bine, -eu. 

ru sunt chemat, nici ru ştiu că sa făcut apel, şi en toate acestea 

sunt judecat; acolo. Prin urmare această instanţă care mi-a sus- 

pendat apelul, se pronunță. asupra cazulni meu fără ca pu să. 

stiu măcar eă sa făcut apoi, fără să pot. prezentă şi eu un me-- 

moriu. , 

S'a dat de către această comisiune o hotărîre în contra mea şi 

odată cu aceasta reînvie şi apelul. meu. Dar cum ? instanţa de apel 

este obligaiă să execute dispoziţiunile cumisiunii generale. În ca- 

zul acesta, la, ce se mai reduce apelul meu? Veţi zice: dar ai drep- 

tui de recurs, ai dreptul să te plângi la Curtea de easaţie pen- 

tim violarea legii. 

'Ori, legea. nu s'a violat, penivu că se spune că există o comi- 

siune şi întrucât comisiunea aceasta, care are-drept de evaluări,. 

de constatări, sa pronunţat, nu Sa violat legea. : 

Prin urmare, prin instituirea acestei omisiuni centrale, mi se ia: 

inie contriluabil, dreptul de a fi judecat de jndecătorii mei fireşti, 
Această comisiune fiind centrală, ea stă în Bucureşti şi din
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ea va face parte + un consilier dela Curtea, de. casatie, un - delegat 
din. partea ministerului de finanţe şi un delegat din partea con- 
trăbuabililor. Stănd la Bucureşti, întreb: cum are să se pro- 
nunţe ea asupra evaluărilor şi aprecierilor din judeţul Sioroca, 
din Ardeal sau Bucovina? Si în această comisiune nu sunt spe- 
-cialişti cari să cunoască regiunea în carte sa, făcut evaluarea, 
pentrucă toţi membrii cari se vor pronunţă stau în Bucureşti, 
Această comisiune se va pronunţă asupra faptelor petrecute 

în toate reziunile ţării şi va impune hotărârile ei insfanţelor 
-de apel, cari nu se vor transformă decât în nişte biurouri de :în- 
registrare, 

Cred că, din acest punet de vedere, sunţ greşit date airibu- 
iunile acestei: comisiuni, 

“Vă spuneam că am săsit asemenea comisiuni în legislaţia ser. 
mană din urmă. Curtea, în legislaţia germană, sa instituit în 

"1918 şi despre ea se: spune cam în chipul următor: 
Se institue o Curte superioară imperială pentru impuneri, 

care staturază, în ultim resort si dă avize interpretative, la ce- 
rerea eancelaralui, obligatorii pentru toate administraţiile . fi- 
nanciare, ! : 
Vedeţi deosebirea! . 

In Germania nu există eontencios asa cum csle la noi, cum 
na există nici în Franţa contencios judecătoresc. 

In Franţa este Consiliu! de Stat pentru impuneri, pentru ho- 
tărîrile consiliilor județene şi pentru alte feluri: de impunere. 
În Germania ăcelaş lucru. La noi sa intituit o comisiune sripe- 
rioară, care judecă toate contestaţiunile cu caracter obligatoriu, 

D. Brătianu, cu drept cuvânt, spunea: nu vreau să iau atri- 
buţiunea de a dă cu interpretare legii, de aceea foxmez un eon-: 
siliu saperior, şi atunci aţi format această comisiune superioară 
care să deă interpretări. Inţeleg ca aceste interpretări să fie 
-obligatorii adiministraţiilo» financiare, dar să fie lăsată deschis 
“calea judecăţei, pentru a se statili dacă interpretarea dată este 
conformă sau uu legilor ţării. 

Sub această formă ar trebui înţeleasă: comisiunea, centrală, 
căci altfel ajungem ca instanţa apelului sau recursului, care 
este dată pentru siguranţa contribuabilului, să nu existe decât 
cu numele, pentrucă instanța de apel va fi o instanţă unde par- 
tea aici este citată ca să-şi spună nevoile și unde va fi judecată 
de judecătorii nefireşti, nu de judecători locali, ci dela centru. 

D. C. D. DIMITRIU, Vice-preşed: nte: D. ministru. de finanţe 
are cuvântul. | E 

D. VINTILA BRATIANU, ministru de finanţe : ' Preocuparea 
d-lui senator Crupenschi — 3ă-m. deă voie so spun —este »'ră-



„măşiţă, a sistemului vechi de impunere în care sperietoarea fis- 

„culmi. eră atât de mare încât chiar atunci când vroiam să luăm 

| o măsură ocerotitoare pentru contribnabil, interpretarea e că este 

„o măsură făcută contra lui. 

D.C. CRUPENSCHI: Nu cred că măsura este luată de d-voas- 
tre. împotriva contribuabilului, dar că, având oarecare expe- 

rienţă,. mă, tem că interpretarea ce i se va dă va fi greşită. 

„D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanțe: Care a fost: 
scopul 'înfinţării acestei comisiuni? 

Nu este de loc acela pe care-l spuneă d. Crupensehi. Noi am 

făcut-o toemai ca în chestiunile de ordin general să putem a- 

veă o- comisiune care să nu fie supusă vederilor ministrului, în 

care să fie reprezentate toate ramurele de activitate, care să “leă 

interpretare legii. - 

D. N. BOTEZ: Dar obligator pentru cine este: 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Pentru minis- 

tru de fapt. 

De exemplu: într'o comună, să zicem din Cluj, Sar întâmplă 

ca comisiunea de evaluare să citească în mod arbitral şau greşit 

bilanţul, atijnci Camera de comerţ are dreptul 'să vină şi să 

ceară acestei comisiuni centrale ca să deă interpretarea exactă 

„acestui bilanţ, Comisiunea nu are să judece cazuri personale, ci 
cazuri de ordin general, 

De ce facem acest licru? 

Intâi pentru a face o uniformitale în aplicarea legii, în al 

doilea vând pentru că putem aveă înăuntrul comisiunii şi spe- 

cialişti şi interesaţi în cauză cari pot să cunoască nevoile reale 

cari sunt în jee, aceasta renlu ca să putem evită unele greşelt 

pe cari le-ar face comisiunile lceale şi cari ar dă lce la o. .mul- 

țime de apeluri şi recursuri inutile, . . 

Dacă găsiţi că această instituţie este contra contribuabilului, 

suprimaţi-o cu totul, dar să știți că atunei lăsaţi pe contribuabil 
la arbitrarul comisiunilor locale sau ale ministerului. 

Dacă aţi suprima-o cu totul, aţi suprimă unele din garanţiile: 

„cele mai mari date contribuabilului. Veţi vedeă din instrucţiuni, 

că temerea pe care o are d. Crupenschi, dela început noi o vom 

înlătură. Vom reglementă lucrul şi vom pune pe contribuabil la: 

adăpostul arbitrarului administraţiei sauj fiscului. Pentru că 
dela început voiu întruni comisiunea antruca împreună cu 
dânsa, să luăm măsurile pentru o aplicare cât mai dreaptă a legii. 
Evident, «că pentru modul de aplicare, orice vei pune în leze, 

poţi dă îndrumări într'up sens sau în altul. Pentru a evită aceasta 
vorm face regulamentul acestei comisiuni! în spiritul în care vrem,



  

în realitate, să ajutăm organizaţiile locale: cari reprezintă intere- 
“sele comune ale contribuabililor faţă de fise, 
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D. Crupensehi mai ziceă: această comisiune centrală nu va cu- 
noaște situaţia locală. Fi bine vom face ca cercetările comisiei 

centrale să fie făcute prin intermediul comisiunilor locale. 

Un exemplu: Sa făcut un apel dela cutare comună prin care se 

„afirmă că sa impus rău pământul din acea localitate. Dacă „omi- 

siunea centrală nu-i dă dreptate, eontribuabilul nedrept impus se 

poate adresă comisiunii de apel, | 

Vom face prin instrucţiuni o coordonare a activităţii comisiunii 
“centrale cu aceea a coniisiunii din fiecare judeţ, Din acest punet 
de vedere vom pune la adăpost .pe oricine relativ, la hotărârile 
comisiunii locale, ! 
D.N. BOTEZ: Vă rugăm, d-le ministru, să permiteţi a se de- 

pune şi memorii din partea celor lezati. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Se va îngăduii 

Fiţi siguri, d-lor senatori, că în instrucţiile ce le vom dă. von 
înlătura toate preocupările d-voastre în contra unei prea mari 
puteri a comisiunii, şi chiar a ministrului. Vreau să fac, din con- 

"iră, din aceste comisiuni, un. instrument de apărare chiar î în -con- 

tră ministrului, | 
D. C. CRUPENSCHI: Am dori, d-le ministru. ca să fie totul 

prevăzut în lge, fiindca dacă e vorba de instrucţiuni, ele vor 

variă după miniştri, Aveţi exemple destule. de cum a mers lueru- 

"vile până acum. după urma, instrucţiunilor. 

D. VINIILĂ BRĂTI ANU, ministru de finanţe: Atunci nici le- 
gca de faţă să n'o mai votaţi, dacă vă puneţi din acest punct de 
vedere. 

p. c. CRUPENSCHI: Alineatul I al acestui articol mi-a dat in- 
dicaţihni cum poale fi legea interpretată. 

„Alineatul I zice: | 

„Se institue pe lângă! ministerul de finanţe o comisiune centrală 

fiscală în vederua stabilirii de norme zenerale privitoare la câns- 
tatări, evaluări şi aprecieri în determinarea veniturilor .impoza- 

bile...” pf 

Va să zică comisiunea poate să modifice evaluările, cine , poate 

să facă reclamaţiunile? 

Mai jos zice: | 

„Această comisiune va fi sesizală de către ministerul finanţelor, 

fie direct, fie în urma reclamiaţiunilor de natură generală, făcute 

pentru contribuabili de către una din instituţiunile sau organi- 

zaţiunile mai jos notate“, | 

Ori, atât consiliile comunale cât şi Camerele de comert sunt di- 

rect interesate la majorarea impunerii prin faptul că au drap- 

   



  

  

tul la atâta la sută asupra proprietăților clădite său neclădite, 
Şi atunci, fiind interesate ca 'să- -şi mărească „veniturile, Yor 

căută totdeauna să facă apel, , 

Aşă fiind, părţile interesate în instanţă, cele c cari au deschis şi 
făcut apelul, vor fi totdeauna consiliile „comunale și Camerele de 
comerţ, 

D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: În comune e- 
valuările se fac de către reprezentanţii comunei. Cum eonsiliile 
comunale depind de alegători atunci când vor veni toţi locuiţorii 
comunei cari sunt alegătorii lor. că sunt impuşi” prea mult, ra- 
reori se vor opune să nu-i mulţumească, 
Dar în articolul pe care l-aţi cetit au dreptul de „apel la: comisii 

si Camerele profcsionale, cum vor fi, de pildă. Camerele agricole, 
când -se vor face şi vor reprezentă agricultura, iar până atunci 
cele ce reprezintă agricultura. , 

Dacă, de pildă, sindicatul agxicol al unui judeţ face o plângere 
dreaptă la comisiunea centr ală, aceasta nu o poate refuză, 

Incă odată vă rog să nu daţi legii altă interpretare decât aceea 
pe care vrem să o dăm nci, în mod foarte clar, prin instrucţiuni. 

De aceea, ori suprimaţi cu totul din lege această comisiune cen- 
trală ori lăsați-o aşa, ca să asigure imparţialitatea în impunere şi 
să poată impune chiar ministrului model de aplicare al legii,! 
Această comisinne este prezidată de un membru al Curţii de ca- 

saţie şi are întrânsa un membru, care e delegatul contribuabili- 
lor. Credeţi oare că, fiind astfel compusă, -:a va luă apărarea ex: 
clusivă a fiseului în contra intereselor profesionale, când acestea 
îşi au delegatul lor, ori a comerțului sau indusțriei, când în co- 
misie este un delegat ai Camerelor de comerţ? 

D. C. CRURENSCHI: A treia soluţiune ar fi sistemul german... 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: In Germabia im- 

punerea se face de fisc; acolo administraţia financiară impune. 
Eu nu vaş sfătni să adoptați sistemul. german, fiindcă aţi dă 

fiscului toată puterea în ce priveşte constatările. 
b. C. DIMITRIU, vice- preşedinte: D. Sima Niculescu are cu 

vântul. 

D. SIMA NICULESCU: D-le preşedinte, eu aşi rugă pe d. mi- 
nistru de finanţe să accepte ca termenul de trei zile, înăuntrul că- 
ruia trebuie să se facă reclamaţiunile la această comisiune, să fie 
prelungit, fiindcă este prea scurt, 

Aceasta o cer pentru trei! 'motive: 
1. Trebuie să dăm putinţa, pentru un corp constituit care vrea 

să tacă reclamaţiunea, să iă cunoştinţă de. afişare. Intro comună 
mică se poate află repede, dar întrun centru rhare se „poate să nu 
se ştie imediat;
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2. “Un corp constituit « care trebuie să facă reclamaţiunea, se poate 

să nu se poată întrani- imediat. De exemplu: un consiliu, comunal 

rural, când oamenii sunt duşi 13, secere, la muncă, pe cânip, până, 

să se poată întruni trece vreme; 

3. Aceste reclamaţiuni trebuiesc să fie depuse în trei zile la ad- 

ministraţia financiară, deci iată iar un timp catre trebuie să 

treacă până să fie duse la administrația financiară, e 

Credeţi d-voastră că toate acestea se pot face numai în trei zile? 

De aceea, cred că termenul acesta de trei zile trebuie să. fie pre- 

lungit, şi eu Waşi rugă să aceeptati.... _ 

D. N. BOTEZ: Ar fi bine să fie de 10 zile. i 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: „Zece zile, ar fi 

“prea mult, 

D. SIMA NICOLESCU : Zece zile nu este prea mult, Ce inconve- 

nient ax fi dacă sar lăsă câteva zile mai mult? 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţă: “Trebuie să aibă 

vreme, şi comisiunea centrălă ca să hotărască! şi să deă normele 

de impunere, 0 urma 'reelarniațiunilor ce a primit. ” 

D. SIMA NICULESCU: Bu cred că din experienţă: se va cons- 

“tată că nici un corp constituit nu va puteă face reclamaţiuni în- 

ir un termen aşă de scurt de trei zile. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe : Aceste trei zile, 

sunt în realitate cinci zile. Eu însă aşi puteă admite ca cel mult 

termenul să fie de cinci zile, adică în realitate şapte. 

“Vrem! să se scurteze ' termenele pentrucă, tot timpul impunerii 

este o perioadă de cnervare și excitare şi de neputinţă de a încasă 

veniturile Statului. Cu termenele pe cari le-am pus noi, prevedem 

cel puţin 3 luni, dacă nu 4, până să ajungem la rezultatul final al 

recensământului. - - 

Şi aceasta se va petrece în fiecare an. “pentrucă aţi văzut că pen- 

"tru veniturile din industrie şi comerţ şi venitul global, operaţiu- 

nea se face anual: Nu trebuie deci ca Statul să fie sduneinat în 

încasarea impozitelor. 

Sit termenul de 5 zile, dar unu mai mult. 

C. D. DIMITRIU, vice-preşedinte: La art. 34 sa produs ur- 

norul amendament admis de comitetul delegaților şi de d. mi- 

nistru de finanţe: . 

Alineatul al VIII-lea se înlocueşte cu: 

„Reclamaţiunile se depun în termen de 5 zile care decurg în 

ce priveşte stabilirea categoriilor, a clasificării terenurilor şi a 

evaluării lor pe hectar dela afişarea procesului- verbal la primă- - 

rie, iar în ce priveşte celelalte chestiuni relative la stabilirea ve- 

niturilor şi impunerilor, dela terminarea lucrărilor comisiunii de 

impuneri în fiecare comună sau în suburbia “respectivă dintro
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comună, Depunerea lor se face la administrația financiară . care 

E “le înaintează urgent ministerului de finanţe împreună cu lu- 

exările“, 

In loc de 3 zile sa admis a se pune 5 zile, 

O VOCE: Zile libere, 

D. C. D. DIMITRIU. vice-preşedinte: Toate termenele din lege 

sn socotese pe zile libere.” 

._ Se pune la vat acest amendament şi se primeşte. 

— Se pune la vot art. S4. cu amendamentul admis şi se primeste, 

— Se citese şi se primese succesivv şi Tără diseuţiune urmă- 

toarele art. 85 şi 8: 

„Art. 35, — In termen de 20 zile dela pronunţarea: deciziunii de 

către ccmisiuuea de apel, iaz în uipsa contribuabilului la judecată 

suu la pronunțarea -hotărîrii în ciz de amânarea ei, dela eanmu- 

nicarea acestei deciziuni, făcută în forma prevăzută de art. 9, 

contribuabilul sau adininistraţia financiară pol face, recurs uon- 

tra acestei deciziuni pentru motive de exces de putere comisiune 

esenţială, incompetenţă sau violare de lege, 

Recursurile se declară la administraţia financiară respectivă. 

Ele se judecă de tribunalele locale in cazul când venitul anual 

impozabil care face obiectul litigiului din decizi uneai comisiunii 

nu. trece de 100.000 lei şi de înalta Curte de. casaţie dacă trece de 

această sumă. 

Administraţia financiară înaintează recursurile împreună :ca 

dosarele, tribunalului sau Inaltei Curţei de casaţie, Instanţele |de 

recurs fixează termenele de judecată, iar după judecare îna- 

poiază dosarele administraţiei împreună cu deciziunile diate. 

Jarisprudenţele stabilite de Inalta Curte de casaţie vor fi co- 
municate de ministervl finanţelor prin instrucțiuni publicate. 

„drt. 86. — In caz de cusare a deciziunii comisiunii de apel, a- 

facerea se trimite înaintea aceleiâş comisiuni de apel, care este 

obligată să, refacă impunerea în conformităte cu decizia de ca- 

sare. Dacă în recursurile judecate de tribunal se poate reface im- 

punerea după actele din dosar, însuş tribunalul evocă fondul și 

stabileşte impunerea cure se va execută de către autoritățile 

fiscale. 

Dacă coniisiuneu de apel nu se conformează deciziunii de casare, 

această a două deciziune poate fi atacată cu recurs, în acelaş ter- 

men şi sub aceleaşi foime ca: cea dintâi. In acest caz, instanţa de 
recurs. evceând fondul, va judecă în ultima instanţă“, 

D. C. D. DIMITRIU, vice-preşedinte: D-lor senatori, fiind ora 
înaintată, ridic şedinţa. Sedinţa viitoare mâine la ora 15. 

— Şedinţa se xidică la cra 19,30, 
D. ERMIL PANGRATI: D.lor senatori, ieri la sfârşitul şedin-



ței, a trebuit să plec ceva mai de 
rire didactică Colegiul universitar 
iburărilor siudenţeşti, astfel încâţ. nu am putut să fiu de faţă şi să prezinț o rugăminte a membrilor corpului: didactic. care desi- gur că se va prezintă totus ia Cameră. ” 
În art.. 48.-al legii impozitelor directe, 

țiunile artistice, ştiinţifice şi didaetice; 
vite cu 5%, plus citra de afaceri, 
cele didactice mai sunt lovite şi d 
specială a corpului didactic, 
eu 12 %, 

Aceasta este e defavoare, care constituie o I6vitură: anţicultu- rală şi de aceea. aş fi dorit ca să ridic această chestiune. - . Am să rog. la dispozițiunile transitorii stăruitor,'pe d. ministru de finanţe ca cel puţin câtva timp atâţ cât va dură scumpetea "actuală a cărţilor didactice în interesul culturii ţării, în interesul mulţimii sărace doritoare. de cuiiură, să fie scutite de acest impozit, 
IL. P.S... PIMEN, Mitrepoiitul Moldovei: Mă' unese şi eu cu această cerere, - - 
D. VINTILA BRĂTIANU, ministru de finanţe: 

atunci când va face propunerea aceasta d. Pa 
pozițiunile tranzitorii, 
această modificare. . 

—: D. Tony Iliescu, raportor, citeşte următorul art.: 87: 

vreme, fiindcă aveam o îndato- 
se întruneă în chestiunea tur- 

se loveşte toate produc- 
Insă cele diterare sunt: lo-: 

ceeace face în total 7%, pe când 
e un alt impozit de 5%, prin legea 

astfel că în total acestea 'sunt lovite 

Eu îmi rezerv 

nerafi, la 'dis- 
să răspund şi să arăt de ce nu pot primi 

OAP. 11. 

Mijloacele de constatare. 
: 

Art. 87. — Pentru - iniesn?vea constatărilor, contribuabii sunt o- 
bligaţi a dă declaraţiuni ce impunere după - deosebirile ce ur. 
mează: :; 

i. Declaraţiuni la: recensământ peniru veniturile imobiliare, cari 
se dau numai ia începutul periodului de recensământ şi pentru 
cari reguli speciale sunt prevăzute la cap. I şi II de sub titlul II. 

II. Decluratiuni anuale, pentru veniturile ce se impun anual la 
celelalte impozite elementare şi pentru venitul global. 

Declaraţiunile aruale se vor face separat, atât pentru venitul 
«lobal cât şi pentru fiecare din veniturile supuse inpozitelor e- 
lementare, în afară de excepţiunile de mai jos, | 

Ele se vor dă la percepţia în cuprinsul căreia se află domi- 
ciliul sau 'priacipala reşedinţă a contribuabilului şi anume într'un 
singur exemplar pentru venitul global şi pentru veniturile ele- 
mentare ce se constată annual, al căror loe de impunere se află în. .



  

cuprinsul acelecaş percepții, iar pentru cele al căror 'loe: de Împu-- 

nere se află în cuprinsul altei percepții, în două exemplare. 

__ Dacă contr ribuabilul are un singur venit elementar de declarat 

în cuprinsul percepţiei locului de impunere ia venitul global, este | 

dispensat a mai face declaraţiunea anuală pentra impozitul - pe- 

venițul giobal, fiind de ajuns: să menţioneze pe deelaraţiunea a-- 

nuală a impunerii elemntare că n'are alt; venit, iar dacă veniturile 

'sale nu se schimbă dela un an la altul, poate să nu mai deă o 

nouă declaraţie: anuală şi în acest caz se presupune că a menţinut: 

 declaraţunea sa din trecut, atât întrucât nu sa schimbat reşedinţa 

arătată în acea declaraţie. - . 

“III. Declarațiuni în cursul. anului. . - . 

Contiibuabilii cari. încep în cursvl anului exercitarea unei în-- 

„treprinderi, exploatări, profesiuni sâu au vreun venit accidental 

prevăzut la. art..53, sunt datori a face declaraţiunile' la pereepţia 

mespectivă în cursul anului, înaintea începerii exercitării, sau în 

termen de 10. zile după îneepere ori după realizarea. venitului, im- * 

punerile urmând 'a fi stabilite conform art. 95. 

IV. La punerea în aplicare a legii declaraţiunile se vor fâce şi 

-se, vor predă în conformitate. cu deciziunea si instrucţiunile mi- 

_nisterului de. finanţe publicate 'prin Monitorul - Oficial şi prin 

ziare. - 

— Necerând nimeni euvântul, se pune la vot art. 87, astfel cur 

a fost volat de Adunarea deputaţilor. şi se admite. 

— Se citeşte următorul art. 88: , 

Art. 88, — Declaraţiunile trebuie să cuprindă toate indicaţiunile 

necesare impunerii, araţă prin formularele oficiale ce se vor în- 

- toemi de ministerul finanţelor. Ele se vor face pe aceste for- 

myulare. Ă 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la .vot art. 88. astfel eum. 

a fost votat de Adunarea deputaţilor, şi se admite. 
— Se citeşte următorul art. 89: 

Art. 89. — In regula generală declaraţiunea se face de către: 

contribuabil, Pentru roinori şi interzişi de către cei.ce le admi-. 

. nistrează veniturile pentru persoanele morale de către cei ce-le: 

- reprezintă. Capul de familie face deelaraţiune pentru . veniturile 

soţiei şi celorlalţi membri ai familiei ale căror venituri întră în 
compunerea venitului său global conform art. 57, | - 

Locuitorii rurali, cum şi lucrătorii marilor stabilimente indus- 

triale cu peste 50 lucrători pot face deelaraţiunile lor, cu privire 
la impozitul pe venitul global, şi pentru scăderi în mod colectiv, 
în conformitate cu instrucţiunile ce se vor dă de către ministe- 
rul de finanţe. : 
Declaraţiunile. „vor fi semnate de contribuabil de cel ce-l repre--



  

A i - 
-zintă legal sau de către procuratorii lor, în care caz se va anexă . 
-sopie depe procură, 

Dacă deelarantul ru ştie carte sau nu poate completă declara- 
ţia, aceasta se vu puteă face verbal la percepţie sau priniărie şi 
declarantul va putea fi semnat de un funcţionar fiscâl sau admi- 
nistrativ, în asistenţa unui martor ştiutor de carte, care va semnă 
alăturea. de funcţionar. 

La predare se va dă declaranţilor dovezi de primire cu numărul 
înregistrării. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 89. astiel cum 
a fost votat de Adunarea deputaţilor, şi se adimite, 

— Se citeşte următorul art. 90: 

„Art. 90. — Derlaraţiunile anuale se dau: în cursul Lumei Ianuarie 
până la finele acestei luni. - 

Pentru marile întreprinderi comerciale şi industriale acest ter- 
men poate fi prelungit până la finele lunei Fevruarie iar pentru 
societăţile pe acţiuni până la aprotarea bilanţului, însă cel mult 
până la finele lunei Aprilie, | 

Declaraţiunile nu sunt acte publice. Ele nu se pot cercetă decât 
«le cei în drept a stabili impunerile sau de contribuabilul însuş 
“ovi de procuratorul lui. 

Funcţionarii publici, membrii comisiunilor şi oricine vor di- 
vulgă orice informaţiuni. relative la lucrările de impuneri vor fi 
'pasibili de penalităţile prevăzute de codul penal. 

D. MIHAIL PHEREKY DE, preşedinte: D. Stelian Ivanovici 
“are cuvântul, 

D. STELIAN IVANOVICI: D-le președinte d-lor senatori, dacă 
u şi mai mulţi prieteni ne-am abținut până acum: de a vorbi 
în disecuţiunea unei lepi de importanţa celei de faţă, nu sa fost 
atât dintrun spirit de disciplină, exagerat, cât că am erezui-o 
cu totul superioară tuturor exigenților. 

Sunt cu toate acestea anumite cbestuini, câteva puncte de de- 
taliu, în special în acest articol şi în următoarele în cari an fi io 
zemarcă de făcut. Bunioară la art. 90, alin. III, care spune: 

„Declaraţiunile nu sunt acte publice, ele nu se pot cercetă de- 
cât de cei în drept a stabili impunerile sau de contribuabilii. în- 
suşi ori de proeuratorul Jui. | 

O Doamne! Secretul situaţiei materiale” eră pe vremuri—cum 
âş spune —ceva oarecum intim ceva în care ori şi ce totalizare. 
ori şi ce cristalizare de muncă reprezentă un palrimoniu pro- 
-priu. care trebuiă respectat. | 

Nu. ştiu dacă în vremurile de azi şi după evenimentele sari 
me-au dat atâţi îmbogăţiţi de răsboi cari sfidează orala publică,



  

nu ştiu dacă astăzi secretul declaraţiilor mai poate îi tinut îre 

„seamă. ; 

Ca să păstrăm însă tradiţia, să trecem înainte. 

Imi pare rău că d. senator Popovici nu este aici, fiindcă d-sa 

întotdeauna nu a stat bine cu advocaţii. Dar nu puteam să ajun-. 

gem îioţi inspectori silvici sau profesori la şcoli superioare . 

VOCI : De ce faceţi personalităţi ii . 

D. MIHAIL PHERERKYDE, preşedinte: Desvoltaţi vă rog, a- 

mendamentul d-voastră. | 

D. STELIAN IVANOVICI: D-lor, ultimul alineat al acestui 
articol se referă la art. 305 din codul penal. Am răsfoit întregul 

cod penal şi am ales o ediţie foarte luxoasă. Nu este în nici un 

text de cod penal o asemenea dispoziţiune aplicată funcţionarilor 

" cori tratează secvetele ce li s'au încredinţat. Textul penal trebuie 

en restrieţiune interpretat şi din punctul de vedere subiectiv 

a! persoanei, 'şi din punctul de vedere obiectiv al infraţiunii şi 

pedepsei ce se aplică. ” . 

Ozi, funeţionarii publici, membri de comisii fiseale, nu sunt 

prevăzuţi de codul penal. Prin analogie— si analogia în materie 

“- penală nu există — d. raportor spuneă că aceştia vor fi pasibili de 

penaliţatea prevăzută în art. 305 din. codul penal. Ori, art.: 305 

spune: 

„Doctorii, chirurgii, spiţerii, moaşele şi orice alte persoane cari 

urmând a fi, după natura profesiunii lor, cunoscătoare şi păstră- 

toare a; secretelor ce li se încredinţează, le vor dă pe faţă, afară 

din întâmplările când legea cere o asemenea destăinuire, se vor 

pedepsi cu închisoare dela o iună până la 6 luni şi cu amendă 

dela 100 până la 500 lei“. , 

D. TONY ILIESCU, raportor: Dar de ce nu Subliniaţi tocmai 

aceste cuvinte: „şi orice alte persoane“? 

D. SPELIAN IVANOVICI: Dilor, eu cred. —cu toate că nu ar 

trebui să se facă un secret din situaţia materială a îmbogăţiţilor 

de răsboi, fiindcă din potrivă în alte ţări sunt anume legi cari 

te îndreptăţeşte să întrebi pe îmbogăţitul de răsboi de unde are 

averea, —eu cred că nu ne putem referi, sub raportul penalităţii, 

în această privinţă, la art. 305 din codul penal, şi de aceea am un 

amendament de propus. 

Propun să se suprime cuvintele: „vor fi, pasibili de pedeapsa 

prevăzută de. codul penal”, înlocuindu-se cu cuvintele: „Vor fi pe- 

depsiţi cu amendă dela... 

Cuantumul acestei amenzi eu nu-l fizez, ci îl las să fie fixat 

de comitetul delegaților sau de d. ministru. 

În cazul extrem când comitetul delegaților nu ar admite acest 
amendament, va trebui în tot cazul, să seprecizeze în lege pena-



„litatea şi să se facă o trimitere la un text anumit. de lege, ca să 
nu se deă naştere mâine, poimâine la cine ştie ce încurcături sau 
controverse, cum zicem noi în limbajul juridic. 

lată textul celor două amendamente ce propun la acest articol: 
La art. 9, aliniatul ultim, să se suprime cuvintele: vor. fi pa- 

sibili de penalitățile prevăzute de codul penal. înlocuindu- -se: 
„Vor îi supuşi la amendă dela 500—10.000 lei“. 
Stelian A. Ivanavici, Gh. Ghibănescu, I. Panaitescu, Mircea Că- 

bineanu, G. Dunka, 

Sau: 

la art. 90, alineatul ultim să se adauge: „Vor - fi pasibili de. 
penalităţile prevăzute de art. 305 din codul penal, 

Stelian A. Ivanovici, Dim. Th. Artăreanu. I. Panaitescu, € C. Cru- 
penschi, N. Racottă. 

D. M. PHERERKYDE, preşedinte: D. raportor are cuvântul, 
D. TONY ILIESCU, raportor: D-lor senatori, discuţilunea de 

data aceasta, se reduce dela advocat la. „advoeat. 
D. MIHAIL PHEREKYDE. preşedinte: Dela advoeat la ra- 

portor. , | | 
.D, TONI ILIESCU, raportor : In. definitiv. “a pus în discuţiune 

o chestiune de drept penal. i | 
Intr'adevăr, d. senator susține lucrul următor: aţi „pus o dispo-.. 

zițiune platonică 'îp acest text de lege. 

De ce? Peatrucă sar fi prevăzut o sânețiune vagă, s'a biinis 
la ecdul penal, la art. 305. - 

Se înşeală însă d. Ivanovici: art. '305 din codul penal spune ca- 
tegoria, nu vorbeşte numai de doctori, de moase, cum zicea d. 
Ivanovici, ca să prcducă ilaritata, î în acest text de lege se spune: 

„Şi orice alte persoane cari urmând a, îi. după natura profesiunii 
lor cunoscătoare şi păstrătoare a secretelor ce li se încredinţează, 

le vor da pe faţă afară din întâmplările când legea care o ase- 
'mienea, destăinuir e, se vor pedepsi cu închisoare dela o lună până 

la şase luni şi cu amendă dela 100 până la, 500 lei“. | 

Care este raţiunea dispoziţiunii acestui text de lege? 

D. Ivanovici, daci pune în legătură : iepst text de lege cu alte 
două texte de legi, tot din această lege a contribuţiunilor, ar fi 
văzut că şedinţele comisiunii. atât ale comisiunii de vecensă- 
„mânt cât; şi ale comisiunii de apel, când judecă. sunt secrete. 

Motivul? Foarte explicabil, Nici nu are nevoie să mai fie de- 
monstrat. E suficient numai să fie enunțat; nu poţi d-ta când 

vii să cercetezi averile cuiva să laşi la facultatea acelor cari sunt 

- chemaţi să aprecieze sau să judece, să divulge că cetăţeanul cu- 

tare, are cutare sursă de venit, întrucât lucrul acesta ar produce 

„ o perturbaţiune, fără nici o utilitate şi atunci ea o consideraţiune



de ordin social, sa introdus această lispoziţiune care prevede, 

categoric, că şedinţele comisiunii sunt secrete şi, ca atare, toate 

desbaterile având un caracter secret, acel care face parte dia 

comisiune, pentrucă numai pe aceia îi vizează art. 90, dacă (gi: 

vulgă secretul deliberărlor acelor comisiuni, sunt pasibili de 

dispoziţiunile art. 305 care, repet încă odată, este foarte categoric, 

întrucât vorbeşte de orice fel de persoane, nu numai de doctori, 

moase, etc. . 

Prin urmare, este foarte bine pusă această sancţiune şi nu este 

o inovaţiune. 

In coeace mă priveşie pe minc, sunt dator, în privinţa acestui 

amendament, să iau avizul eomitetuiui delegaților. 

Al doilea amendament i aceeptăm.. 

D. STELIAN IV ANOVICI: Membrii din comisiunea de apel 

însă, nu suni oameni de profesiune, sunt niște simpli cetățeni. 

De aceea cred că ar fi bine să se âpecifice că vor îi 'pasibili de 

penalităţile prevăzute de art. 305 din codul penal. 

— Se consultă comitetul delegaților. 

D. TONY ILIESCU. raportor: D-lor senatori, comitetul dele- 

gatilor, în unanimitate, a respins primul amendament al d-lui 

senator Ivanovici. 

(D-sa însă a mai propus un alt amendament prin care cere ca 

în log de penalităţile prevăzute de codul penal să se spună: „ Vor 

fi pasibili de penalităţile prevăzute de art. 305 din codul penal. 

"Comitetul delegaților, în unanimitate, a admis acest amenda- 

ment. 

— Se pune la vot primul amendament al d-Ini Stelian Ivanovici 

si se respinge de Senat. - 

— Se pune la vot amendamentul al doilea, propus de d. senator 

Stelian Ivanovici şi se admite de Senat, - 

:— Se pune la voi art. 90, cu amendamentul admis, şi se pri- 

meşte: 

— Se citeşte următorul art. 91: 

Art. 97. — In cazurile când contribuabilii” sunt dispensaţi de 

deelaraţiunile anuale contorm art. 37, impanerile se stabilese după 

matricole, sau după declarațiunea dată pentru impozitul ele- 

mentar. - 

Pentru contribuabilii cari, deşi obligaţi, n'au dat declaraţiuni 

ele se stabilesc în condiţiunile art. 90. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 9, astfel cum 

u fost votat de Aduuârea deputaţilor, şi se admite. 

— Se citeşte următorul art. 92: 

Art. 92. — Contractele de arendare sau locaţiune prezentate "pot



îi înlățurate motivat la evaluarea, valorilor 16cative: a "imobilelor, 

în următoarele împrejurări: | : Ia 

8) Când se constată că aceste coniracte sant economicoase; N 

db) Când arendarea sau închirierea, nu e făcută în seopul reali- 

zării unui venit, ci scop de donaţiune ori binefacere către o rudă 

sau orice altă persoană fizică sau morală, : 

-D. STELIAN IVANOVICI: In acest articol este probabil « o scă- 

pare din vedere, căci trebuiă să se zică: „Contractele de arendare 

sau Jocaţiune chiar având dată certă“, fiindcă contractul cu dată 

certă este opnzahil terţilor. şi fiscul este şi el un terţiu şi sar dă 

naştere la disentiune, Cred deci că este: bine să se interealeze în 

prima parte a art, 92 cuvintele „de arendare sau locaţiune, pre- 

zentate chiar eu dată certă, pot fi înlăturate motivat la. eva- 

luarea, ete.: : a) când se constată că aceste contracte sunt, econo- 

micoase; b) când se constată că . sunt deghizate“. 

"Alineatul gq zice: „când se "constată că. aceste contracte sunt eco- 

nomicoase“, aet ecouoiuices este un act când nu corespunde adevă- 

rului; alineatul & vorheşte de „acte. deghizate, adică de aetei câri 
n'ar corespunde realităţii. 

Ori, eu am! citit legea şi nicăeri. nu, se vorbeşte de modalităţile 

în cari trebue să se constate că, nn aci este eepnomicos sau fă- 

țarnie, cum se spune: A în legiuirea “veche, sau că, un act, este deghi- 
zat, Şi atunci am. onoare să propun acest amendament: 

„La art. 9, în Driraa, sa, parte, după cuvintele: | | 

„Coniractele de arendare su tocațiune. prezentate....*, să „se 
2dauge: : 

„Chiar apând dată certă“, 

La fine, drept uitim alineat, să se adauge: | 
„Toate mijloacele de probaţiune se pot întrebuință pentru do- 

vddirea fraudei, precum şi pentru stabilirea celor conținute în' ac- 
tele invocate de coniribu abili“. 

ze € 

Stelian A. lvanorici, „I, Dunka, Ga. Ghibănescu, Mircea Că- 

tuneanu, I. Pamiteaca 

Acest, alineat este prevăzut si în legea timbrului la art. 99, 
partea finală, când este vorba de plata întreită şi înzecită “pentru 
retimbrare suficientă. 

De această dispozițiune nu se poate văită contribuabilul când: 
este de bună credinţă; iar când este de rea credinţă el va zice: nu 

mai mă încumetez să fac un act: economicos, fiindeă comisiunea 
de judecată are toate mijloacele de probaţiune la îndemână. Nici 
fiscul nu se poate plânge de această dispoziţiune, cu atât mai 
malt cu cât îi dăm la îndemână toate mijloacele de probaţiune.
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Cred dar că acest unendamerit este şi în interesul contribuabi- 

lului şi al fiscului şi deci ro să fie admis de onorabilul Senat.. 

— Se consultă comitetul delegaților. 

D. TONY ILIESCU, raportor: D-lor senatori. comitetul delega- 

ilor a admis amendamental propus de d. senator Ivanovici la 

„acest articul. 

— Se pune la vot amendamentăi propus de d. senator IvOno- 

vici şi se admite. 

— Se pune la vot art. 9%, astfel amendat şi se admite, 

— Se citeşte următorul art, 9%: 

Art. 93. — Constatările pregăiitoare ale impunerilor' se fae de 

către funcţionarii fiscului, desemnaţi în acest scop de ministerul 

tinanţelor. 

iAceşti funcţionari vor face constatările după matricole, după 

declaraţiunile contribnabilhaini şi actele prezentate şi după orice 

alte acte, supunându-le judecății comisiunilor, 

Ei vor aveă dreptul să facă cercetări ia faţa, locului în tot ee 

priveşte constatarea veniturilor, să ceară oricui orice informa- 

țiuni în această priviriţă, să pretindă prezentarea. registrelor spre 

verificare şi să ceară contribuabililer lămuriri în seris sau verbal, 

sau să-i cheme în acest scop la locul unde se face impunerea, în 

forma prevăzută de art. 98. In acest caz chemarea se va face nu 

rai de către administratorii sau inspectorii financiari. 

Avizele şi comunicările ficute de agenţii fiscului privitoare la 

impozitul pe venitul xlvbal vor fi transmise sub plic închis. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 93, astfel cum 

3 fost votat de Adunarea deputaţilor şi se admite. 

— Se citeşte următorul ut. 04: - 

CAP. III 

Modificarea impunerilor, impuneri în cursul anului, impuneri 

din oficiu. - 

Art 94, — Impunerile elementare cari se constată anual şi im- 
pozitul pă venitul global nu se zor putea modifică decât dela 1 
Ianuarie a fiecărui an, pe care zi se stabileşte impozitul pentru 
un an întreg, 

Impunerile venitnrilo: iaobiliare e, cari sunt stabilite pe un pe- 
riod de 5 ani, se vor modifică dela 1 Ianuarie a fiecărui an, numai 
în cazurile când o proprietate a dispărut sau a luat naştere, când, 
termenul de scutire a expirat ori sau schimbat condiţiunile de 
impunere stabilite prin leg», sau când, pentru oricare motiv, un 
venit impozabil n'a fost impus până atunci, 

Centri | buabilul e obligat a inentionă în declaraţiile anuale a-
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ceste împrejurări. Impunerile în aceste cazuri se vor stabili prin 

comisiunile anuale la:fel cu' celelaite impuneri. 

„— Necerând nimeni cuvântul se pune la vot art. 94, astiel cum 

a fest votat de Adunarea Jeputaţilor Şi șe admite, 

—'Se citește următorul art. 9%: 
drt. 35. — ln cursul anului se vor puteă ofectuă impuneri sau 

scăderi în următoarele cazuri: | 
a) Câna proprietarul dă o pădure spre tăiere sau când el 

însuş sau exploatatorul începe sau încetează exploatarea unei pă- 
duri, 

Pentru aceste cazuri se vor dă declaraţii stiplimentare; în eon- 
diţiunile art. 6 şi 87. i | 
Impunerea va fi stabilită la venitul cuvenit proprietarului în 

cazul când dă pădurea în exploatare altuia, iar pentru exploatatot 
ia venitul corespunzătur perioudei din anul în curs în care -are 
loe exploatarea şi după reguiele prevăzute la cp..] şi IV de 
sub titlul II, în ce priveşte normele de evaluare, însă cu proce- 
dura de mai jos; 

b) Când începe: sar iucatează un comerț, industrie sau profe- 
fiune. 

La începere declaraţia va trebui. făcută, în condiţiunile art. 
38, iar impunerea va aveă loc din primu zi a lunei în care se 
petrece faptul. La încetare, scăderea impozitalui se. va; face din 
prima zi a lunei care urmează încetarea, dacă declâraţia a avut 

„lee în cursul lunii de încetare, jar în caz contrariu dela: 1 a lunii 
e urmează declaraţiunii; . 

c) Când contribuabilul se află în împrejurările prevăzute de 
alin, b al art. 5]. | 

In toate cazurile prevăzute în acest articol, impunerile . se vor 
efectuă de funcţionari! fiscului menţionaţi la art. 93. 
Aceste impuneri vor fi comunicate coniorm art. 9%. Ele sunt 

executorii cu titlu provizoriu şi rămân definitive numai dacă nu 
sunt'contestate în termen de 30 zile dela comunieare. 
Contestaţiunile se predau la percepţia fiscală a locului de im- 

Funere şi se var judecă :le comisiunile de impuneri ce vor urmă, 
aplicându-se procedura prevăzută de art. 98, aceste comisiuni fiind 
competinte în ce priveşte aceste cazuri a judecă, pe anul precedent. 
— Necerând nin:eni cuvântal se pune la vot art. 95, astfel cum 

a fost votat de Adunarea deputatilor, şi se admite, 

— Se citește nrmăturul art. 96: 
Art. 36. — Contribuabilul obligat la darea declaraţiunii, care n'a 

dat-o în termen, sau dacă declaraţiunea dată e incompletă sau 
inexaetă, ori nu dă informaţiunile complimentare cerute, în forma 

prevăzută de art. 93, va îi impus din oficiu şi anume:
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a) De'comisiunea de impuneri din oficiu său după 'constatările 

făcute de agenţii fiscului, dacă acestea sunt anterioare încheierii 

lucrărilor comisiunilor. Comisiunea vă puteă aplică o amendă 

până la ospătrime din impozitul pe venitul nedeclarat, după a- 

-preciere, dată censteiă rea credință. 

In caz când, deşi obliszat, hu a făcut declaraţie, contribuakilul 

“nu se citează la comisiunea de impuneri, El are însă dreptul a 

se” prezentă în ziua, fixată prin afişevile făcute, conform art. 100. 

In tot cazul are dreptul de apel în termenul de 20 zile dela 

prezentare sau dela comunicarea impunerii, dacă nu s'a prezentat. 

coimisiunea de apel puate hotări şi asupra amenzii; i 

b) Dacă impunerea nu sa putut face prin comisiune, consta- 

iavea fiind ulterioară încheierii lucrărilor sale, ea se va puteă, 

face din oficiu de delegaţii fiscului menţionaţi la art. 93, numai 

până la finele anului de impunere. a 

In acest caz se va aplică amenda egală cu jumătate din impozit. 

Impunerea 'va fi comunicată conform art. 9%. Ea e executorie 

şi rămâne definitivă dacă nu se contestă în termen. de 30 zile 

dela comunicare. | | 

Contestaţiunile se judecă după normele prevăzute în articolul 

precedent. Amenda se aplică după regulele prevăzute în art. 11l; 

c) In cazul când se constată siistragerea dela impozit după sfâr. 

şitul anului de impunere, nu se vor mai întoemi acte de impuneri, 

ci de contravenţie conform art. 105. i 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 96, asttel cum 

a fost madificat de coraitetul delegaților Senatului, şi se admite, 

— Se citeşte următorul art, 97: - 
Art. 97. — Cu ocazia. deschiderii unei succesiuni, agenţii fiscului ” 

sunt obligaţi a cercetă impunerea defunctului pentru 5 ani trecuţi 

dela ipunerea în aplicare a acestei legi. . 

„Cânid, se constată că contribnabilul defunct a fost omis a fi 
impus pe rolurile anului deschiderii succesiunii sale, sau a unuia 

din cei 5 ani ariteriori, ori a fost necomplect impus prin ascun- 

derea unei părţi din venit, se va procedă la constatarea şi incasa- 

rea impozitelor nepercepute din activul sucesiunii, aceste impozite 

socotindu-se'ca o sarcină succesorală. o 

Impunerea se face din oficiu de agenţii fiscului, conform. art. 
"95, pe numiele guecesinnii, 

Impozitul se va incasă din totalul suceesoral, înaintea oricărei 

alte datorii, moştenitorii urmând a: repartiză între ei :această sar- 

cină, - . 

co PoE „avea dreptul de contestaţiune în termen de 30 zile dela 

| va face, cum şi apel, potrivit dispoziţiunilor
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art, 9, comisiunile fiind competinte î în aceste cazuri a judecă pe 

5 ani din urmă; 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 97, astiel cum 
a fost votat de Adunarea deputaţilor, şi se admite. " 

— Se citeşte urrătorul art, 98: 

CAP. IV 

Procedura înaintea Comisiunilor, 

Art. 95 — Contribuabilii cari au dat declaraiuni anuale sau cari 
au făcut contestaţiune înaintau comisiunilor de împunere conform 
art. 95 şi 96 sau apel, vor fi citați a se prezenta înaintea acestor 
instanţe. Citaţia Ji se va predă prin agenţii percepţiei respective, 
prin motarul comunei sau prin funcţionarii poliţiei judiciare ori 
administrative eu cel puţin 5 zile înainte de data ântăţişării la 
locul de impunere sau la locul ales prin derlarație, contestaţie, ori 
upel, dacă a făcut această alegere. 
Dacă persoana citată e găsită, i se înmânează citaţia, luându-se 

dovada semnată “de primire din parte-i; iar dacă nu ştie icarte, 
primirea se va constată prin punere de deget, în asistenţa unui 
martor ştiutor de carte, 

In caz când .contribuabilnl nu se. găseşte de faţă la locul de pre- 
dare a citaţiei, ea vu fi lăsată sub semnătură suu proces-verbal, 
în primirea unei persdane care loeneşte cu dânsul; iar in lipsa 
Sau in caz de refuz de primirea citaţiei, ea. se va afişă la uşa imo- 
bilului făcân'du-se proces- verbal despre aceasta. 

De îndată ce se va orzaniză serviciul pentru transmiterea ci-. 
iațiilor prin poştă, ele vor fi predate pe această cale. 

In caz când contestaţiunile sau apelurile se predau personal 
de contribuatălii ştiutori de earte şi se poate fixă îndată termen 
de judecată, contribuabilul poate, luă cunoştinţă de termen sub 
semnătura proprie chiar pe corcrea sa, 

Toate termenele prevăzute în prezenta lege pentru contestaţii, 
apel, comunirări, afişări şi citaţii se înţeleg pe zile libere. 

D. M, PHEREKYDE, preşedinte: D. Sima Niculescu are cu- 
vântul. 

D. SIMA NICULESCU: D-lor senatori, prin acest articol se cu- 
prind dispoziţiuni: de cea mai mare însemnătate pentru garanția 
care trebuie so aibă -contrihuabilul pentru a puteă juă: cunoştinţă 
de impunere şi de termenele de judecată. S'a introdus o dispozi- 
|iane foarte bună față de dispozițiunile trecute, aceea că dacă con- 

tribuabilul a: făcut - declaraţiune și şi-a ales domiciliul, toate no- 
tificările trebuiesc să se facă la acest domiciliu. Este ştiut că
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până acum, când se făceau impunfrile, se lăsau prucesele- -veybale 

ln locul impunerii, adică la imobil, şi de cele mai muile ori per- 

soana care se găseă acolo, fie din neglijenţă, fie din rea voinţă, 

nu 0 comunică proprietarului, şi astfel acesta pierdeă termenul 

"+ arel, fără să aibă cunoştinţă de impunere. | 

Acum sa îmbunătăţit dispozitiunea, zicându-se că dacă eontri- 

buabilul şi-au ales domiciliul în declaraţiune, citaţunea se va predă 

cu 5 zile înainte Ja lveul de impunere sau la locul ales prin deela- 

»aţiune. 

Cred că nu este destul de clară această redacţiune, căci pare eă 

ar lăsă facultate fiscului să facă citaţiunea, sau la locul de im- 

pnhere san la domiciliul ales, , 

Eu cred că trebuie arătat precis că dacă prin. deelâraţiune sa 

arătat Gemieiliul, citaţiunea se va predă în acel Ie 

De ac»a propun următorul amendament, care cred că este 

mai clar. 

Amendamernt la art. 9, 

Ultimele idouă rânduri după cuvintele : „la locul de impunere“, 

se vor redactă astfel: | 

„lar daci prin declaraţia, contestaţie, sau apel, s'a indicat. -du- 

aniciliul, citaţia se va predă la acel domiciliu“. . 

Sima Niculescu, Dem, Th. Artăreanu, Ioan Păcurariu, Ion Po- 

pescu-Breasta, 1. Panaitescu. 

.D. M. PHEREKYDE, preşedinte: D. Cihilă Petrescu are c"- 
vântul, 

D. GHIL.A PETRESCU: D-1ox senatori, în legătură şi ca con 

pleatare la cele spuse le d. Sima Niculescu, am şi.eu un amenda- 

ment, care tinde la. ucelaş lucru. anume la faptul de a garanță mui 

wlt pe contribuabil. 

Acest articol, mudest în aparenţă, se referă la o chestiune foarte 
mare, la chestiunea drepturilor pe cari le'are contribuabilul şi 

fiindeă această chestiune, gingaşe în sine, este dată pe mâna unor 

funcţionari cari, trebuie să reennoaştem, nu sunt destul de pre- 
gătiți ca să în deplneaseă oficiul mare care li se dă, de aceea tre- 
buie să fim atenţi cu areptarile şi formalităţile cari le dăm în 
mâna lor. 

Im adevâr, se pmoverie în acest articol că formalităţile de comu- 
nicarea citaţiiiur sau a proceselor-verbale, a sentinţelor şi deci - 
zunilon date de către comisiă de impunere, trebuia să fie tă- 
ce e e notar de catre jandarmi, de către agenţii poliţie 

mâna căror feneţiouazi! cr a de pevceppie: Vedetă der Pe ate aceste atribuţiuni, cari nu
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sunt din acelea cavi să na facă să trecem cu uşurinţă asupra lor, 
Dacă este vorba de o citaţie, contribuabiiul trebuie să şție când 
este te-moerml de judecati; dacă este amendat printrun proves- 
verbal dc. contravenţic şi amenzile acestea se pot ridica la sume 
mari, căci se plăteşte de douătrei ori impozitul, contribuabilul 
trebuie să ştie ca să poată face apel. Şi atunci, fiind, vorba de 
anienzi, de peacpse fiscale, trebuie să ne punem îrtrevarea: în 
stadiul sooaial în care ne aflăm şi cu cultura pe care o posedăm, 
măsurile pe cari le prevede legea sunt suficiente ca să gararteze 
cât nai mult pe contribuabil în. contra abazuriloy, pe cari acești 
funcţionari Je pot săvârşi 2 

Vii vorbesc, pentr acă am practică îndelungată. şi de fost nu. 
gistrat şi de advecat, şi mi-a fest dat să văd fel de fel de aku. 
zuri făcute, fie de notari, fie de jandarmi, de toţi aceşti funeţio- 
nari: mărunți, în îndeplinirea unor atari atribuţiuni. Dacă se în- 
tâmplă ca notarul sau jandarmul să aibă pică pe cineva în sat, 
lucru foarte posibil în starea în care ne aflăm, ne va fi dat să 
vedem, cum am văzat pe notar dresând un proces-verbal de formă, 
în care serie că s'a transportat la săteanul X şi i-a prejdat copie 
-depe cartea de judecată sau de pe sentinţa, aşă încât el neștiind 
nimic despre aceasiă hotărâre, nu mai poate să facă apel. 

De aceea, văzânul aceste abuzuri pe cari vi le semnalez d-voastre, 
cer să luăm rnăisnri ca să garantăm pe contribuabili, căci nu 'se 
cuvine să lăsăm în vâna acestor agenţi împlinirea acestor furma- 
lităţi, cari atrag după ele pierderea. dreptului contribuabiiului, 
Prin felul cum e redactat acest articol nu suntem destul, de ga. 

rautaţi, căci este o. ipoteză care nu s'a prevăzut în acest articol. 
În acest articol sau prevăzut două ipoteze: Când azautul săseşte 

pe parte şi când pateu primeşte citaţia şi poate dă adeverinte“ 

„Dacă: partea nu, ştie carte“, zice aliniatul ÎI, „primirea' se va 

constată prin punere de deget, în asistenţa unui martor ştiutor de 
carte“. , 

A treia ipoteză rave nu s'a prevăzut. este următoarea: dar 

dacă ecntrituabilui refuză să primească citaţia, decizia uri pro- - 

cesul-verbal, ce va face agentul? Nu trebuie să vă surprindă a- 

ceastă ipoteză, care se poate petrece foarte des, fiindcă mai ales 

țăranul este bănuitor şi de multe ori când îi sosoşte. vreo hârtie 

dela vreo autoriiate, poate justi- 

ficat în parte --- refuză de multe ori să primească această hârtie, 

- temându-se -ca nu; cumva primind-o şi iscălind-o să se bănuiască 

cum că a renunţat la vreun drept al său. 
D. GRIGORE PNRGCOPIU: Cazul este prevăzut în iege.. 

D. GH'LĂ PETRILSCU: Ipoteza când contribuabilul vei uză nu 

este prevăzută şi atunci ce v aface agentul când el va întinde con- 

7 
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“vibuatiinlui hârtia, si acesta refuză? Deci trebuie reglementată 

-şi această ipoteză şi aceasta am prevăzut-o în amendamentul. ce: 

propun, 

Dar se mai spune în acest alineat: Iar dacă partea nu ştie carte: 

primirea se va constată prin punere de deget, în asistenta unui 

martor ştiutor de carte“. . 

Mi se pare că această ipoteză - nu este suficient regulată şi ga- 

rantată. Martorul care asistă nu este suficient să fie ştiutor de 

carte, el mai trebue să mai ne deă o garanţie şi anume: în nici un 

caz acest martor să nu fie din serviciul autorităţii care îndepli-. 

neşte procedura. - | J 

Se poate întâmplă, de exemplu ea proeedura să fie îndeplinită 

de un notar, acesta poate să nu se transporte ia domiciliul contri- 

buabilului şi să dreseze din bivroul său un proces-verbal, punând 

"pe vătăşel să semneze ca martor cum că în adevăr ar fi asistat la 

domicilinl centribuabilului. 

Dacă vom pune în această lege principiul care este şi în lezea 

judecătoriilor de ocoale ca martorul să fie: o persoană străină 

de. serviciul autorităţii care îndeplineşte procedura, ievident că 

am garauţă._ mai mult drepturile “contribuabilului, Țiindcă este 

foarte greu de presupus. în acest caz, că notarul ar 'puteă luă un 

m:artor. stiutor de carte din altă parte, care să-i semneze un ase- 

nenea proces-verbal. 

D. AL. BELEVTI: Nu se suprimă dispozitiunile de drept co- 

mun. Aceasta este o lee specială. ” 

D. OHILĂ PETRESCU: Mi se pare că d. Beletti este în eroare.. 

Legea aceasta este specială, iar legea de procedură obişnuită este 

gererală, şi de sigur că d-sa nu trebuie să nesocotească principiul: 

Specialia derogant generalia. 

Astfel, d-lor senatori, propunerea mea este ca: la acest alineat. 

să se adauze următorul amendament: ” 

„Dacă persoana citată e găsită, i se înmânează. citaţia, luânda-se 

dovadă de primire, semnată de ea; iar dacă .nu ştie carte, pre- 

darea se va constata prin punere de deget, în asistenţa unui 

martor știutor de carte, care să nu fie în serviciul autorităţii 

care îndeplinește procedura. 

„In ieaz de refuz, citaţia se va; lipi pe uşa casei, adresându-se: 

“ur proces- -verbal în asistența nui martor, ponform alineatului 
de ma 1 sus, . . - 

„În ca de lipsă a contribuabilului, citaţia se'va predă unei rude 
sau servitor care locueşte cu dânsul, sub luare de dovadă; în 
lipsa şi a acestor per soane sau în caz de refuz, ori imposibilitate 

m ra esa a ate ta a e 50 casti rezinău se 
ens, în asistenţa nui ! martor știutor
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-<e carte care să nu fie în serviciul autorităţii care „ îndeplineşte 

procedura. 
3 

„Shilă Petrescu, St. Ivanovici, Stamboliu, Al. Gussi. S. Niculeseu. 
. 4 . Bi 

Cu aite cuvinte, după cum vedeţi eu cred, prin amendarieniul 

incu ea predarea să se facă în asistenţa unui martor ştiutor de 

carte care să nu fie. în serviciul autorităţii care îndeplineşte pro-_ 

ceâura. 

Adică dacă indeplineste jandarmmuil procedura, martorul care 

semnează să nu fie din serviciul jandarmeriei san dacă notarul 

face procedura, martorul care semnează să nu fie bunioară vătă- 

șelul primăriei, adică o persoană "sub ascendentul jandarmului 

au notarului, ci să fie străină. 
D-lor, seuatori, să răspund d-lui Procopiu. 

D. Procopiu spuneă că efectuarea predării„când partea refuză 

primirea, av fi prevăzută, 

red că se înşeală. 

lută care «ste testul la zare face aluzie d. Procopiu: „iar când 

contribuabilul nu se găseşte la faţa locului de predare, citaţiunea, 

xa fi 'ăsată sub semnătură sau proces-verbal, în primirea unei 

persoane care locueşte cu dânsul. 

dar în lipsa acestei persoane care locueşte cu coriiribuabilul sau 

în caz de refuz a acestei persoane, citaţiunea ee va afisă pe uşa 

iinobilului, făcându-se proces-verbal“. Ă 

D. GI:IGORE PROCOPIU: Credeţi că dacă nu Sar spune a- 

cestea, ageniul nu ar instrumentă conform dreptului comun î 

p. GHILĂ PETRESCU: Nu, însă trebnie să arătăm. agentului 

“clar, cum frebue: să se miște şi. cunu tmebuie să lucreze, căci altfel 

evident agentul ar putei să alunece în - abuz, ceeace trebueşie în- 

lăturat. 

De: accea am propus acest amendament. 

-- Se consultă comitetul delegaților. 

D. TONY NIESCU, raportor: D-lor senatori, amendamentul 

dlui Sima Niculescu se referă la: primul alineat şi ideia lui se 

află în lege şi nu a fost decât desvoltat de d. Niculescu, 

Reeunoaştem. însă că ideia este mai precizată îu textul propus 

ale d-sa. ” 

Întru cât d. rainistru a declarat că înţelege prin aceastii lee 'să 

dea loate garanţiile contribuabililor în contra unor eventuale 

abuzuri ale agenţilor fiscali, comitetul delegaților a admis amrn- 

damentil d-lui Sima Niculescu, cu o singură corectare în foruaa, 

aceasta: „iar dacă prin declaraţiuni, contestaţiuni sau apel sa îin- 

«inat dopiiciliul; citaţia -se va predă la acel domiciliu“. 

De asemenea şi amendamentul d-lui Ghilă Petrescu, care cură
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aareeari controverse ce sar puteă naşte a fost aduiie de comitetul 
delegaților pe aceiaşi consirleraţiune. 

--- Se pane la yot amendamentul d-hii “senator Sima Nieuluseu 
şi se admite, | - 

--- Se pune la vot amendamentul d-lui Ghilă Petresturu Şi se 
adnite, . A . Ă 

D. M. PHILREKYDE, preşedinte: Aceste anendamente fiind: 
primite de comitetul delegaților, fae parte din textul legii supuse 
votului Senaiului, | - 

—. Se pune la vot ast. 98 astfel modificat prin aceste două a- 
inendan'ente şi se admite. 

— Se citeşte următorul art. 99: | | 
Art. 99. — Cererile de scăderi prevăzute la capitolnl VIII de sub 

titlul IL si la impozitele elementare făcute prin declarațiunile 
anuale, vor fi supuse coimnisiunilor de impuneri şi scăderile se vor 
stabili cu aceeaş procedură şi jurisdicţiune €a și impunevile a- 
vuale. ' 

  

Seăzăminiele vor fi operate în roluri anual odată cu impozitele 
annale. . | | Ea 

L.a aplicarea legii se vor stabili prin instrucţiunile ministerului 
de finante modalitățile de constatare şi operarea acestor scăderi, 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art, 99, astfel cum 
a fost voiat de Adunarea deputaţilor şi se admite. 

— Se veteşte următorul art. 190: , 
Art. 240, — Zilele de începerea Jucrărilor comisiunilor vor fi pu- 

vlicate de ministerul finanţelor pe. căile de pullicitate “oicială, 
Deosebit la fiecare percenţie şi primărie rurală se va, afişă, cu o 
zi înaivte. numele contrihuabililor cărora li se va face impunerea 
în ziua următoare. | 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 100, cu elimi- 
narea aliniatelor [ si II din textul articolului votat de Adu- 
narea deputaţilor, modificarea făcută de comitetul dele gaţilor Se- 
natului, şi se. admite, 

: 
— Se ceteşte următorul art. 101: 
Art. 201. — Hotărârile comisiunii de impunere, comisiunii de 

apel şi ale instanţelor de vecurs se dau fără drept de opozitie. 
„_ Inaintâa comisiunilor de apel şi. a instanţelor de 
buabilii vor puteă fi asistați de advocaţi. 

Fiscul va fi apărat înaintea acestor instanţe sau a celor de re! curs printrun delegat special, în baza unei adrese a administra 
ției financiare sau a ministerului de finanţe, 

Inaintea instanţelor de recurg părţile nu se citează. Termenele fixate se afişează la uşa localului cu 10 zile înainte de ziua ju- decăţii. „ . d 

recurs contri-
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Pentru recursurile ce se judecă de înalta Curte de casaţie terme- 

nele se comunică administraţiilor financiare. şi se afișează la lo- 

calurile lor cu cel puţin 10 zile înainte de judecată, 

— Neccrând nimeni cuvântul se pune la vot art. 101, astfel cun 
a fost modificat de comitetul deleg atilor Senatului, şi se admite. 

— Se ceteşte următorul art. 102. 

Art. - 192. — Toată procedura pertru evnstatarea impozitelor 

prevăzute de prezenta; lege e scutită de timbru. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 102, astfel cum 

a fost votat de Adunarea depiitaţilor, și se admite. 

— Se ceteşte art. 103: 

  

CAP. V. 

Formarea matricolelor şi a rolurilor. 

Li 

Art. „103. — Matricolele în cari se vor înseri veniturile şi- con- 

tribuţiunile ver fi întoemite pe comune și suburhii în comunele 

urbane şi pe coriune, sate şi cătune în cele rurale. Imserierea în 

ele u veniturilor şi impezitelor stabilite, cum şi a prefacerilor 

urmate conform leii, se face sub controlul: oxganelor chemate a 

"stabili impunerea. . 

Veniturile supuse impozitelor elementare sunt trecute în ma- 

tricoie roţuniite în zeci de lei prin întregirea unimilor. 

Matricolele nu sunt acte publice. Ele vor fi păstrate sub cheie 

și nu se va eliberă copie depe ele decât direct contribuabilului 

înteresat. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 103, astfel 

cum a fost votat de Adunarea deputaţilor, şi se admite. 

— Se citeşte următorul art. 104: 
Ari. 104. — Rolurile pentru împlinirea contribuţiunilor se for- 

-mează. de călre agenţii fiscului de pe matricole. 

Voate prefaecrile. din matricole vor fi trecute şi în rolurile res- 

pective, formându-se noui recapitulări sub acelaş control, 

Rolurile sunt acte publice. 

Cerfificate depe cuprinsul lor se pot liberă, la cerere, interesa- 

ților pe timbru legal. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 104, astfel 

cum a fost votat de Adunarea deputaţilor, şi se admite. ! 

— Se citeşte următorul art. 105: 

Brăt.
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- Sancţiuni. 

Art. 103. — Orice sustragere dela prata impozitului pentru care 

legea de faţă nu prevede altă sancţiune, se pedepseşte cu amenda 

egală cu impozitul la îndoitul venitului sustras. 

In toate cazurile când contribuabilul a ascuns “Aa impunere con- 

tracte, registre sau orice alte acte pe cari. conform legii, eră obli- 

gat a le prezentă şi din cari ar fi rezulta tvenituri impozabile mai 

mari decât cele stabiiite, asnenda va fi egală cu impozitul la în- 

treitul diferenţei de venit, Impunerile veniturilor imobiliare vor 

fi modificate pe baza aceior acte, pentru anii ce urmează ai pe- 

viodului de recensământ, eu procedura prevăzută de axticolul 94. 

roate ameniile sus prevăzute cuprind şi impozitul susivas şi se 

stabilese în modul mai jos indicat, 

Drepturile fiscului pentru stabilirea contravenţiunilor se pre- 

scriu după trecere de 5 ani, socotiți dela 1 lanuarie ce urmează a- 

uzului când impunerea trebuiă să aibă loc. 

— Necerând nimeni cuvântul, «le pune la vot art. 105, astfel cum 

-a fost modificat de iAdunarea deputaţilor și se admite 

— Se citeşte următorul articol 106: , 

+ 4rt.-106. — Peutin impozitele cari conform acestei legi se per- 

eep pe cale de reţinere de către debitorii. venitnrilor impozabile, 

amenzile prevăzute de art. precedent sunt puse atât în sare cina de- 

bitorilor acelor verituri, cari mau reţinut impozitul cât şi a ere- 

ditorilor, în mod solidar. 

In cazul însă când impozitul este reţinut şi nu sa vărsat în ter- 

men de” către debitorul venitului, “amenda ke aplică numai. a- 

cestuia, - ” 

— Necerând nimeni cuvântui, se pune > la vot art. 196, astfel cum 

a fost modificat de Adunarea deputaţilor şi se admite, 

Se citeşte următorul art. 107: 

Art. 107. — Deosebit de amenzile de mai sus, contravenienţii la 

dispoziţiunile art. 2, alin. I și II, vor fi supuşi unei amenzi! de 

5.000 până la 95.000 lei, iar în caz de recidivă sunt pasibili şi de 

pedeapsă corecțională şi anume închisoarea dela 6 luni la un an. 

D. Tony iliescu, raportor: ir. să vă atrag atenţiunea că este 

singurul caz, în tot textul legii acestea, în care s'a prevăzut închi- 

soare pentru contravenţiuni. 

— Necerând nimeni cuvântul se pune la vot art, 107, astfel cum 

sa votat de Adunarea deputaţilor şi se admite. 

— Se eiteşte următoral art. 108: , 

Art. "108. — Comereianţii şi industriașii cari nu ţin registrele 

*



Sa 1178 - 
  

comerciale vor fi supuşi la amendă egală cu impozitul. Această 

amendă nu se aplică micilor meseriaşi şi micilor comercianţi. 

Cei cari vor trece în registre alte cifre decât cele reale, în sco- 

pul 'de a nu se puteă constată adevăratul venit impozabil, vor îî 

supuși la o amendă egală cu întreitul impozitului ia venitul ce se 

va constată, în conformitate cu legea de faţă. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 108 astfel cum 

sa votat de Adunarea deputaţilor şi se admite. - 

— Se eiteşte următorul art. 109, . 

Art. 109. — Când comercianții sau industriaşii miai sus prevă- 

zuţii ţin registrele în regulă, însă nu le comunică, sau refuză a 

procură, aetele ajutătoare, în. termenele fixate, în formă prevă- 

zută de art 98, vor suferi amenzi de 50—1.000 lei pentru fiecare zi 

de întârziere, afară de cazul când se legitimizează întârzierea. - 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 109, astfel cum 

a fost votat de Atunarea deputaţilor şi se admite. 

"Se citeşte următrul art. 110: 

Art. 110. — Persoanele cari au raporturi contractuale cu contri- 

buabilii îşi vor refuză da informaţiunile ceruţe de fisc, cu pri- 

vire la impunerea obiectului contractului, vor fi supuşi la a- 

mendă de 50—5.000 lei. “ 

— Necerând nimehi cuvântul, se pune la vot art. 110, astfel cure 

a fost votat de Adunarea deputaţilor şi se admite. 

— Se citeşte următorul art. 111: ” a 

Ari. 111. — Constatarea contravenţiunilor prevăzute în legea de 

faţă se va face ptin încheiere de procese-verbale, întocmite: de 

agenţii fiscului. 

O copie depe procesul-verbal, aprobat de minister sau de fune- 

ționarii desemnaţi în regulamentul legii ori în instructiunile da 

"aplicare, se va notifică contribuabilului conform art. 

In termen de 20 ziie dela data notiticării, cotribaabili poate_ 

face apel contra procesului-verbal aprobat, la tribunalul locului 

unde s'a săvârşit contravenţiunea. 

Apelul trebuie să cuprindă, sub pedeapsă de nulitate, alegerea 
ce domiciliu în cuprinsul eircumscriptiei de resort a tribunalului. 

Motivile de apel vor fi depuse, fie prin cererea de apel, fie prin 
memoriu - aparte, cu cel puţin 3 zile înaintea zilei fixate pentr: 

judecată. : 

Tribunalul apreciind, poate însă încuviinţă depunerea motivelor 

_în ziua judecății, în care caz oricare din părţi poate cere un ter 

men spre a luă cunoştinţă de ele. 
Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere, conform regu- 

lelor dreptului comun. 

Hotărârea tribrnalului se dă fără drept de opoziţie:
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In termen de 20 zile dela pronunţarea tribunalului, -ori dela co- 

municare, dacă sa dat în lipsa apelantului,. se va puteă face re- 

curs la Inalta Curte de casaţie pentru motive de violare de lege, 

exces de putere, omisiune esenţială şi incompetinţă, . 

Hoţărîrea Curţii de casaţie se dă fără drept de opoziţie. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 111, astfel cum 

a fost votat: de Adunarea! deputaţilor şi se admite. 

— Se citeşte următorul art. 112: 

Art. 112, — In căz când este Tocul la aplicarea pedepsei corec- 

ționaie prevăzute de art. 107, procesul-verbal de constatare apro- 

bat se trimite în copie parchetului spre a deschide acţiune pu- 

blică. ! 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art, 112 astfel cum 

a fost votat de Adunarea deputaților şi se admite. 

— Se citeşte următorul art. 13: 
Art. 113 — Ministerul finanţelor poate, dacă va găsi cu, cale, să 

acorde denunţătorilor şi agenţilor cari au constatat contraven- 

ţiunile o primă egală cu cel mult a treia parte din suma! amen- 

zilor rămase definitive şi incasate dela contravenienți. 

— Neccrând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 113, astfel cum 

a fost adoptat de Adunarea deputaţilor şi se adm ite, 

CAP. VII. 

Plata impozitelor. 

— Se cițţeşte următerul art. 114. 

Art. 114. — Sumele constatate şi înscrise în roluri că impozite 

sau amenzi 'şi rămase definitive, conform dispoziţiunilor legii. de 

îaţă, constituese creanţe executorii în folosul Statului, eari nu 

pot fi reduse sau desfiinţate prin .nici o hotărire judecătorească, 

în alt mod decât ce Iprevăzut în această lege. 

Ele sunt executorii cu titlu provizoriu, chiar şi mai înainte de 

a rămane definitive îndată ce, sunt constatate de comisiunile de 

impumeri sau în modul prevăzut prir lege apelurile, contestațiu- 

uile şi recursurile nefiind suspensive de executare. 'Rămâne a se 

face compensaţiure sau restituire dacă debitul e micşorat, sau a 

se percepe diferenţa dacă e mărit, 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 114, astfel cum 

a fost adoptat de Adunarea deputaţilor, şi se admite, 

— Se citeşte următorul art. 15: i 
Art. 715. — Incasările se fac, fie dintr'odată fie anual.! trimes- 

trial sau lunar, cupă următoarele deosebiri:
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a) Se încasează anual impozitul minimal de 10 lei prevăzut în 

art. 54, care deține exigibil pe ziua de 1 lanuarie ; . 

b) Se încasează trimestrial, devenind exizibile din prima -zi a 

lunilor Ianuarie, Aprilie, lulie şi Octomvrie, toate impozitele -cu- 

-prinse în prezenta lege, afară de cele prevăzute în alineatele ur- 

mătoare; . 

c) Se încasează conform dispoziţiunilor speciale şi la datele 

stabilite, conform prevederilor legii de faţă, toate impozitele pen- 

1u cari legea prevede incasarea pe cale de reţinere şi vărsare 

directă. 

d) Se incasează dintr'odată toate amenzile pronunţate potrivit 

acestei legi şi impozitul prevăzut de art. 53, pe zina când ele de- 

vin exigibile. , 

Aceste gume se înscriu în roluri speciale, 

— Necerând nimeni cuvântul :se pune la vot art. 115, astfel cum 

a fost votat de Adunarea deputaţilor şi se admite. 

—Se citeşte următorul art. 116: 
Art. 116. — Sumele înscrise în roluri şi neplătite la datele sus 

prevăzute vor fi urmărite conform legii speciale de percepere şi 

urmărire a veniturilor publice, 15 zile dela exigibilitatea lor. 

"- Ele vor produce după încunoștiințare în îolosul Statului o do- 

bândă de 9 la sută anual, care se calculează lunar dela prima, zi. 

a irimestrului ce urmează datei exigibilităţii şi după efectuarea 

impunerii. conform art. 114. 

In ealenlul dobânzilor swmnele în bani se rotunjesc mărindu- -se 

"până la un leu. 

Dobânzile vor fi înscrise în roluri şi percepute odată cu impo- 

“mitul respectiv. Dacă până la închiderea exerciţiului anului de 

impunere nu sunt achitate, ele se înglobează în rămăşiţe; înseriin- 

du-se ca debit în rol. | 

D,. M. PHEREBYEDE, m» esedinte : D. Alecu Dumitriu are cu- 

“vântul. : 

D. ALECU. DUMITRIU : Dle preşedinte, relativ la acest articol 

am făcut o observaţiune în discuținnea generală, arătând că este 

nedrept. ca, după 15 zile dela exigibilitatea plăţii, să fie. su- 

“pus contribuabilui -la plată de "dobândă. D. ministru mi-a răs- 

puns că contribuabilul are terme de 3 luni, în care poate plătâ. 

In textul acestui articol se prevede însă numai 15 zile, 

D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: Se plăteşte în 

cursul trimestrului suma devenită exigibilă în termen de 15 zile, 

nu începe însă să durgă dobânzile decât după sfârşitul tri- 

mestrului. 

Dacă în timpde3luni de zile n'a plătit, atunei începe să curgă 

dobânzile, 
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—Ne mai cerând nimeni cuvântul, se pune la 'vot art. 116, ast- 

fel cum: a fost modificat de comitetul: delegaților Senatului, işi 

se admite, 

— Se citeşte uirmătorul articol 117: 

Art. 117. — 'Contestaţiunile contra, împlinimii impozitelor cari 

se încasează pe cale de reţinere şi vărsare directă, urmează calea 

de judecată prevăzută de legea de percepere şi urmărire :pentru 

contestaţiuni la urmăriri. 

Contestaţia se poate face în tot cursul anului în, eare a avut loe 

Îmeasarea, sau dacă aceasta s'a făcut în ultima lună la 30 zile după 

încasare, 

Amenzile referitoare la ele se încasează însă conform prevede- 

rilor art. 114 și 115 şi cu aceleaşi sancţiuni, ele fiind stabilile şi 

debitate cu aceeaş procedură ca şi pentru celelalte impozite. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 117 astiel cum 

a fost votat de Adunarea deputaţilor şi se admite. ÎS 

” —Se citeşte următorul ari. 518: 

„Art. 118, — Ministerul finanţelor va înfiinţă carnete de contri- 

buţiuni, pe cari contribuabilii vor fi obligaţi a le păstră. In a- 

„ceste carnete se vor înscri contzibuţiunile ce are de plătit fiecare, 

situaţiunea sa familiară. după constatările comisiunii şi plățile 

efectuate în contul contribuţiunilor. 
— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 118, astfel cum 

a fost votat de Adunarea deputaţilor și se admite. 

— Se citește următorul art. îl9: 

ăi TITLUL IV. 

Dispoziliuni finale şi tranzitorii; 

Art. 119. — "Poate dispoziţiunile cuprinse în: legea de faţă în- 
tră în vigoare dela 2 Aprilie 1923, impozitele debitându-se în pri- 

mul an numai pe 9 luni. 

Dela data punerii în aplicare a legiide faţă. sunt şi vămân abro- 

gate toate legile, regulamentele şi orice alte dispoziţiuni. relative 

la vechile contribuţiuni directe ccrespunzătoare celor de faţă şi 

accesorile lor, cum și cele referitoare la constatarea acestor im- 

pozite şi anume: ? , | 
a) Pentru tot xegatul: legea asupra contribuţiunilor directe din 

1 August 1921; ” 
b) In vechiul regat. legile privitoare la:- 

Impozitul funciar, impozitul patentelor, cuprinzând şi pe cel 

complimentar al paientei, impozitul personal, impozitul de 3% a- 

supra salariilor, impozitul asupra venitului capitalului mobiliar,
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impozitul pe hectarul de vii şi taxa de filoxeră, şi legea impozitu- 
lui asupra păcurii din 24—99 Martie 1887; 

c) In Ardeal, Banat, Maramureş şi Crişana: Darea pe pământ 
ambele: impozite pe clădiri, pe câşiie de toaie clasele, impozitul 
pe venit pe avere, pe beneticiul celor obligaţi la publicarea bilan- 
țului, pe tantieme, pe dobândă şi rentă, pe câştigurile de răsboi, 
pe câștiguri din loterii, pc beneficiul din exploatarea minelor; 

d) In Basarabia, legile privitoare la: 
Dnpozitul pe pămă nt, pe clădiri, patenta fixă şi comyplimentară, 

impozitul pe venit, pe heneliciul celor obligaţi a publică bilanţul 
şi asupra capitalului mobiliar; 

e) In Bucovina, legile privitoare la: 
Darea pe pământ, mvbele impozite pe clădiri, pe câştig, pe ve- 

mitul net al celor obligaţi la publicarea bilanţului, impozitul pe 
venit, pe tanuiiieme, pe rente şi depozite şi pe salarii; 

7) In întreaga țară, toate zecimile adiţionale şi orice alte dări 
Suplimentare stabilite asupra impozitelor sus prevăzute, sau asu- 

pra bazelor lor, atât în beneficiul Statului cât şi în al oricărei 

alte. instituțiuni publice, afară de taxele militare şi cele ana- 

loage lor; 

9) Pentru nouile teritorii rămân desființate orice alte impozite 

corespunzătoare celor de mai sus. oricare le-ar fi denumirea şi în 

folosul oricărei instituţiuni ar fi înfiinţate. 

D. GENERAL N. CONSTANTINESCU : D-lor senatori, la acest 

articol am un amendament iscălit de 5 d-ni senatori, conform re- 

gulamentului. 

Amendamentul are cuprinderea următoare : 

La art. 119, alin. |. 

Se înlocueşte cuvintele şi anume: dela finele acestui alin. prin 

cuvintele: precum şi următoarele“: 

General W. Constantinescu, T. Iliescu, D. Arțăreanu, LI. Coşoiu, 

S. Niculescu, I. Păcurariu. 

— Se consultă comitetul delegaților. , 

D. TONY ILIESCU, rapcrtor : D-ior senatori, comitetul delega- 

ților'a admis amendamentul prop pus la acest articol de d. general 

Constantinescu, - 

Prin urmare, iaceit articol se va modifică în sensul amenda- 

mentului. 
— Se pune lu vot amendamentul și se admite de Senat. 

-— Se pune la vot art. 119, astfel modificat și se admite. 

Se citeşte următorul art. 120: 

Art. 120. — Dacă după primii 2 ani ai primei perioade de re- 

censământ, din cauza variaţiunii schimbului. veniturile din pro 

prictăţile funciare neclădiie, agricole sau a valorilor locative pen-
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tru clădiri vor scădeă cu o treime a valorii car o aveau la receh- 

sământ, se va puteă luă măsuri prin legea bugetară ca prima 

perivadă de recensământ să se scurteze eu cel mult 2 ani. 

In cazul când se dovedeşte en contracte de arendă în „curs, cu 

dată. certă, că o proprietate agricolă e arendată dinainte de anul 

1921 cu mai puţin decât 'trei sferturi din valoarea Jocativă pe: 

hectar stabilită contorm ari. 4, impozitul pe anii rămaşi din prima 

perioadă de recensământ va fi scăzut în proporţie cu întreaga, di- 

ferenţă de venit după contract. 

Pentru clădirile locuite de proprietarii lor normele de evaluare 

la primul recensământ se vor stabili de comisiunea centrală pre- 

văzută la art. 84, lându-se de bază valoarea loeativă reală dela 

1914. Pentru proprietăţile istăpânite dinainte de 15 August 1916 

în vechiul regat şi de 1 August 1914 în celelalte ţinuturi, această 

evaluare nu va puteă trece de înireitul acelei valori locative, iar 

dacă acele clădiri sunt cumpărate duvă 1 Ianuarie 1919, se va luă: 

de bază, preţul de cumpărare al imobilului, socotindu- -se o renta- 

bilitate până 5 la sută. : 

Tot pentru primul period de recensământ evaluarea terenuri. 

lor virane prevăzută de art. 15, alin. III, se va face socotindu-se- 

la pretul mijlociu de: vânzare al acestor terenuri o dobândă de: 

2 şi jumătate la sută. 
D. TONY, ILIESCU, raportor: D-lor senatori la acest articol 

sunt depuse două, amendamente. 'Primul amendament are cuprin- 

derea următoare : 
La. art. 120, aliniatul al treilea, rândul al zecelea, după cuvintele- 

„se va luă de bază“ se va adăusă cuvintele: „cel puțin“. 

Î, Moldovan, 1. N. Cosoiu, T. Nicu, Sima Niculescu, T. Iliescu. 

Cel de al doilea amendament are următorul cuprins: 

La art. 120, ultimele 3 rânduri dela aliniatul 2 se înlocuese cu 

următoarele: Ă 

„Impozitul stabilit după woloareu locativă pe ha za fi scăzut pe 

anii din contract rămași pe prima perioadă de recensământ, cu 

diferența în plus faţă de impozitul ce sar stabili după prețul din 

contract. ! 

„Procedura scăderii va fi cea prevăzută de art. 66 şi 99“. 

1. Moldovan, 'I. N. Coşoiu, 7. Nica, Sim aNieulescu, 7. Iliescu: 

D. M. PHEREKYDE, președinte : D. Arţăreanu are cuvântul, 

D. DIM. TH. ARŢĂREANU: D-lor senatori, la articolui 120, 

aliniatul XII, rog pe d. ministru să deă o explicaţinne. In lege se 

spune: „Pentru clădirile locuite de proprietarii lor, normele de: 

evaluare la primul recensământ se vor stabili de eomisiunea cen- 

trală prevăzută ;de art, 34, Inându-se de bază valoarea locativă: 

reală 'dela 1914“. 
cr me ... Doi -: mea, 

.
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Ce se înţelege prin cuvântul real? Se înţelege valoarea locativă 

“recată în, rolurile de recensământ şi de percepere din 1914, sau. 

rămâne ca această valoare reală să fie stabilită de comisiunea 

care urmează să impună pe viitor? . 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Am pus va- 

loarea reală, fiindcă am crezut că nu ne putem luă totdeauna după 

valoarea. lor trecută în matricole rămase parte adese ori în mare 

întârziere şi va trebui să se stabilească după fiecare provincie, cu 

toate datele pe cari comisiunea le va puteă culege, care eră va- 

loarea locativă reală la impunerea din 19i4. 

--Se consultă comitetul delegaților. 

D. TONY. ILIESCU, raportor: D-lor senatori, comitetul dele- 

zaţilor a admis ambele amendamente propuse la acest articoj, 

— Se'pun la vot succesiv amendamentele propuse şi se admit, . 

—Se pune la voti art. 120 astfel modificat şi se admite de Senat. . 

— Se citeşte următorul art. 121: 
Art. 121, — Se scutese în mod excepţional: şi vremelnie de im- 

pozitul pe venitul proprietăţilor clădite: 

1. Pe timp de 10 ani de când au devenit locuibile clădirile noui 

construite cu începere din anul 1921 şi terminate până la 1 Ianua- 

rie 1925; : 

2, Adausaie la căădiri în înălţime sau în suprafaţă iăcute dela 

1 Aprilie 1921 şi terminate până ia 1 Yanuarie 1925, pe termen de 

5 ani dela data când au devenit locuibile; 

3. Terenurile din oraşe pe cari au. fost clădiri şi au devenit vi- 

„xane din cauza devastărilor de răsboi, pe timp de il0 ani dela data 

“punerii în aplicare a legii de faţă; 

4, Clădirile cari: au devenit nelocuibile din cauza distrugerilor 

provenite din operaţiunile de xăshoiu, pe timp de 10 ani de când 

ele sunt refăcute şi puse în stare de a fi locuibile, însă numai 

înainte de aplicarea legii ; : 

5. Pentru 10 ani dela punerea în "aplicare .a prezentei legi, clă- 

dirile neproducătoare de venit cari sunt proprietatea cercurilor. 

militare, recunoscute ca persoane morale ; i. 

6. Se menţine seulirea acordată prin legea din Octomvrie 1921 

pentru clădirea Socieţăţei generale a funcţionarilor publici, pe 

“termen de 10 ani dela punerea în aplicare a legii de; faţă, 

D. M. PHEREKYDE, preşedinte : D. Gussi are cuvântul, 

D. AL, GUSSI: D-lor senatori, am ascultat ca şi D-voastră, cu 

cea mai desăvârşită atenţiune; foarte interesanta, şi foarte instrue- 

tiva-expunere a d-lui ministru de finanţe pe care a făcut-o înain- 

“tea acestui Corp, ca şi pe ale tuturor d-lor senatori cari &u vorbit 

în discuţiunea generală. a legii, 
| 

Nam luat cuvântul nici ca să face elogii d-lui ministru, pentrucă



  

"1180. 

activitatea şi caldul patriotism al d-sale sunt în deobşte cunoscute, 

ram luat cuvântul nici ca să eritic legea, pentrucă din cuvânțarea 

d-lui ministru rezultă importanţa covârșitoare a acestei legi, care 

este după o expresiune consacrată, devenită o nevoie, o necesilate 

inexorabilă pentru refacerea şi consolidarea Statului nostru, în 

starea lui actuală, - ! 

Am luat însă cuvântul, ca să stabilese o mică contrazicere, care: 

poate să fie şi o scăpare din vedere, între prezenta lege a contri- 

buţiunilor directe, pe care o discutăm, şi o lege îni vigoare, votată. 

de fostul guvern. : | z 

Intre diferitele griverne, dacă iimi este ertat să spun, cel mai 

slab pe care l-a avnt ţara românească, a fost cel precedent, Printre 

multele legi pe cari le-a făcut, a fost, din întâmplare, şi una bună 

şi anume legea şi regulamentul pentru încurajarea de noui con-! 

strucţiuni, cea din 23 Iulie 1921, | 

Im art. 14 al acestei legi, se spune astfel: „Orice imobil urban 

ce se va construi şi termină în intervalul anilor 1921 — 1995, în 

condiţiunile prezentei legi, este scutit timp de 10 ani de orice im- 

pozit direct către Siat, judeţ sa ucomună, dela data de când de- 

vine locuibil“, a po 

Vă daţi seama, de sizur, de marea importanţă, de binefacerile 

pe cari le aduce această lege, faţă de dificultăţile în cari se gă- 

sese acei cari voian şi aveau posibilitatea materială, săi facă noui 

clădiri, | 

Legiuitorul de atunci s'a gândit că e bine să încurajeze pe acei 

cari au posibilitatea să ridice noui instalaţiuni, fie locuinţe, fie fa- 

brici, ete. Şi atunci a făcut această lege în care nouile clădiri se 

scuteau de impozite, 

Ori, constatăm: astăzi o flagrantă contrazicere între această lege 

a consirucţiunilor şi legea. de faţă a contribuţiunilor directe. 

Pentru a învederă şi mai bine ce a înţeles legiuitorul de atunci, 

“prin cuvântul construcţiuni noni, să vă citesc art 7 din regula- 

meniul acestei legi care zice: ț i 7 

„Se înţelege prin sporirea“de clădiri cari majorează capacitatea 

loeativă prevăzută de art. și din lege: adaosele de etaj desfundă- 

rile de subsol, adaos de încăperi pe suprafaţă în interiorul curţii, 

cu alte cuvinte tot ceeace constitue > construcţiuni de încăperi noui 

în corpul vechei clădiri“, 

Ori» ce zice arț. 121 al legii, Ja care am ajuns astăzi ? 
lată ce zice: 

Art. 121. — Se scutese în mod excepţional şi vremelnic de im- 
pozitul pe venitul proprietăţilor clădite: 

1. Pe timp de 10 ani de când au devenit loepibile clădirile noui
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«construite, cu începere din anul 1921 şi terminate până la 1 Ia- 

nuarie. 1995 ; : i 

Adausele la clădiri în înălţime sau în suprafaţă făcute dela 

4 A lie 1921 şi terminate până la 1 Ianuarie 1925, pe termen de 

5 ani dela data când au devenit locuibile; 

3. Terenurile din oraşe pe cari au fost clădiri şi au devenit vi- 

vane din cauza devastărilor de răsboi, pe timp de 10 ani dela data 

punerii în aplicare a legii de faţă; ; 

4. Clădirile cari au devenit nelocuibile din cauza distrugerilor 

provenite din operaţiunile de răsboi, pe timp de 10 ani de când 

ele sunt refăcute şi puse în stare de a fi locuibile, însă numai 

înainte de aplicarea. legii; 

5. Pentru 10 avi dela punerea în aplicare a. prezentei legi, olă- 

dirile neproducătoare de venit cari sunt proprietatea .'cereurilor 

militare, recunoscute ca persoane morale ; . , 

6. Se menţine scutirea acordată prin legea din Octomvrie 1921 

pentru clădirea Societăţei generale a funcţionarilor ' publici, pe 

termen de 110 ani dela punerea în aplicare a legii de faţă. 

Oxi, d-lor, în art. 121 din legea în disenţie se calcă legea în vi- 

goare a încurajării nouiler construcţiuni. Astfel fiind, rog pe d. 

ministru să binevoiască a admite ca să se scutească în mod legal 

proprietăţile clădite, atât cele ţintegra] Glădite cât şi cele adăo- 

gate, punându-se astfel leea contribuţiunilor directe în concor- 

danţă cu legea construeţiunilor, i 

Aceasta este cu atât mai necesar, cu cât cei cari şi-au hazardat 

capitalul şi au executat aceste construcţiuni pe baza unei legi a 

tării, au contractat angajamente ieu băncile şi ar fi veesatoriu, 

nu numai din punct de vedere bănesc, dar şi al încurajerii, în 

viitor, de noui construcţiuni. 

Ne procedându-se astfel la această concordanţă, noua. „lege Îis- 

cală va deveni o lege de descurajare a clădirilor noui. 

Rog pe d. ministru şi comitetul delegaților, câ dacă nu poi să 

acorde o scutire pentru eonstrucţiunile din viitor, să acorde cel 

puţin acelora cari an fost clădite pe baza creată de o Jege şi as- 

tăzi în vigoare. 

Prin urmare, aceste clădiri trebuesc să fie scutite de impozitul 

global pentru că chiar din art. 1 al legii de faţă, rezultă că iinpo- 

zitul pe venitul global, este un impozit direct, ceeace de altfel este 

prevăzut şi la paragraful 7. 

Ora că aceasta a fost iutenţiunea legiuitorului, iar nu aceea 

“de a impune pe căi indirecte nişte construeţiuni clădite din nou. 

Astte] fiind, rog călduros pe d. ministru să binevoiască a ad- 

mite modificarea prezentului articol în sensul următor : 

„Se sentese în mod excertional şi vremelnie de impozitul pe
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venitul proprietăţilor clădite şi de impozitul global, pe timp de: 

10 ani de când au devenit locuibile, atât clădirile noui câi şi a- 

dausele de. clădiri în înălţime şi suprafaţă, constuiie. cu începere 

din anul 1921 şi terminate pânăla 1 Ianuarie 1925, dela data când: 

au devenit locuibile. Dă 

Al. GQussi, G. Siambuliu, "Al. Dimitriu, Mircea. Cătuneanu, Dr. 

Gh. Demetriade. 

Cred că propunerea care o fac este dreaptă şi că nu va întâm- 

'pină obiecţiuni din partea d-lui ministru de finanţe. 

D. M. PHEREKYDE, preşedinte: D. senator Coşoiu are du- 

vântul. ” : i 

D. 1. M. COSOIU : D-lor senatori la punctul 4, care se referă la. 

clădirile 'cari au devenit nelocuibile din cauza distrugerilor de 

răsboi, în comitetul delegaților sa “admis o modificare, care din 

eroare nu a fost trecută în proect; 

Această modificare este formulată în următorul amendament : 

Art. 121, paragraful 4, se modifică astfel: 

„Clădirile cari aw devenit nelocuibile din cauza distrugerilor: 

provenite din operaţiunile de xăsboi. pe timp de 10 ani, de când 

ele sunt refăcute şi puse în stare de a fi locuibile, scutirea începe 

dela aplicarea legii, iar pentru clădirile refăcute în urmă, dela 

1 Ianuarie a anului ce urmează datei când sunt puse în stare a 

fi locuibileînsă nu mai târziu de 5 ani dela aplicarea legii. 

Dim. Th. Arţăreanu, Ghilă Petrescu, 1. N. Coşoiu, Tony Iliescu, 

P. Crivăţ. . e 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Primese acest 

amendament. , . i 

D. M. PHEREKYDE, președinte: D. senator Arţăreanu are 

cuvântul. 

D, D. T. ARŢȚĂREANU: D-le preşedinte. casele celor săraci cari 

au. fost distruse în regiunile de răsboi, ne au fost încă refăcuie. 

Eu mă asociez la părerea comitetului delegaților, dar cu amer- 

darea ca scutirea să înceapă dela data când aceste, clădiri au de- 

venit; locuibile. Să mă explic. 

Nu trebuie să uităm, că sunt localităţi cum de exemplu este re- 

giunea Giurgiului, unde oamenii sărmani nu au putut şi nu.vor 

puteă încă mulţ tinip să-şi refacă clădirile pe timpul acesta când 

se plătesc dobânzi atât de mari. De aceea trebuie să acordăm un 

termen de 2—3 ani, după care să înceapă laceastă scutire dela 

data de când casele au devenit locuibile. | 
Este o chestiune de umanitate ca să ţinem seamă de aceşti ot 

meni sărmani,:pentru ca ei să-și poată reface clădirile distruse din - 

cauza războiului. 

Pentru aceasta, rog pe d. ministru de finanţe să binevoiască.
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să accepte ca amendamentul Comitetului delegaților să fie alcă- 

tuit în miodul următor: În loc de „nu mai înainte de aplicarea 

legii“ să se zică: „scutirea începe dela data ide când clădirile au 

devenit locuibile“... 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: dar în ce ter- 

men? - - 

Trebue să puneţi un termen de 5 ani, de exemplu, dela. aplicarea 

legii.  - * : 

D. D.T. ARȚĂREANU : Foarte bine, sunt de acord.: 

D. M. PHEREKYDE, președinte: D. ministru de finanţe are 

cuvântul. | | 
D. VINTILĂ BRATIANU, ministru de finanţe: D. :senator, 

Gussi a ridicat chestiunea legilor cari sau făcut. Aci, isă-mi deă 

voie să-i spun, că nu a-şi vreațsă consaerăm! prin legea noastră, pe 

care o cred bazată pe un sistem unitar Şi care ţine seamă de in- 

teresele generale ale: Statului, legile cari s'au; făcut în timpul din 

urmă şi cari au alt caracter, nu numai :secundar, dar chiar per- 

sonal, | : 

Nu intru în analiza legii îneurajerii eonstrueţiunilor; dar rog 

pe d. Gussi, care a fost şi un foarte bun administrator şi este om 

de legi, să o citească cu deamănuntul şi sunt convins. că va căpătă 

aceeaş părere, pe care c am Și eu, asupra enormităţilor unora din 

punctele acestei Jezi. : 

De aceia nu trebuie şi nu am vrut să întărimi prin Megea detuală 

de împozite, o lege care cuprinde 'dispoziţiuni ce sunt în dauna 

Statului, 

“ Sunt însă dispoziţiuni pe cari le putem. menţine, şi de aceea a- 

dineauri când d. senator Pangrati spuneă că vreă să propună un 

amendament, am zis că-l primesc. - 

D. E. PANGRATI: Dacă voiu aveă cuvântul, voiu propune a- 

mendamentul în sensul cum v'am spus d-voastră. 7 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: .,,. . pentrucă 

prin. el se cere scutirea pentru, construeţiunile cari sau făcut 

până astăzi, precum şi pentru acelea cari se vor face până la 1 

Ianuarie 1925, am primit această dată, pentru că sau făcut poate 

pregătiri de materiale, sau angajat lucrări ete. şi trebue să li-se 

păstreze drepturile câştigate în baza unei legi existente. 

Tste o scăpare care sa făcut aci, şi convin să o modific în sen- 

sul că si pentru adausele de clădiri, să se acorde acelaș termen 

de 10 ani, ca şi pentru construcţiunile din nou făcute. 

Plin urmare acest amendament îl primesc, 

Partea a doua a amendamentului d-lui Gussi, şi care de altmin- 

tevi ori cât ar fi fost; această lege a construcţiunilor de special 

făcută, nu poate intră în vederile acestei legi, aceia de a seuti 

y
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de impozitul pe venitul global aceste clădiri din nou coustruite, 
aceasta nu 'se poate admite. . 

Impozitul pe venitul global este un impozit care: se adresează 

la persoana fizică. Toate scutirile cari se fac, fie la rente de Stat, 

fie la; case noui construite, fie la moşii, venitul lor intră la venitul 

global, pentru că în venitni global trebuie să intre tot ce este 

venit al contribuabilului, pentru ca Statul să-şi aleagă din bel- 

şugul lui un impozit suplimentar, 

Prin urmare când s'a votat legea încurajării construeţiilor, ni- 
meni nu Sa gândit la acesi impozit pe venitul global, şi. cred că 
nimeni,care cunoaşte spiritul în care trebuie să se aplice acest 
impozit pe venitul global, nu poate să ceară asemenea lucru, 

Prin urmare vă rog, să nu insistaţi în susţinerea părţii a doua 
a amendamentului, pentrucă nu a fost în vederea nimănui, în mo- 
mentul când sa votat această lege, impozitul pe venitul global. 
Primese însă propunerea d-lui Pangrati, ca şi adausele la clădiri 
să, fie scutite pe 10 ani. | - 

PD. N. G. POPOVICI : La aliniatul 5 de sub art. 121 se spune: 
„Pentru 10 ani dela punerea în aplicare a prezentei legi, elădi- 

rile neproducătoare de venii, cari sunt proprietatea cercurilor mi- 
litare, recunoscute ca persoane morale“, | 
Adică după 10 ani clădirile acestor cercuri cari nu sunt produ- 

cătoare de venit sunt impuse ? Nu consideraţi un cere militar ca 
o instituţiune culturală, cum ar fi Academia, Ateneul, aşa în cât 
să nu fie impuse nici după această idată ? 

D. VINTILĂ BRĂȚIANU, ministru de finanţe : Se 'pusese aci 
formula din legea actuală, dacă Senatul aprobă, eu admit această 
scutire permanentă, căci este vorha de o instituțiune de cuitură 
şi putem să ştergem acest aliniat :5 dela acest articol. 
"— Se consultă comitetul delegaților. 
D. TONY ILIESCII, raportor: In ceeace priveşte amendamen- 

tul propus de d, Pangrati, el satisface în parte şi propunerea d-lui 
Gussi, care este foarte dreaptă și anume că în ceeace priveste a- 
dăogirea în înălţime și în suprafaţă la clădirile construite sub 
imperiul legii de încurajarea: construcțiunilor între 1921 — 1925, 
scutirea de impozit va fi de 10 ani în loc de 5, 
Amendamentul sună aşa: 
La art. 191, alin. 2, | 

„Se înlocueşte cifra 5 dela rândul 3 priw' cifra 319“. 
General A. Constantinescu, Al. Gussi, T. Hiescu, E. Pangrati, 

Ii, Crizăţ. 

Acest amendament al d-lui Pangrati şi l-a însuşit comitetul de- 
legaţilor. i | i i
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In ce privește scutirile clădirilor din regiunile devastate de răs- 

bei propuse de d-nii senatori Coşoiu si Arţăreanu, amendamentul 

propus la paragraful 4 este în cuprinderea următoare : 

„Clădirile eari au devenit nelocnibile din cauza distrugerilor 

provenite din operaţiunile de răsboi, pe “timp de 10 ani de când 

ele sunt refăcute şi puse în stare de a fi locuibile. 

„Sentirea începe dela aplicarea legii, iar pentru clădirile refă- 

cute în urmă, dela 1 lunuarie a anului ce urmează datei ce sunt 

puse în stare de a fi locnibiie, însă nu:mai târziu de 5 ani dela; a- 

plicarea legii“. 

D-lor senatori, ţiu să vă dau o explicaţie. că „această scutire a 

fest deja propusă în comitetul delegaților şi admisă în acord cu 

d ministru de finanţe şi numai pri intro eroare nu sa trecut în 

lege. 

In cuprinderea care ze propune astăzi, recunose- că este mai 

clar şi mai just. . 

De asemenea tot. la acest articol, şi anume la aliniatul 5 sa mai 

propus un amendament care are cuprinderea următoare : 

„Alineatul 5 din art. 121 se suprimă, iar alineatul 6 devine âli- - 

neatul 5“. : 

—Se pune la vot succesiv toate amendamentele propuse la a- 

cest articol, şi se admit. 

D. TONY ILIESCU, raportor: Prin urmare, d-lor senatori, art. 

121, în urma amendamentelor propuse la acest avticol şi admise 

de Senat, va aveă următoarea redacţiune: 

Art. 197. —- Se scutese în mod excepţional și vremelnie de îm- 

pozitul pe venitui proprietăților clădite: 

1. Pe timp de 10 an ide când au devenit. locuibile clădirile noui 

construite cu începere 'din anul 1921 și terminate până la 1 la- 

ruârie 1925; 

2 Adausele la clădiri în înălţime sau în suprafaţă făcute dela 

1 Aprilie 1921 şi terminate până la 1 lanuarie 1925, pe termen de 

10 ani dela data când au devenit locuibile; , 

3. Terenurile din oraşe pe cari au fost clădiri şi au devenit vi- 

rane din cauza devastărilor de răsboi, pe timp de 10 ani dela data 

vunerii în aplicare a legii de faţă; 

4. Clădirile cari au devenit nelocuibile din cauza, distrugerilor 

provenite din operaţiunile de răsboi, pe timp de 10 ani 

de când ele sunt refăcute şi Puse în stare de a fi 

locuibile. Scutirea începe dela aplicarea legii, iar pentru clădirile 

refăcute în urmă dela 1 Ianuarie a anului ce urmează datei când 

sunt puse în stare de a fi locuibile însă nu mtii târziu de 5 ani 

dela aplicarea legii.
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5, Se menţine scutirea acordată prin legea din Octomvrie 1921 

pentru clădirea Societăţei generale a funcţionarilor publici, pe 

termen de 10 ani dela punerea în aplicare a legii de faţă. 
— Se pune la vot art, 121, astfel modificat şi se admite. 
— Se citeşte următorul art, 129, introdus de comitetul delegaților 

Senatului, - - i i 
m Arţ. 122. — Pentru primi 3 ani dela punerea în aplicare a legii 

cota impozitului mobiliar la venitul provenit din renta expro- 
“prierii, prevăzută 'de art. 22, alin, IV, este redusă la 5%. i 

D.C, CRUPENSCHI:: D-le „preşedinte, voiam să pun aci o în- 
trebare d-lui ministru de finanţe, 
Cum pâbă acum nu sa dat titlurile rentei 

cum la 1 Octomvrie nu sa plătit ce 
încasat încă, ce cotă plătese? , 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-le Crupen- 
schi, legea aceasta de impozite nu este aplicabilă decâţ dela 1 A- 
prilie 1923, i pe ţi ri 

din expropriere şi 

uponul: eupoanele cari nu sau 

— Ne mai icerând nimeni cuvântul, se pune la vot art, (122, intru- 
dus de comitetul delegaților Senatului şi se admite. 

— Se citeşte următorul ast, 122, devenit arţ, 193: 
Art. 123.-— Amortisinentul prevăzut de art. 31, punctul 6, pen- 

tru imobilele şi irstalaţiunile imiobiliare const» 
dela 1 Ianuarie 1919, până la 1. Ianuarie 1935, 
prinderilor industriale, va puteă fi ure 

uite sau instalate 

cari aparţin, între- 

at mână Ja 10% în primii 
10 ani dela punerea în aplicare a legii; iar amortismentul înves- 
tiţiunilor mobiliare prevăzut de acelas articol, punctul 7, făcut 
în acelaş interval de timp, va puteă fi urcat până la 90% tot în 
aceşti 10 ani. i. 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune la voi art. 123, fost art, 
199, i se admite. 

-— Se citeşte următorul art. 193 devenit. 124 : 
Art. 124. — La stabilirea cotei. impozitului complimentar pre- 

văzut de art. 42 pentru societăţile îndustriale pe acţiuni, capitalul 
care a rămias cel dinaintea anului 1916 se va socoti în calcul, pen- 
tru primii trei ani dela punerea în aplicare a legii, de trei ori 
mai mare. | 
Termenul de trei ani poate fi prelungit în condiţiunile prevă- 

„”te de art, precedenţ, > . i 
— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot art. 124 fost 123, şi 

se admite. E 
— Se citeşte următorul art, 124 devenit 125: | 
Art. 125. — In primii trei ani dela punerea în aplicare a legii, 

societăţile pe acţiuni ver putcă formă rezerve, fără plata ime- 

.
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-diată a impozitului pe veniturile comerciale şi industriale pe 

lângă rezervele prevăzute de art. 32, pentru acoperirea unor 'e- 

ventuale diferenţe „de curs la datoriile în monedă străină, fără 

ca ele să treacă de. cota care se va prevedeă prin regulament. | 

Dacă după trei ani diferenţa de schimb a leului nu se îndrep- 

tează, se poate prevedea prin legea bugetară noui termene de câte 

trei ani pentru formarea acestor rezerve. 

La expirarea termenelor acordate, rezervele neîntrebuinţate în 

scopul pentru care au fost făcute, vor fi împuse. 

Asemenea: prevederi se- pot face şi de comercianții şi industriaşii 

particulari în aceleaşi condițiuni pentru creanţele ce au de achi- 

tat în, monedă “străină a căroriexistenţă se dovedeşte, numai atât 
timp cât va fundţionă un oficiu pentru lichidarea datoriilor în 
străinătate și după normele ce se vor fixa de acel oficiu 

D. TONY ILIESCU. raportor : Este o modificare propusă de co-. 
niitetul delegaților şi anume ]a. alin. 2; cuvântul din rândul vltim 

formarea“ se înlocueşte cu „ne impunerea în. formarea din now 

Mai este la alin. 3, tot la acest articol, o modificare : se înlocuese 
“cuvintele ce urmează după cuvântul „dovedeşte“ prin: „cu acte 
şi registre regulat ţinute, dacă au bilanţ întocmit, în regulă“, A- 

-ceste modificări sunt admișe de comitetul delegaților. 

Amendamentul prin care 

mătorul cuprins : 
1. La alin. II, cuvântul din rândul ultim 

sa cerut aceste modificări are ur- 

I 

„lormarea“ se înlo- 

cueşte cu: neimpunerea şi formareu din nou a... 

2. La alin. IV, se înlocueşte cuvintele ce urmează după cuvân- 

tul „dovedeşte“ din rândul '4, cu: „acte şi reg gistre regulat ţinute 

dacă au bilanţ întocmit în regulă“, 
T.. Iliescu, General N. Constantinescu, 1. Moldovan, Sima Ni- 

culescu Coşoiu. . 

+- Se pune la vot amenda mentul propus la acest articol Şi se 

admite de Senat, - . : | “ 
e 

— Se pune la vot art. 124, devenit 195, astfel modificat şi se ad- 

mite. 

D. ERMIL PANGRATI: D-le preşedinte, aci este locul artico-. 

lului nou pe care l-am propus relativ la cărţile didaetice, par aceea 

“cer cuvântul. 

D..M. PHEREKYDE, preşedinte : D. senator Pangrati are cu- 

vântul, 
| 

D. ERMIL PANORATI : D-lor senatori, după cumi spuneâm la. 

începutul şedinţei, vă rog, şi rog pe d. ministru de finanţe să-mi 

îngăduiască să ridic această chestiune, care deşi. pare că este o 
5 Ac n E x a
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chestiune măruntă, :0 kocotesc ea una din cele ma importante 

pentru propăşirea noastră culturală. 

Este lucru netăgăduit ca astăzi. în România-Mare mai cu scamă 

acţiunea principală fundamentală pentrn unitatea; noastrii na- 

ţională, pentru întărirea noastră, este acţiunea culturală. Şcoala 

capătă o importanţă primordială. Totdeauna şcoala are o ase- 

menea importanţă, dar nici wdată, mai anult decât 'adum nu se 

cere ca şeoala românească să fie mai întărită şi mai ajutată, pen- 

tru ca să, realizeze ceeace este esenţial dorit de fiecare bun 'vomân, 

Ei bine, art. 48 impune la un impozit de 5 la sută,:toate lucrările 

literare, artistice științifice si didactice. 

Dacă a-şi fi luat cuvântul la art. 48, declar că aş fi cerut su- 

primarea lui. ă 

In mişearea noasiră culturală, operile artistice, literare, ştiin- 

țifice, sunt încă destul de rare, şi Statul nu va încasă mare venit 

pe urma acestor impuneri, pe când mişcarea noastră culturală, 

desigur că va suferi stânjeniri. _ 

Sa produs în viaţa noastră un astfel de desechilibru între lu- 

crarea intelectuală şi lucrarea manuală, îndât însuş d. ministru 

de finanţe, în şedinţa de ieri, constată că sunt lucrători manvali 

plătiţi mai bine decât inginerul care îi conduce, 

Voiu spune d-lui ministru, că anul trecut, pe când se lucră o 

scară de beton armat, în această clăflire chiar, la Universitate, 

vedeam în fiecarezi—căci mă due adesea la curs—un lucrător cic- 

plină treptele, făcând operaţiunea aceea care se cheamă „buşar- 

daj“, şi că inergeă aşă de încet încât eră exasperant: Intr'o dimi- 

neaţă l-am întrebat: de ce risipește timpul şi încurcă lumea de 

geaba. Antreprenorul, care eră alături. a venit după mine în can- 

celarie şi mi-a spus: d- le profesor, să nu mai faceţi observaţie 

lucrătorului aceluia, căci are leafă mai mare decât d-ta care ai 

4 gradaţii.: 

Acest desechilibru există, Printre lucrătorii intelectuali, toemai 

cei cari un venit mai precar, nai putin sigur, sunt aceia cari sunt 

oare cum profesionişti liberi, literați 'cari scriu, artişti cari fac 

opere de artă şi mai cu seamă oamenii. de ştiinţă cari ublică 

cărţi de ştiinţă. De aceca impunerea lor — mărturisege — ar fi pu- 
tut să fie scutită ; Statul ar fi făcut un mic sacrificiu, dacă ar fi 
dat un sprijin operilor acestora, cari sunt necesare, » vieței noastre 
culturale! e 

O VOCE: De fapt n'o să aibă nici un venit şi deci n'au să plă- 
tească nici un impozit, ă 

D. ERMIL PANGRATI: Se poate. Dacă aşi fi făcut această 
cerere, o făceam mai cu seamă pentru cărţile ididactice, , 

Cărţile didactice nu numai că suht impuse prin art, 48 la acest
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impozit de 5 la sută, dar mai sunt lovite de legea corpului didaelie 

la o taxă tot de 5 la sută, astfel că sunt mai tare lovite şi decâi 

cărţile literare şi decât cele ştiinţifice şi decât; cele artistice. 
Ei bine, d-lor, pentru oricine are copii în'şcoală, este stiut lucru 

că astăzi sacrificiile bănești de făcut cu cărţile ldin clasele cele 

mai elementare sunt însemnate, sunt o _ povară grea, mai cu 

seamă pentru familiile sărace. pentrn mulţimea cea mare, 

In clasa 1 de liceu, cărţiie costă astăzi cu mult mai mult decât 

costă înainte de răsboi cărțile din elasa VIII de liceu. Şi numai 

adaug caietele şi celelalte furnituri. 

Ce se va întâmplă de acum înainte? Cărţile didactice Yor con- 

tinuă, să plătească 5% pentru Casa corpului didactic. Si ar îi rău 

să nu plătească cei 5% pentru Casa corpului -didaetie, pentru bă 

dacă sar suprimă, ar fi o nonă lovitură dată Corpului didaetia, 

prin urmare iarăşi o scădere a învățământului nostra. Ele vor 

mai plăti aceşti 5% din art. 48, plus impozitul pe cifra de afaceri, 

pe care d. ministru promite că-l va suprimă, dar nu ştim când îl 

va suprimă,. În orice caz. acest impozit va lovi pe editorul care 

tipăreşte, cu şi pe librarul din provincie care le vinde şi poateşipe. 

debitanţii mai mărunți din cutare sat sau orâş ahai mid, cari nu-şi 

procură. cărțile dela Bucureşti ci dintr'o librărie din; laşi sau Cra- 

iova, cu care are relaţiuni mai curente, De sigur că pe lângă cei 

10% se va mai adiiugd astfel două ori lirei la sută, aşa că cărţile 

didactice vor plăti 12 şi 13%, me când cărţile literare, științifice 

sau artistice şi chiar cărţile cele mai puţin valoroase, traducerile 

foarte rău făcute şi fearte nesănătoase adesea, vor plăti numai 5 

la sută. 

Cred că şi această lovitură inegală este nedreaptă şi cred mai 

eu seamă că scumpirea cărţilor didactice este o, stânjenire a învă- 

tământuiui, i 

Ştiu că d. ministru î-mi va răspunde c cu donă obiecţiuni, pe cari, 

ca să simplifie discuţiunea, le examinez dinainte. 

Prima obiecţiune este, că nimeni nu poate fi seutit de impozite. 

Obiecţiunea aceasta din fericire pot să o combat pentrucă toate 

instituţiunile de Stat şi culturale sunt scutite de impozit. Am seu- 

tit chiar acum două minute cercurile militare, 

Să-mi daţi voie să consider cărţile didactice ca ceva integrant 

şcoalei şi cuin seutese localul de şcoală, instrumentul exterior de 

cultură, mi se pare că trebue să scutese si instrumentul cel mai 

direct de cultură, cărţile. 

Dar dacă nu ar fi 'aceasta, eu aș concedă d-lui ministru, dacă 

se opune pe principiul imuabil, că şi cel mai sărac trebue să plă- 
tească. Să plătească, dar mai puţin. Cât de ipuţin, un minimum, 
casă se păstreze principiul, dar acel minimum să fie foarte mie 

x
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un impozit statistie cum am zice la ministerul de finanţe, iar nu. , 

un impozit .de venit. 

IA doua obiecţiune, pe care mi-o va face d, ministru este că 

impozitul va lovi pe editor sau pe autor. : 

Ei bine d-lor aceasta nu este exact. Autorul dela sine va scumpi 

cărţile cu impozitul care îi loveşte şi dacă nu le va scumpi el, îl 

va învăţă editorul să le scumnească şi le va scumpi: nu cu impo- 

zitul, ci cu ceva ma: mult ca impozitul, 

Acesta este faptul curent. iIDe câte ori se hotărăşte impozite, de 

atâtea ori se scumpesc lucrurile. 

Anu] trecut legea Titulescu -a aplicat o impunere la funcţionarii 

societăților particulare. Credeţi d-voastră că au plătit acei func- 

ționari impozitul ?. Imediat ei au cerut sporirea salariilor şi nu 

cu impozitul care se pnneă, ci cu dublul impozitului şi societă. 

ţile au trebuit să plătească. 

Aici cine va plăti? Copilul de şcoală. Şi mărturisesc că nu mă 

gândese atât la massa mare a celor dela ţară, cari își duc copiii 

la şcoală numai 4 ani de zile, dar mă sândese ]a acei leari îşi con-- 

tinvă studiile mai departe. Mă gândesc la copilul intelectualului, 

ai intelectualilor cari se gândesc cum să; facă economii leu cu leu. 

De aceea fac apel și la d. ministru de finanţe şi la d-voasire,. 

d-lor senatori, ca să primiţi următorul amendament : „In curgerea 

celor 5 ani dela aplicărea acestei legi, impozitul de 5 la sută a- 

supra cărţilor didactice prevăzut de art. 48, alin, ulțim, se reduce. 

la 1 la sută“, 

Sacrificini nu va fi prea mare, principinl este respectat şi va 

aduce un mare ajuior culturii naţionale. 

Socotese că în sufletul d-sale, d. ministru este alături de mine 
şi nădăjduese că și eu vorba va fi alături de mine. 

Amendamentul, formulat de mine şi semnat de numărul de se-N 
natori cerut de regulament, are următorul cuprins: 

Art. Nou. — In cursul celor 5 ani dela punerea în aplicare a. 

acestei legi, impozitul de 5 la sută asupra cărților didactice, pre- 

văzut de alin. ultim al art. 48, se reduce la 1 la sută“. 
D. Arțăreanu, E. Pangrati, [. Pannitescu, M. Fehmi, Pimen Mi-. 

tropolitul. | 
D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: D-lor senatori, 

îmi pare rău că trebuie să sfârşim diseuţiunea acestei legi cu 
o deosebire de vederi între senatorul “Pangrati, — să-mi dea voie 
să spun prietenul Panorati — şi între ministrul de finanţe şi în 
care ministrul de finanțe pare să aibă situaţiunea cea urâtă de a 
fi în contra culturii ţării, întrun moment când este atâta nevoie 
de cultură. - - 

D-lor, să-mi dea însă voie d. Pangrati să spun că d-sa a pier-
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dut din vedere toemai principiul general, şi! d-sa ca, profesor: 

universitar, adică reprezentant al culturii celei ma! înalte ok 

bișnuit să aibă vederi largi şi să generalizeze, nu trebuiă să, 

piardă din vedere acest prineipiu,. că legea de faţă impune pe toţi, 

fără a, elimină pe nimeni. Cum spuneam! și în şedinţa trecută, a- 

cesta a fost principiul dela eare am plecat: ca orice cetăţean care- 

are un venit din producţiunea sau din activitatea lui, să plă- 

tească o parte corespunzătoare pentru interesele publice. 

Prin urmare, a elimină o categorie cred că ar fi să stabilim un: 

principiu în. contrazicere cu economia generală a legii, 

ID-sa a pus chestiunea autorilor de cărţi didactice. In Cameră. 

Sa introdus această situaţiune privilegiată pentru autori pe care- 

astăzi ne-o reproşează d. Pangrati. 

D. ERMIL PANGRATI: Nu v'o reprosez. | 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, mirigtru de finanţe : Nu, reproşez 

fiindcă eu am primit peniru toţi aceşti autori un regim mai fa- 

vorabil decât pentru profesiunile libere. Este o situaţiune privi- 

legiată aceea pe care am creat-o autorilor și pe care d. Pangrati 

o întoarce. astăzi contra ministeiului de finanţe. 

D. ERMIL PANGRATI: D-le ministru, nu o întore conta 

d-voastră. | 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Ami introdus 

în lege această situaţie privilegiată tocmai ea un regim de favoare: 

cerut de scriitori în genere şi am redus impozitul dela 8% la 5%. 

In acelaş timp eu.cred că d. Pangrati face o mică confuziune; 

“autorul de cărţi didactice, să-mi daţi voie să spun nu este cel mai 

deplâns autor şi cel care are venituri mai puţin sigure şi în con- 

secinţă să nu fie impozabil față de ceilalți autori. Cartea didac- 

tică, mai en seamă acum În România-Mare, e o carte care se vinde. 

mult; şi se vinde mult fiindcă este de fapt — nu zic un monopol 

cum a spus d. Drăghicescu, — dar este o mare nevoie de cărţi di- 

dactice, o mare insuficienţă de cărţi. 

De aiifel boi izbim nn acest venit, nu venitul cărții, ci al omu- 

lui, aci este confuziuhea pe care d. Pangrati o face. 

D. ERMIL PANGRATI: Mă iertati, ca să unu - deplasăm. ches- 

tiunea, eu nu =păr pe autori, apăr pe şcolari. 

D VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Să-mi daţi voie 

să vă arăt cum greşiţi, şi aci gr eseşte profesorul de matematici 

d. E. Pangrati. | | 

D. ERMIL PANGRATI: xistă de alitel o teorie a eroarei.. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru d finanţe: D-voastră gre- 

şiţi fiindeă adunaţ; cei 5% cari se plătesc pentru Casa coxpului 

didactice cu cei 5% care se pun asupra venitului autorului, după 

ce şi-a scos cheltnelile. La corpul didactie se plăteşte un
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timbru de. 5% asupsa valosii brute de vânzare, pe când 
impozitul elementar este un impozit de 5%, care poate să 
încarce preţul cărţii cu 2 sau 3%, dar. nu se pot adună aceste două | 
cifre, fiindcă unul se aplică asupra venitului net al profesiunii, 
al seziitorului, celălalt se: aplică asupra prețului de vânzare al 
cărţii, care este diferit de cel dintâi. 

D. ERMIL PANGRATI: Atunei, după d-voastră se "măreşte im- 
 pozitul. | : 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Din contră, se 
micşorează, impozitul esta mai mie de fapt decât 10% cum âţi 
adunat d-voastră. Si 

In ceeace priveste adăugirea cifrei de- afaceri, am găsit-o anti- 
ecenomică pentru vieaţa industrială şi economică şi am dorinţa 
de ao suprimă, Este un impozit isdireet pe care la prima. modi- 
ficare a legii, şi vă rog să mă ajutaţi să o moific, îl voi desfiinţă 
pentru cărţile didactice. i 

I.u găsesc că intre impozitul care îl pun asupra venitului au- 
torului şi între taxa de 5% asupra valorii timbrului de 5% ce 
apasă mai greu şi prin urmare, vă rog să studiem împreună cari 
sunt soluţiunile care atunei când aşi: modifică taxa pe cifră de 
afaceri, să suprimăm taxele acestea, cari :isbese cartea celui 
ai sărac, printrun impozit fix. Prin urmare, acolo să lucrăm 
împreună ca să ajungem la o modificare a părţii cea mai apăsă- 
toare, dar. nu-mi distrugeți economia legii. Când noi am redus 
dela 8 la 5% acest impozit. însemnează că afară de muncitorul 
care câştigă un 3.000 lei pe lună, în țara românească scriitorii, 
literați, artiştii, autorii de cărţi didactice plătesc impozitul cel 
mai mie. 

De aceea vă rog să menţineţi, astfel cum a fost modificat de 

Cameră acest articol şi, îrică odată, să vedem, în afară de fondul 

cultural din cele 3% din iaverea mobiliară care le-am pus, cari 

sunt mijloacele prin cari se pot reduce şi cifra de afaceri şi taxele 

de timbru pe cărţile didactice. (Aplause). | 

D. ERMIL PANGRATI: D-le ministru, aveţi dreptaie din pune- 
tul de: vedere al d-voastră dar şi eu am dreplaie din punctul racu 
de vedere, | o 
D-voastră a-ţi făcut să se observe că cei 5% a Casei corpului 

didactic, este impozitul cel mai mare, pentru că se aplică la păr- 
țile de venituri, iar nu la textul venitului care reprezintă benefi- 
ciul net, însă distanța între romanul răn tradus vândut de libră- 
rie şi între cartea didactică muncită, rămâne exact aceeaş, nici 
cu un milimetru mai mult şi nici cu un milimetru mei puţin, şi încă pentru cartea didactică se agravează această distanţă prin 
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impozitul Casei corpului didactic, care este un impozit tota] asu- 

pra preţului de vânzare. iar nu un impozit asupra venitului. 

Eră mai puţin duvrercs dacă nu se scădeă impozitul asupra veni- 

tului, căci impozitul Casei corpului didactice este care loveşte mai. 
greu. 

Fireşte că d-voastră aţi studiă o reducere a acestui impozit, ax 

îi o uşurare foarte însemnată pentru Corpul didactic, dar cred 

că chestiunea este complexă, este legată cu întreaga instituţiune 

a Casei corpului didactice. 

Aci o scădere s'ar fi putut admite, cred eu,'căci ar fi c primă de. 

încurajare pentru învăţământ fără să aducă o reducere Însem-. 

nată în veniturile Statului și pentru aceasta am' propui această 
reducere.. 
De altfel, tot petru că nu ze aduce o scădere însemnată în ve- 

niturile Statului şi d-voastră a-ţi propus că la impozitul asupra 

funcţionarilor să se facă numai două cote, 4% până la 4.000 lei 

şi 8% pentru funcţionarii cari an mai mult de 4.000 lei salariu şi 

4.000 lei lunar au funcţionarii superiori mai superiori decât direc: 

torii generali clasa Î, mi-se pare. Eu nu mă plânge de aceasta, 

Recunosc că clasa funcţionarilor este foarte greu lovită şi că sei 

mai superiori funeţionari sunt cei cari suferă mai dureros, fiindeă 

exigenţele, situaţiunea lor nu le permit să trăiască decât în anu- 

mite condițiuni iar remuneraţiunea nu le îngădue să facă fată 

acestor condițiuni. Incât să nu ereadă cineva. că mă ridie contra 

reducexii la 4% până la leafa de 4,000 lei. 

Dar dacă sa putut pentru functionarii superiori să se facă 

această xeducere, d-le ministru, eu am erezut că sar putea face; 

Şi pentru Corpul didactice o reducere şi chiar ceva mai mare. 

D. VINTILĂ BRĂTIANU, ministru de finanţe: Nu vreau de-- 

cât să. adaug un singur lueru, Impozitul ;eare este.la Casa cor- 

pului didactic, ca şi toate impozitele cari sunt destinate pentru 

un anume serviciu, este un impozit care distruge unitatea de im- 

pozit a ţării; ca să vă dau un exemplu vă citez impozitul special 

dela căile ferate, pus acum câţiva ani pentru funcţionarii nu nu- 

mai dela căile ferate, ui şi dela administraţia centrală a ministe- 
ului respectiv, astfel că “a făcut o inegalitate completă, într'o 

ramură de activitate, între acei slujbaşi ai Statului şi ceilalţi, 
De aceea cred că acest impozit, nu numai din punctul. de vedere 

“al impunerii cărţilor, trebuie modificat sub altă formă, dar cred 

că şi din punctul de vedere al unităţii de impunere trebuie să 

âjungem la o desființare a lui, fără a slăbi veniturile de cari 

trebuie să profite Casa corpului didactic, care trăeşte din aceste 

taxe în momentul de faţă, Ă 

_—_Se consultă comitetul delegaților. | 

D. TONY IIJESCCU, raportor : In urma explicaţiunilor d-lui
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ministru de finanţe, comiteiul delegaților. a respins articolul nou - 

pe care d. Pangrati cereă să se introducă. 

(D. C. D. DIMITRIU, viee-preşdinte, ocupă fotoliul preşidenţial) 

— Se pune la vot articolul nou propus de d. Pangrati şi res- 

pins de comitetul delegaților și Se respinge de Senat. 

— Se citeşte următorul art. 125 devenit 126: ; 

Art. 126. — Comereianţii şi industriaşii sunt datori a ţine în 

vegulă. registrele comerciale în forma prevăzută de codurile de co- 

comerţ în vigoara în teritoriile respective din cari registre să re- 

zulte veniturile impozabile, Aceasta sub sancţiunile prevăzute la 

art. 108 şi 109. ” 

— Necerând nimeni cuvântul, se pune lawvot art. 125 deveniti 196 

“Și se admite. ” 

— Se citeşte următorul art. 126 devenit 127: i 

Art. 127. — Încasarea vechilor contribuţiuni directe, depe, ro- 

lurile vechi, va dură până la 30 Septemvrie 1923 pentru exerciţiile 

anterioare. 

Rămăşiţele ce se vor află neîncasate la acea dată, se “or totaliză 

într'o singură cifră, care se va trece într'o rubrică, specială a 

noilor roluri. | ! 

— Necerând nimeni cuvântial, se pune la vot ari. 136 „devenit 

i21:şi se admite, 

— Se citeşte următorul art. 127 devenit 128: - 

Art. 128. — Se menţine în mod excepţional pentru primul an 

de aplicare al acestei legi modul actual de incasare al veniturilor 

existente bisericeşti şi şcolare din ţinuturile alipite. 

— Necerând nimeni envântul, se pune la vot “art, 197 devenit 

128 şi se admite. - : : 

— Se citese succesiv nrimătoarele art. 128 devenit 129 şi 129 de- 

venit 130: - i 

Art. 129, — Ministerul finanţelor este autorizat a institui co- 

misiuni speciale pentru rezolvirea recursurilor din trecut în Ar- 

“deal, Banat, Maramureş, Crişana şi Bucovina. 

Aceste comisiuni vor fi compuse în modul hrătat.ia art. 78 și 

vor puteă funcţionă în București sau în oraşele de reşedinţe ale 

Curţilor de apel. In Bucureşti ele vor puteă fi prezidate de mem- 

bri ai Inaltei Curți de casaţie, desemnaţi de primiul-preşedinte, 

Pentru judecarea acestor recursuri se va aplică dispoziţiunile 

legilor existente în acele ținuturi în ce priveşte procedura, 
Art. 130: — Orice dispozițiuni de legi sau regulamente relative 

la scutiri de contribuţiuni directe, neprevăzute în .prezental legă, 
sunt şi rămân abrogate. 

Se scuteşte de impozitul mobiliar pi de impozitul pe venitul 

global rentele viagere pe cari Statul, pe bază de lege, le serveşte
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particularilor eari şi-au donai averea, lor. Statului în: scop de bi- 

nefacere sau cultural. | , 

„Din impozitul stabilit de art. 22 privitor la titlurile de rentă 

austro-ungară deţinute de cetăţenii din provinciile unite şi a că- 

ror posesiune. dinainte de 1 lanuarie 1918 este dovedită, se va Scă- 

deă impozitul ce se va dovedi a fi fost plătit asupra acestor ti- 

duri în altă ţară. Dispoziţia aceasta intră: în vigoare numai 

în caz de reciprocitate, „i 

_—Necerând nimeni envântul, se pun succesiv la vot art. 128 de- 

venit. 129 şi 129 devenit 130 şi se admit. | | 

Se citeşte următorul art, 130 devenit 131: 

Art. 131. — La punerea în aplicare a legii, impunerile anuale,. 

atât cele elementare cât și pe venitul global, se vor puteă înde- 

plini de comisiunile de recensământ prevăzute de art. 80 odată cu 

impunerea veniturilor imobiliare pentru contribuabilii cari au ve- 

nituri impozabile numai la locul unde se efectuează acele impuneri 

sau ale căror venituri se pot constată pe loc: i 

Dacă, contribuabilul 'se găseşte de faţă, îi se va înmână copie 

depe procesul-verba! sub dovadă de primire, iar dacă nu e de faţă 

impunerea va fi comunieală în farma prevăzută de art. 20 şi cu 

drept de apel după prevederile. aceluiaş articol. 

Apelurile se-vor judecă de comisiunile de apel prevăzute de 

art, 78, i 

D. TONY ILIESCU. raportor: D-lor senatori, la acest articol 

-sSa mai adăugat un nou alineat, în urma propunerei chiar a d-lui 

ministru de finanţe, în cuprinsui următor : , 

La art. 190 devenit-131, se adaugă un nou alineat: 

„Contestaţiunile la impuneri şi scăderi pe anii precedenţi se vor 

judecă de comisiunile anuale ale anului 1923“. 

Acest adaus a fost admis de comitetul delegaților. 

Aşa că acest articol, se va votă şi cn acest now 'alineat, 

— Se pune la vot alineatul propus de d. ministru de finante şi 

admis de comitetul delegaților şi 'se admite. i | 

— Se pune la vot art. 130 devenit 151 împreună cu alineatul vo- 

tat şi se admite. 

__ Se citeşte următorul art. 131 deveuit 132 şi cel din urmă. 

Art. 132. — Pentru ' executarea dispoziţiunilor legii de faţă se 

va întocmi şi decretă, prin îngrijirea ministerului de finanţe, ne- 

sulamentul cuprinzând toate dispoziţiunile esenţiale de iaplicarea 

ei. Aceste dispoziţiuni vor aveă putere de lege atât întrucât lă- 

muresc legea şi nu contrazic dispoziţiunile ei. Ele nu se pot modi- 

fică decât tot pe cale regulamentară. ». a 

“Pâna la întocmirea resulamentului, instmeţiunile ce ministe-
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rul finanţelor va dă pentru aplicare aacestei legi, şi cari vor fi! 
publicate prin Monitorul Oficial, vor avea putere regulamentară 
în aceleaşi condițiuni. i | 

Sancţiunile ce se vor prevedeă prin regulament şi prin instrue- 
iunile sus prevăzute, pentru nerespectarea dispozițiunilor ce ele 

cuprind, vor consistă în âmenzi ce. nu vor putea trece dei 500 lei. 
— Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot ultimul art. aj] 

legii, 131 devenit 132 şi se admite. 
D. C. DIMITRIU, vice-președinte: D-lor Senatori toate arti- 

colele fiind -votate,procedăm acum la votarea legii în total cu bile. 
—.Se procede la vot cu bile.: 

D. C. D. DIMITRIU, vice- -preşedinte: Rezultatul votului: 

Votanţi, ...: aa 88 
Majoritatea Regulamentară a ă0 
Bile albe. ..,.  ..... „82 

Bile negre .- ... 6 

Senatul a admis proiectul de lege.



LEGE - 

UNIFICAREA CONTRIBUŢIUNILOR DIRBOTE ŞI PENTRU 

INFIINŢAREA IMPOZITULUI PE VENITUL GLOBAL 
——— 

TITLUL 1 

Clasificarea şi natura impozitelor directe. 

Art. 1. — Contribuţiunile directe corespunzătoare celor de mia: 
jos, acum existente în tot cuprinsul României, se înlocuese deia 

] Aprilie 1923 cu următoarele: 

Impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole; 

Impozitul pe veniturile proprietăţilor clădite; 

Impozitul pe veniturile valorilor. mobiliare; 

Impozitul pe veniturile comereiale şi industriale; 

Impozitul pe salarii; 

„ Impozitul pe veniturile din profesiuni ; și oenpaţiuni neimpuse. 

da celelalte impozite; 

7. Impozitul prosresiv pe venitul global. 

Driel 6 impozite sunt obiective, ele lovind "veniturile spe- 

ciale, împărțind în 6 categorii, după origina şi tratamentul care. 

li se -aplică, şi formând astfei 6 impozite elementare, | 

Pe lângă aceste impozite se pot stabili impuneri adiţionale în 

folosul comunelor, judeţelor şi altor înstituţiuni publice, î în limi- 

tele prevăzute de această lege. | 

Thtimaul impozit este: subiectiv şi completează imipunerea, lovind 

totalitatea veniturilor. 

Art, 2 — Sunt supuse impozitelor elementare, “persoanele fizice 

sau juridice cărora le revin veniturile sus vizate, independent. de 

nationalitatea şi sediul lor. 

Persoanele impozabile la impoziţul progresiv asupra venitului 

global sunt prevăzute Ja titlul II, cap. VII al acestei legi. 
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TITLUL | 

Impozite ” 

CAP. I. 

Impozitul pe veniturile proprietăților agricole. 

Art, 3 — Sunt supuse unui impozit de 12% pe numele proprie- 

“tarilor, uzufrueturilor 'sau titlurilor oricărui alt Ghrept real de fo- 

losinţă veninturile proprietăţilor funciare, agricole sau celor asi- 

milate lor, constatate conform prevederilor prezentei legi. 

Pentru veniturile. proprietăţilor arendate impozitul este sporit 

la 14%, afară de cele ce aparţin minorilor orfan: ori cele arendate 

obştilor sau eooperativelor locale de exploatare. 

Dacă contribuabilul locueşte în streinătate mai mult 'de 6 luni, 

în cursul unui an, impozitul va fi de 24%, fără deosebirea de mai 

sus, afară de cazul când este trimis în calitate de funcţionar pu- 

blic, ori cu o însăreinare oficială, sau în cazul când şade acolo cel 

mult 6 ani pentru studii universitare sau asintilate lor sau 2 ani 

pentru studii speciale. | 
Această sporire de cotă nu se aplică contribuabililor cari au o 

întindere de pământ până la 5 hectare inclusiv, cu domiciliul, la 
aplicarea legii în ţări streine, decât după 3 ani dela această dată 
şi dacă până atunci nu se reîntore în tară. 

Axt, 4. — Venitul impozabil se determină din 5 în 5 ani de comi- 
siunile de recensământ prevăzute de art, 80. 

Comigiunile de recensământ vor face evăluări şi impuneri în 

fiecare comună, având să stabilească: 

1. Untinderea proprietăților în parte pe proprietari şi distribui- 
rea lor pe categorii şi clase. ăi p: 
Vor fi 12 categorii şi anume: 1) pământuri arabile; 2) fânețe; 

3) izlazuri; 4) srădivi de legume cu character permanent; 5) livezi 
de pruni si de alţi arbori fructiferi; 6) vii; 7) mlaştini, terenuri 
necultivabile, 8) păduri; 9) bălți; 10) pepiniere şi grădini de flori 
ornametale; 11) terenuri de agrement xurale; 12) orice altă eate- 
torie neprevăzută aci. 

Clasificarea se va face după calităţi şi numai pentru proprietă- 
țile de categoriile 1—6 inclusiv. ' 
Pentru teritoriile unde se află întoemit cadastrul se va ţine 

seamă de întinderile, categoriile și clasificările cadastrale, dacă 
-aceste lucrări sunt ținute în regulă. -
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" "Acolo: unde nu este cadastru, numărul claselor.nu va fi mai 

mare de şase peniru o singură categorie de proprietăţi; 

2. Valoarea locativă medie pe hectar pentru proprietăţile de ca- 

tegoriile 1—6, care va fi aceeaş pentru toate proprietăţile de aceaş 

xeategorie şi clasă din comună. ţ 

Această valoare locativă se stabileşte ținându- se seamă de mij- 

locia contractelor de -arendare din comună încheiate în ulti- 

mii 4 ani, de mijlocia pe 4 ani a valoarei producţiunii 2a hectar, 

scăzând cheliuelile obişnuite, sau de preţul mediu de vânzare al 

proprietăţilor în ultimii 4 ani, socotindu-se dobânda de 5%, fără, 

ca pe baza acestui din urmă criteriu valoarea locativă să depă- 

şească preţul mediu al arendărilor din regiune. 

In valoarea locativă astfel stabiliiă se consideră cuprinse veni- 

turile proprietăţii, realizate de orice ramură de producţiune agri- 

" eolă sau din transformarea produselor proprii, afară de veniturile 

din stabilimente industriale de sine stătătoare aflate pe proprie- 

tăți, cum: mori, fabrici de spirt şi alte asemenea, 

3. Venitul impozabil pe proprietăţi, si anume: 

a) Pentru categoriile 1-—6 prin înmulţirea întinderii cu valoa- 

rea, locativă medie pe hectar; 

b) Pentru celelalte categorii, pe fiecare proprietate, după con- 

tractelor, de arendă în vigoare, iar în lipsă, prin abrecierefîn compa- 

raţie cu alte proprietăţi similare arendate. Pentru terenuri de 

azvrement, în lipsă de contract de arendare, venitul va fi de 8% 

asupra preţului de vânzare fixat pentru calitatea de pământ 

corespunzătoare. . . pl 

4. Condiţiunile în cari se exploatează fiecare “proprietate, dacă 

e arendată sau exploatată de proprietar, ori dacă proprietarul do- 

miciliază În streinătate şi în fine ; 

5. Să stabilească impozitul cuvenit a se plăti pentru fiecare pro- 

'prietate, ! după cota aplicabilă. | 

Art. 5. — La preţul contractelor de arendă, după; cari se fac e- 

valuările şi se stabilese veniturile, se'vor adăogă toate sarcinila 

impuse arendaşului, cari legalmente privesc pe proprietar, cu. 

şi accesoriile în bani sau în natură pe cari arendaşul e obligat a 

le dă peste arendă 
A 

Pentru proprietăţile din comunele în cari se află cadastru, va- 

loazea: locativă şi venilul se vor puteă fixă în raport eu evaluările 

cadastrale; ţinându-se seamă de valurile anatoage stabilite la re- 

censământ. 
N | A 

Art. 6. — Padurile din cari nu se trage nici un folos nu se um 

pun decât atunci când sunt date în tăiere. o 

Cele date în arendă spre altă folosinţă decât exploatarea lor 

prin tăiere, sau cări aduc asemenea foloase “proprietarului, se îm- 

“pun după valoarea locativă pe hectar, stabilită conform art. 4.



Cele puse în exploatare prin tăiere se impun potrivit proce- 

durii prevăzută de art. 95, din momentul când sunt date altora în: 

tăiere sau când începe exploataţiunea, cu cota de 10%, fără dis- 

tineţiune în ce priveşte cota dacă pădurile sunt arendate sau ex- 

ploatate ce proprietar. In cazul când tăierea are ca urmare de- 

frişarea, cota va fi de 20%, afară de acelea cari din oficiu sunt 

destinate defrişerii. ! 

In toate cazurile cota va fi sporită la 94% pentru contribua- 

bilii ce locnese în streinătate în condiţiunile prevăzute de art. 3 

alin. 3. | 

Pentru pădurile înfiinţate din nou, dela punerea în aplicare 

a legii, venitul rezultat din prima. tăiere este impus pe jumătate. 

Câştigurile rezultând dir; exploataţiune fac obiectul unei im- 

puweri separate conform art. 30. | 

Art, 7 — Terenurile efeectate unei concesiuni miniere sunt su- 

puse la acest impozit numai în ce priveşte venitul agricol ai su- 

prafeţei şi în afară de taxele prevăzute de legea minelor. 

Impozitul va încetă pentru înţinderea ce n'ar mai puteă aduce 

venit agricol din cauza lucrărilor de exploatare ale subsolului. 

Art. 8 — Suni seutite de acest impozit: 

1, În: mod permanenţ: | 

a) Proprietăţile publice afectate unui serviciu publice şi nepro- 

ducăteare de venit, cum şi cele afectate sporturilor în interes 

public; ! - , 

-b) Imobilele Statalui cari se exploatează în regie. 

2. In mod vremelnic: ! 

/ a) Pentru 10 ani, dela schimbarea lor în pământ de cultură cu 

cheltueala. proprietarului, miaștiniele, şi bălțile, cum şi alte pă- 

mânturi necultivabile prin natura lor; | , 4 

b) Pentru 5 uni dela; plantare, livezile de pomi roditori şi pă- 

mânturile plantate din nou cu vii, fie prin replantare, fie înfiin- 

ţate din nou, afară de cele plantate cu producători directi; 

e) Pentru 5 ani dela repunerea lor în stare de a fi cultivate prin 

cheltueala proprietarului, terenurile devasiate în timpul răsboiu- 

lui în aşă grad, că deveniseră cu iotul improprii culturii. 

Cererile de scutiri vor fi făcute şi rezolvate potrivit procedurei 

prevăzute în arț. 99. 

Scăderea impozitului va aveă loc dela 1 Ianuarie ce urmează 
cererii, iar epoca de scădere decurge în tot cazul dela 1 Ianuarie 

a anului ce urmează aceluia în care a avut loc faptul ce moti- 

vează scăderea, | , o 

Art. 9, — Proprietarii, uzufrnetuarii sav titularii oricăror drep- 
turi reale de folosinţă sunt obligaţi să declare proprietăţile, în- 
tinderile de terenuri posedate, arendările şi contractele respective,
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precum, şi orice alte acic si împrejurări necesare constatării şi a- 

_şezări impunerii, 

Hi vor face declaraţiunile după formularele şi în termenul ce 

se va hotărî şi publică de ministerul de finanţe. 

Ble pot fi făcute colectiv, pe formulare anume întocmite, de 

către îuţi locuitorii dintr'e comună, sat ori cătun, sub îngrijirea 

şi atestarea primăriei respective şi se vor depune prin îngrijirea 

primarului la percepţia locului eu cel putin 3 zile înainte de în- 

ceperea lucrărilor comisiunii. - 

Comisiunile vor ţine seamă de aceste deciaraţiuni la stabi- 

lirea impunerilor, evaluările făcăndu-se conform art. 4. 

Ziua începerii lucrărilor comisiunii într'o comună se va afişă 

la primărie şi percepţie cu cel puţin 10 zile înainte, dresându-se 

proces-verbal, A si 

Pentru comunele unde se ţine cadastru în regulă proprietarii 

sant dispensaţi a declară datele cuprinse în el. 

Art 10. — Comisiunile vor dresă procese- verbale de stabilirea 

categoriilor, a caselor şi a evaluării pe hectar, conform art, 4, 

punctul 1 şi 2, și, îndată ce aceste Ierări sunt terminate, vor a- 

fişă procese-verbale la primăria comunei. După aceasta vor în- 

tcemi tablouri de distribuirea proprietăţilor pe categorii şi clase, 

cum şi de stabilirea veniturilor și impozitului pe proprietăţi şi 

proprietari. Aceste tablouri se vor afişă la primărie imediat după 

întocmirea lor, 

Afişarea proceselor-verbaie şi a tablourilor se va constată prin 

proces-verbal, a , 

Contribuabilii, precum şi oricare reprezentant al fiscului au 

dreptul să facă apel în contra acestor hotărâri, în termen de 20 

zile dela această afişare, înaintea comisinnii de apel, 

Apelul se declară la adminisiraţia financiară respectivă sau la 

percepțiile comunale unde vor funeţionă comisiuni: de apel. 

Art. 11. — Toate apelurile dintr'o comună, în ce priveşte oru- 

parea terenurilor pe categorii i clase! cum şi valoarea locativă 

medie pe hectar, se vor puteă conexă şi judecă prin aceeaş ho- 

lăvîre şi deci :Ziunea dată în această privință, va aveă putere de 

lucru judecat faţă de toţi contribuabilii comurei pentru proprie- 

tăţile aflate în aceeaş categorie și clasă. 

Apelul unuia profită tuturor contuibuabilor din comună, 

Contribuabilii vor fi citați colectiv, în ce priveşte judecarea 

acestor apeluri, făcându-se publicaţii cu cel puţin 8 zile înainte 

de ziua fixată pentru judecată, la primărie, şcoală, biserică şi! 

casele delegaților sătești. Apelanţii pot fi reprezentați prin lo- 

enitori ai comunei, 

Art, 12. — Hotărirea comisiunii de apel rămâne definitivă în
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ce priveşte clasificarea pe categorii si stabilirea valorilor loea-/ 
tive; ea poate ti atacată în recurs pe calea arătată la art. 85. 
" Procedura şi judecata apelurile şi a recursurilor, cum si orice 
schimbări a impunerilor în cursul periodului de 5 ani se vor în-- 
deplini conform dispoziţiunilor cuprinse în tiţlul LII. * 

4 

CAP. II. 

- Impozitul pe veniturile proprietăților clădite. 

Art. 13. — Sunt supuse unui impozit de 12% pe numele pro- 
prietarilor, uzufructuarilor şau titularilor oricărui alt drept real 
de -folosinţă, veniturile nete din proprietăţile clădite san celor a-- 
similate lor şi. eari nu sunţ prevăzute la cap. LI. 
Dacă contribuabilul locueste în străinătate mai mult de 6 luni 

îu cursul unui an, impozitul va fi de 20%, afară de cazul când 
este trimis în calitate de funcţionar public ori eu o însăreinare 
oficială sau în cazul când şade acolo cel mult 6 ani pentru studii 
universitare .sau asimilate lor sau 2 ani pentru studii speciale, 
cum şi dacă se află în condiţiunile prevăzute de art. 3, alin. IV. 

Fac parte din clădiri instalatţiunile mobiliare şi accesoriile Gari 
devin imoble prin destinaţie. | IE 

Se va ține seama de excepţinnea prevăzută la arţ. 30 pentru sta- 
bilimientele proprii ale îrtreprinderilor industriale, 
Sunt asimilate clădirilor: 
a) Terenurile virane din oraşe; | 
») 'lerenurile necultivate, afectate mnei întreprinderi comer- 

ciale sau industriale, ca şantiere, depozite, locuri de petrecere din. 
ocupatiuni necomerciale: : i E 

c) Instalaţiunile pe bacuri. | 
Ari. 14. — Pentru &lădirile cari se înnchirează cu mobile, veni-- 

tul impozabil !a acest impozit este acela al clădirii fără mobile, 
afară de cele cari devin imobile prin destinaţie şi servesc la ex-. 
ploatarea iinobilelor. 
Venitul mobilelor va face obiectul impozitului pe veniturile din 

ocupaţiuni necomerciale, 

Art, 15. — Venitul se dețermină pe baza valoarei lokative a 
imobilului, | 
Valoarea locativă se stabileste după contractele de închiriere, 

iar în lipsa lor, prin evaluare directă în comparaţie cu imobilele - 
similare sau pe baza unei vânzări recente a imobilului impozabil 
socotindu-se la preţ o dobândă de 5%. | 
Pentru terenurile virane venitul se stabileşte după preţal mij- 

lociu de vânzare al acestor terenuri, la care se socoteşte o do-. 
_bânaă de 5%, 

,
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La preţul. contractului de închiriere se va .adăugă valoarea 
tuturor sarcinilor impuse chiriașului, cari legalmente privese pe 
proprietari. 

Art. 16. — Pentru clădiri şi instulațiuni imobiliare venitul net 
impozabil se obţine scăzând din valoarea locativă 90% drept chel- 
tueli de. gestiune, asigurări contra riscuriloţ, întreţinere şi a- 
mortizare, 
Pentru terenurile asimilate clădirilor 

tue venitul net impozabil, 
Art. 17. — Sunt scutite de acest îm pozit: 
1. În mod permanent: ! 
a) Imobilele publice sau ale așezămintelor de utilitate publică 

neproducătoare de venit şi afe etate serviciilor publice san seo- 
pului acelor aşezăminte, precum şi imobilele particulare puse în“ 
mod gratuit la dispoziţia UNOr asemenea aşezăminte în acelaş : 
scop; 

valoarea locativă consti- 

. toat 

b) Clădirile parohiale ale “culturilor relizioase întreţinute de 
Stat cari nu produe niciun venit şi eari s'au bneurai până în pre- 
sent de asemenea scutir - 

c) Sub condiţiunea: reciprocităţii, clădirile aparţinând lega- 
țiunilor şi consulatelor străine şi ocupate. de ele; 

d) Clădirile rurale ce servese de locuinţă asricultorilor şi cari 
nu au mai mult de 3 camere locuibile, precum si toate cele nece: 
sare exploatării agricole a terenurilor. , 

2. In mod vremelnie: Ia 
a) Clădirile noni pe timp de 5 ani dela data de când au de- 

venit, utilizate în total san în parte. 

Clădirile reparate chiar radical nu vor fi asimilate clădirilor 

Houi, deci nu vor fi scutite; 

"b) Pentru 10 ani dela începerea exploatării; stabilimente de ape 

minerale, naturale recunoscute. 

După acel termen impozitvl se reduce la jumătate pe încă 
10 ani; 

c) Pentru 10 ani de când au devenit locuibile, clădirile construite 

și cele ce se vor construi de particulari pe loturi cumpărate dela 

Stat în staţiunile de băi şi ape minerale, precum şi în staţiunile 

'Fechirghiol, Tuzla, Carmen Sylva în condiţiunile legii din 1912; 

d) Stabilimentele de băi de ape minerale, puse,' în exploatare 

exclusiv pentru căutarea sănătăţii muncitorilor şi funcţionarilor 

publici, în mod gratuit, atât timp cât funcţionează numai 

o Pet 10 ani de când au cuvenit locuibile venitul elădi- 

rilor construite de societăţi de ivenințe ieftine, recunosente ca 

atare prin legi speciale. 

în 

După acest termen impozitul ::: reduce la o pătrime pe 5 ani 

şi la jumătate pe încă 5 ani. | 

Brăt. i o . 7
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Clădirile ce se vor construi în viitor de aceste societăţi se 

scutese de impozit pe 10 ani; 

£) Clădirile noui construite sau cari se vor construi, timn de 

10 ani dela aplicarea legii de față, pe calea Vietoriei din Capi- 

tală, în conformitatea legilor din Decemvrie 1910 şi: 1913, se 

seutese în aceleaşi condițiuni ca cele din alin e: 

g) Terenurile solietăţilor comunale ale locuintelor ieftine vor 

fi scuţite pe timp de 10 ani dela cumpărarea lor, iar pentru cele 

dejă cumpărate termenul de ani începe dela promulgarea, legii. 

Art. 18. — Valoarea locativă şi venitul net impozabil se stabi- 

leşte din 5 în 5 ani de către comisiunile de recensământ prevă- 

zute la art. 80. : 

Comisiunile de recensământ vor procedă atât la stabilirea ve- 

nitului clădirilor cari nu se bucură de scutiri permanente cât şi 

la impunerea celor impozabile pe loc la fiecare imobil, în înter- 

valul de timp ce se va fixă şi publică de ministerul finanţelor 

prin Monitorul Oficial. 

Art, 19. — Contribuabilii sunt datori a face declaraţiuni pentru 

fiecare imobil în parte. la percepțiile respective, pe formularele 

oficiale, în termenele prevăzute prin publicaţiunile ministeru- 

lui de finanţe. 

Comisiunile “vor ţine seama de aceste declaraţiuni şi de actele 

prezentate, cum şi de înscrierile cadastrale. ! 

Art. 20, — Pentru toate evaluările se vor încheiă procdse- 

verbale pe imobile şi contribuabili, cari vor fi predate la imobil, 

sub dovadă de primire, contribuabilului sau unui membru din 

familie ori din serviciul său. | 

“In cazul când cei în drept a primi procesul-verbal nm se află 

faţă pentru a dă dovadă, delegatul fiscului va afişă procesul- 

verbal de impunere la imobil, iar dacă prin deelaraţia de im- 

punere contribuabilul şi-a ales alt loe pentru comunicarea im- 

punerii, va îi comunicat la acel loc. 

Afişarea sau comunicarea se va: iconstată prin proces-verbal. 

„Contribuabilii, cum şi orice reprezentant al fiscului au dreptul 
să facă apel la comisia de apel prevăzută de art. 80, în termen 

de 20 de zile dela înmiânarea procesului-verbal de impunere sau 

dela afișarea lui. | „ 

Apelul se face la administraţia financiară sau la percepțiile. 

comunelor nereşedinte în cari vor functicnă comisiuni de apel. 

Art. 21. — Hotărirea comisiunii de apel rămâne definitivă în 
ce priveşte constatarea şi evaluarea venitului; ea poate fi ata- 

cată în recurs pe calea arătată la art. 85. 
Procedura şi judecata apeluriler şi a recursurilor, cum şi orice 

schimbări a impurerilor în cursul periodului de 5 ani se vor 
îndeplini conform dispoziţiunilor cuprinse în titlul III.
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CAP. III. | | _ 

Impozitul ăsupra veniturilor valorilor mobiliare. 

Art. 22. — Veniturile capitalurilor mobiliare si. cele asimilate 
lor, conform dispoziţiunilor din art. următor, sunt supuse unui 
impozit de 15%, afară de cele mai jos arătate, pentru cari im- 
pozitul va fi de: 

12% pentru veniturile din acţiuni nominative ale societăţilor eu 

capital în majoritate naţional; * 

10% pentru veniturile din depozite în numerar la bănci şi de 

8% pentru cele din scrisurile de credit funciar formate prin a- 

sociaţie de proprietari. şi autorizate prin lege a emite asemenea 

obligaţiani, cum şi din renta expvoprietii, ori din titlurile so- 

cietăţilor ide locuinţe. ieftine create în baza “legii din 13 Fe- 

vruarie 1910. . 4 „aj 

Impozitul se aşează asupra veniturilor brute, provenite din Ro- 

mânia de către oricine sar încasă, cum şi cele din altă. tară luate 

de către locuitorii ţării, acestea fiind: impuse cu 1% fără 

distineţiune, * 

Art, 23, —- Veniturile impozabile sunt: _ 

1, Dividendele şi produsele +de orice fel Ia acţiunile, obliga- 

țiunile şi orice titluri sau drepturi din valori mobiliare, sub orice 

denumire ale societăţilor şi colectivităţilor de orice fel; afară 

de dividendele distribuite de băncile populare şi cooperativele 

şi federalele enumerate la art, 24, precum şi dividendele încasate 

de băncile populare, cooperative şi federale la! sumele cu cari 

ele participă la capitalul centralelor. lor, toate aceste dividende 

impunându-se, conform art.!35, la impozitul pe venitul întreprin-: 
derilor comerciale. - ” 

2. Cupoanele la rente și obligaţiuni ale Statului român, ju-! 

deţelor sau comunelor, cari nu âu fost scutite de impozite prin 

legea de emisiune a lor. 

3. Rentele viagere dela 25.000 le: anual în sus, cele mai mici 

fiind supuse la impozitul pe sălarii. - 
4. Dobânzile: şi produsele de orice fel încasate de cei ce nu 

face afaceri de bancă, scont sau împrumut, pentru cari aceştia 

plătesc impozitul prevăzut de art. 30, ce se cuvine la sumele 

plasate în: 
a) Creanţe ipotecare, privilegiate şi chirografare. 

* Impozitul va fi calculat asupra uriei dobânzi de 6% pentru 

creanţele comerciale şi de 5% pentru cele 'civile, dacă în aceste 

creanţe nu se prevede nici o! :dobândă, ori se prevede o dobândă 

mai mică, ' , 
Se exclud dobânzile încasate de comereiânţi sau industriaşi la
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creanţele comerciale cari au de obiect o vânzare sau, alte afaceri 

de comerţ, pentru cari ei sunt supuşi impozitului pe beneficiile 

_comerciale şi industriale; , 
b) Depozite de sume de bani la vedere sau cu scadenţă, cum şi 

soldul creditor de dobânzi al conturilor curente la bănci; 

e) Garanţii în numerar, 

5. Tantiemele acordate de societăţi în afară de cele plătite di- 

reetorilor. şi funcţionarilor întreprinderii, cari vor fi impuse la 

impozitul pe salarii ; , | 

'Redevenţele în bani sau în natură, precum şi sumele pri- 

mite dintro dată sau pericdic pentru cesiuni de drepturi sau de 

exerciţiul unor drepturi, concesiuni miniere sau închirieri ori az 

vendări de întreprinderi comerciale ori industriale 

Intră în venit valoarea instalajiunilor mobiliare. sau imobiliare 

ce concesionarii arendaşii și chiriaşii sunt obligaţi să facă în 

profitul beneficiarului, ” 
Art. 24. — Sunt scutite de acest impozit: | 
a) Dobânzile la economiile înserise pe livretele de economie 

ale Casei de depuneri, la economiile până la 10.000 Jei înserise pe 

carnetele de economie ale Caselor de tredit aparţinând institu: 

diunilor publice ori băncilor populare ce funcţionează pebază de 

legi Şi, Ja cele până la 5.000 lei, înscrise pe carnetele altor insti- 

tuţiuni de credit; 

Se scuteşte o singură asemenea depunere pentru o persoană. 

Impozitul se percepe la veniturile sumelor ce tree de cele mai 

sus prevăzute, iar pentru econorniile făcute la băncile, populare 

între 10.000.—20.000: lei, se reduce la jumătate : 

b) Dobânzile creanţelor ipotecare sau privilegiate, ale insti- 

tutăunilor, de credit autorizate prin lege să emită în contul a-. 

cestor ipoteci obligaţiuni supuse impozitului de faţă; 

€) Renta perpetuă de expropriere, precum şi celelalte valori 

mobiliare ce aparţin instituţiunilor culturale ori de binefarere, 

ce au în vedere un scop de utilitate publică, cu condiţia ca aceste 

valori să fie depuse spre. păstrare la Casa de depuneri si ron- 

seninaţiuni; 7 

d) Veniturile din titluri streine sau din depozite ale perso- 

valului diplomatie strein, sub condiţiuneareciprocităţii şi în con- 

diţiunile ce se vor fixă prin regulament 

Art. 25, — Impozitul este datorat din ziua esigibilităţei drep- 

iului creditorilor. 

Perceperea se face -pe cale de reţinere de către debitorii divi- 

dendeior, eupoanelor, dobânzilor, -rentelor, tantiemelor şi produ- 

selor specificate la art. 93. ” 
Impozitul va fi vărsat la Stat conform normelor şi în ierme- 

nele ce se vor stabili prin instrucţiunile ministerului de finanțe,
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aceste termene neputând fi mai mari de 3 luni dela reţinere, iar 

pentru dobânzile plătite la creanţele ipotecare privilegiate sau 

<hirografare, prevăzute la punctul 4, lit. a al art. 2, de trai zile; 

Pentru aceste din urmă dobânzi plata impozitului se va puteă 

efeetuă prin aplicarea de timbre: mobile speciale, pe înseriani 

«onstatând achitarea lor, de îndată ce ministerul finanţelor va 

întocmi şi va publică modalităţile de aplicare şi anularea acestor 

timbre, cum şi limita până la care se pot face asemenea plăţi. 

Până la înfiinţarea de timbre, perceptorul sau administraţia 

financiară unde se varsă impozitul vor tace la cerere menţiune 

despre aceasta pe act. 

Lipsa acestor vize ori timbre sau a chitanţei doveditoare de 

plata impozitului, constitue o dovadă îndestulătoare de sustra- 

gerea dela plată, urmând a se aplică sancţiunile legale, 

Art, 26. — Perceperea şi vărsarea impozitului pe veniturile din 

valorile mobiliare streine se face până la o înţelegere cu diferi. 

tele State interesate, de către bancherul, agentul de schimb saw 

orice altă „persoană care efectuează, în România, plata dobânzilor 

san veniturilor produse de aceste valori, 

Oricine face o profesiune sau un comerţ din a strânge, plăti sau 

cumpără cupoane, cecuri sau orice alte instrumente de credit 

create pentru plata acelor venituri din alte tări, este dator „să 

facă o declaraţie despre aceasta la administraţia financiară a 

reședinței sale şi să se conformeze regulelor stabilite prin in- 

strucţiunile ministerului de finanţe, 

Sunt dispensaţi de aceste declaraţiuni « cei obligaţi la publi- 

carea bilanţului. 

Cei cari vor încasă din străinătate, fie direct, fie prin altul, 

asemenea venituri, sunt obligaţi a vărsă impozitul la adminis- 

traţia financiară suu la percepţie, în termen de o-lună, putând 

cere vizarea titlurilor pentru dovada plăţii impozitului, 

Arţ. 27. — Vărsarea impozitului reţinut de către debitorii ve- 

niturilor menţionate la punctul 6 de sub art. 23 se va face con- 

form celor arătate în articolul 25, însă cu titlu provizoriu, până 

la stabilirea definitivă a impozitului de către comisiunile : de 

impunere ce vor urma după acea vărsare, ” - 

Constatarea se face pe baza declaraţiunilor ce contribuabilii 

sunt olidati a dă, în conformitate cu dispoziţiunile art. 87, ţi- 

nându-se seamă de contracte, registre şi orice acte, pe cari atât 

debitorii cât şi creditorii veniturilor sunt datori a le prezentă. 

Modalităţile şi formele de constatare sunt cele prevăzute în 

titlu III. | 
Nu intră în venitul impozabil: 

a) Amortismentul repartizat pe numărul de ani cât durează 

concesiunea, al capitalului învestit de concedent în întreprindere
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şi care se pierde până la sfâşitul concesionării, arendării ori în- 

chirierii; i fe ra 

b) Amortismeniul anual de cel mult 587 % al instalaţiunilor utile. . 

întreprinderii cari: nu se pierd în totul, dar rămân la expirare 

în stare degradată. - ui ed 

Inserierea impozitului se va face în roluri -speciale, ande se: 

va notă şi încasarea prealabilă „a impozitului. In cazul când sa 

încasat mai mult se va face compensațiune în anii. următori sau 

cu alt impozit conform art. 114. Dacă „această compensare unu 

se poate face, se va restitui diferenţa. 

Art, 28. — Impozitul e în sarcina ereditorului chiar dară prin: 

contracte sar prevedeă clauza contrarie; orice asemenea clauză 

contrarie este nulă. 

Art, 29, — Instanţele judecătoreşti şi orice autoritate publică nu 

vor puteă dă curs unei cerei reiative la asemenea acte sau 

creanţe ce fac obiceiul impozitului de faţă şi nu vor operă nici 

o radiere de sarcini, privilegii sau ipoteci asupre irnobileler până 

"nu se va justifică plata impozitului, afară de cazurile de dispensă. 

prevăzute de lege. . . 

, 

CAP. IV. 

Impozitul pe venitul întreprinderilor comerciale . 

si industriale. 

Art, 30. — Sunt supuse unui impozit de 10% veniturile nete din 

întreprinderile: comerciale şi industriale, din exploatări aricole: 

făcute de arendaşi, cum și din exploatări de păduri sau de mine, 

făcute fie de către arendaşi sau concesionari, fie de proprietari. 

Impozitul se sporeşte cu 20% pentru veniturile nete din opera- 

țiuni de bancă, scont sau împrumuturi, şi se reduce cu 20% pen- 

tru veniturile nete ale întreprinderilor cari au de obiect exclusiv 

exploatări industriale, miniere sau de transport pe cale ferată 

sau pe apă. - E 

In venitul întreprinderilor industriale se socotese a fi cuprinse: 

veniturile imobilelor afectate industriei cari aparţin exploatata 

rilor, şi cari p'ar puteă servi decât în seopul pentru care sunt în- 

trebuinţate, fiind legate de exploatarea industrială respectivă, Ele 

nu sunt dar supuse la impozitul pe veniturile proprietăţilor a- 

gricole sau al celor clădite, ci la cel de faţă. 

Venitul impozabil se stabileşte în fiecare an pe baza venitului 

rezultat în anul ce precede celui de impunere sau în perioada de 

J2 luni, care a servit la stabilirea ultimului bilanţ, în cazul când 

bilanțul mu se încheie pe anul civil,
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Art. 31. — Venitul net impozabil s& obține scăzându-se din ve- 
miturile brute rezultate din operaţiunile făcute în cursul anului 
eheltueliie proprii ale întreprinderii şi amuime: 

]. Chiria sau arenda imobilelor cari servesc întreprinderilor 
comerciale ori industriale. sau cari sunt destinate exploatării: 

Dacă aceste imobile suni proprietatea exploatatorului şi sunt 
impozabile la impozitele pe veniturile proprietăților agricole sau 
al celor ciădite, se va scădeă venitul brut evaluat şi impus acolo; 

Dobânzile capitalurilor împrumutate întreprinderii, dacă a- 
-ceasia are o personalitate juridică distinctă de acea a împru- 
nutitorului, fie acele dobânzi fixe, fie sub forma participării la 
beneficiile întreprinderii debitoare; 

3. Salariile, retribuţiunile, indemnizările şi remizele plătite a-. 

“genţilor, lucrătorilor, funeţionarilor întreprinderii, fie în bani, 

fie în natură; 

4. Participările obligatorii la beneficii ale lucrătorilor sau func- 

ționarilor stabilite prin centract sau statute, precum şi gratifica- 

țiunile neobligatorii până la 50% din totalitatea retribuţiunilor 

anuale. 

5. Costul materiilor prime tcansformate în cursul anului de 

-exploatare pe care sa încheiat bilanţul, 
6. Amortismentul de cel mult 5% pe an din costul imobilelor 

ee aparţin întreprinderii al căror venit ce cuprins în acela al 

“exploatării, şi impus la un loc, conform art, 30, alin, III, până 

la amortizarea lor complectă, - 

Pentru clădirile uzinelor amortismentul se poate ridică până 

la 8% pe an, iar pentru instalatiunile imobiliare, până la 15% 

în condiţiunile dela punctul 7 ce urmează; 

7; Chiria instalaţiunilor cari Pau caracterul de imobile prin 

ratură, i 

Dacă acestea aparţin exploatatorului, se vor scădeă sumele ne- 

eesare pentru amortizarea lor, fără a puteă depăşi 13% din cost. 

Cota amortizărilor pentru diferitele categorii de industrii va 

fi fixată de ministerul finanţelor după normele ce se vor stabili 

de comisiunea centrală prevăzută !a art. 84, luându-se işi avizul 

_comisiunii industriale depe lângă Ministerul "Industriei şi 4Co- 

merţului; a 

$. Amortismentul capitalului învestit în concesiuni ce exploa- 

tări pe termen limitat, earc rămâne neamortizat într'unul din mo- 

durile prevăzute la alin. 6 şi 7, precum şi învestirile în instala- 

ţiuni utilizabile cari rămân în proprietatea coneedentului, 

Această parte de capital sc amo'lizează, repartizându-se anual 

până la expirarea cencesiunii; 

Alocaţiile la Casele de pensiuni şi asistență ale funcţionarilor, 

sau primele plătite de întreprinderi pentru asigurarea funeţio-
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marilor până la cel mult 10% din salarii, cum şi sumele alocate 

din beneficii pentru instituţiuni de cultură şi de asistenţă “socială. 

ale Statului, judeţelor şi comunelor. 

10. Chelinelile 'diverse sau cheltueli 

întreprinderea, între eari intră şi cele de întreținere şi de ast- 

gurare, şi afară de impozitul de față, care priveşte însuş obiectul 

întreprinderii, 

In afară de scăzămintele prevăzute în acest articol, nici o) altă 

scădere nu se mai poate face la stabilirea beneficiului net. Astfel 
nu se vor puteă scădeă sumele cheltuite spre a dă o plus valoare 

instalaţiunilor sau sumele afectate sporiri întreprinderilor. | 

„Art. 32. — După alegerea beneficinlui net al societăţilor ano- 

nime pe acţiuni, în urma scăderilor de mai sus, se mai seade: 

a) Rezervele statutare până la 19%, din beneficiul net, atunci 

când rezervele mau atins încă jumătate din capital, şi 5% după 

ce această limită a fost atinsă, iar când ajung egale cu capitalul, 

-generale privind strict 

nu se mai seade nimic: 

Rezervele de orice fel ale Bărcei Naţionale a României nu vor 

fi impuse decât atunci când se vor distribui acţionarilor sub orice 

formă, chiar prin sporirea de capiial. In acest caz se va scădeă 

cota-parte ce revine Statului în raport cu capitalul său în Bancă; 

Rezervele matematice ale. societăţilor de asigurâre nu sunt im- 

pozabile întrucât n'ar cuprinde beneficii ale societăţii; 

b) Rezervele speciale pentru creantele dubioase, trecute ca.atare 

în bilanţ. Aceste rezerve, în total, nu vor puteă trece de 3% din 

plasamentul în: creanţe al întreprinderii. Partea ce trece va fi 

1mpusă, , 

Art, 33. — Nu sunt supuse decât la impozitul complimentar! pre- 

văzut la art. 42 sumele ee intră în compunerea heneficiului net 

al societăţilor pe acţiuni pentru care sa plătit impozitul mobi- 

liar şi anume: | 
a) Participările reale la beneficiile altor societăţi, dovedite cu 

acte, cum şi veniturile din sumele plasate în mod permnanet, în 

efecie publice supuse impozitului mobiliar; 

b) Redevenţele din concesiuni; | 

e) Dobânzile cuvenite la sumele depuse. spre frueiificare sau 

păstrare. ă + 

Cheituelile speciale privitoare numai la sumele de mai sus nu 

pot fi scăznţe din beneficiul impozabil. . 
Din beneficiul net total rămas după scăderea rezervelor 

tite conform articolului precedent şi a sumelor de mai sus, se: 

impune cu colele prevăzute la art. 30 ceeace rămâne după dedu- 
cerea dividendului, care e supus impozitului mobiliar. ă 

- La stabilirea beneficiului net impozabil al instituţiunilor finan- 

scu-
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'ciare create de Stat se va scădea partea ce revine Statului pentru 

„dreptul său regalian concedat acelor instituţiuni. | 

Societăţile ipotecate' prin. asociaţiune mutuală. de proprietari, 

'constituite 'pe baza legii din 5 Aprilie 1873, nu sunt impuse decât 

„pentru acea parte a excedeniului dintre venituri şi cheltueli, cari, 

conform . dtciziunilor adunării generale, se restitue împrumu- 

taților societari: prin impuiare asupra ratelor datorite de ei... 

Beneficiul distribuit ea dividend actionarilor de băncile popu- 

lare, cooperativelor şi federalele enumerate la art. 34, neimpu- 

nându-se la impozital mobiliar, conform art. 23, este supus aces- 

tui impozit în condițiunile prevăzute la art.35. 

Art, 34, — Se scutese de impozit: 

a) Pentru 3 ani dela constituirea lor, cooperativele de meseriaşi. 

funcţionarii şi muncitori, precum şi asociaţiile şi cooperativele de 

industrie. casnică, băncile populare; eooperativele săteşti, coope- 

vativele populare orășenești cari distribue mărfurile numai mem- 

brilor, cum. şi federalele acestor cooperative şi bănci, dacă ele sa- 

țisfac condiţiunile impuse prin legile lor organice spre a obţine 

scutirea de impozitele similare de până acum. 

Impunerea începe dela 1 Tanuarie a anului ce urmează împli- 

nirii terenului de 3 ani; : | 

'b) Societăţile funeţionăreşti sau în scop de binefacere, cari se 

bucură de scutire pe bază de legi speciale, întrucât nu fac opera- 

țiuni decât cu membrii funeţionari şi se conformează condiţiuni- 

lor stabilite prin lesile lor organice; . | _ 

e) Casele comunale de păstrare pentru veniturile cari servă e- 

dilităţii publice; depunătorii vor plăti însă impozitul pe venitul 

valorilor mobiliare: 

d) Societăţile pentru exploatarea apelor minerale ale Statului, 

menţionate în legea din.18 Aprilie 1909, până la împlinirea texme- 

nului de sentire de 10 ani dela înerperea exploatării prevăzută în 

acea, lege. 
| 

Art, 35. — Impozitul se reduce: 

a) Cu jumătate pentru cooperativele, băncile . populare şi fe 

deralele prevăzute în art. precedent, alin. a, pentru societăţile 

pentru construirea de locuinţe ieftine, înființate corform legii spe- 

ciale, dacă satisface -condiţiunile legilor lor organice, precum şi 

pentru 'asociaţiunile profesionale fără scop luerativ, cari nu. îm- 

part sub nici o formă beneficii membrilor lor, ei le întrebuinţează 

în scop de utilitate generală recunoscută: de asemenea pentru a- 

societăţile de industrie casnică sau având de obiect 
sociaţiile şi 

biectelor de industnie cas- 
exclusiv producerea sau - desfacerea o 

nică; , , , A 

b) Cu un sfert pentru. cooperativele, băncile populare. şi fede- 

alele, precum şi asociaţiile sau societăţile de industrie casnică,
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prevăzută, la, alin, a, cari au peste 6 ani de foncţionare şi capital 

vărsat, de peste un milion lei. ! 

Art, 36. — Întreprinderile industriale şi miniere noui se vor - 

bucură de scutire de impozitul de faţă, până în al cincilea an dela: 

punerea în funcţionare, dacă beneficiul lor net anual trece de 8% 

din capital împreună cu rezervele şi de o reducere la jumătate 

dacă această rentabilitate e cuprinsă între 9—10%, . 

Intră între acestea şi cele distruse de războiu pentru partea re- 

făcută, dacă aceasta trece de o treime din totalul îinstălaţiunilor,. 

elădiri şi maşini. : 

Aceste scutiri ori reduceri se acordă numai întrepriderilor cu: 

capital în majoritate naţional şi sub rezerva îndeplinirii conâi- 

ţiunilor impuse de legile şi regulamentele industriale şi miniere 

pentru acordarea unor asemenea avantaje. 

Art. 37. — Impozitul se aşează pentru fiecare întreprindere din 

România în parte pe numele exploatatorului la sediul direcţiunii: 

fiecărei întreprinderi san, în lipsă, acolo unde are loc principala 

activitate a întreprinderii, 4 

Sceietăţile pe acţiuni sunt impuse la sediul lor pentru beneficiul 

realizat: din toate întreprinderile şi sucursalele lor din ţară. 

_Intreprinderile cari mau sediul în ţară sunt impuse la locui. 

unde se află sucursalele, pentru beneficiile realizate în ţază, ele 

fiind obligate a le declară şi a încheiă bilanţ peniru operaţiunile 
"şi capitalul din cari a rezultat acele beneficii. 

Art. 38. — Constatarea venitului şi stabilirea impozitului se 

face după normele de mai jos şi pe baza declaraţiunilor cei con- 

iribuabilii sunt obliraţi'a dă anual sau la începerea întreprinde: 

rilor, conform regulelor prevăzute la titlul III. 

Deelaraţiunea trebuie să cuprindă, capitalul întrebuințat în în- 

treprindere, venitul brut şi net realizat în anul încheiat la 31 De- 

cembrie precedent sau în perioada de timp pe care e încheiat bi- 

lanţul, cifrele propuse ca.scăderi conform art. 31, precum şi toate 

justificările necesare în sprijinul cifrelor ce declară. 

Declaraţiunea va fi însoţită de bilanţ şi de contul profit şi 

pierdere; iar pentru cei ce n'au obligaţiunea întocmirii lui şi nici 

nu i-au încheiat în regulă, pe lângă cifrele indicate ea venituri Şi 
eapital vor declară cifra afacerilor. : 

Art. 39. — Stabilirea venitului net impozabil se: face întrunul. 

din următoarele moduri: 
1.. După elementele bilanţului pentru cei obligaţi la publicarea: 

lui, sau pentru cei cari l-au încheiat în regulă, corespunzând cu 
registrele regulat ţinute în conformitate cu art. 31. | 

. Prin constatare directă sau prezumţii, în celelalte cazuri, ba- 
zate pe următoarele elemente: 

a) După cifră afacerilor anului precedent, comparată cu aceea 
a altor exploatări similare;
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b) lacă cifra: afacerilor nu se poate toonstată precis după re- 

“gistre, sau din orice alte elemente, venitul impozabil se va stabili 

“prin apreciere în comparaţie cu alţi contribuabili de aceeaş eate- 

gorie şi importanţă. 

- Art, 40, — Aprecierea veniturilor nete ale arendaşilor, în cazu! . 

când nu ţin o contabilitate regulată, şi nu se poate dovedi acest 

beneficiu, se!va face ținându-se seama de valoarea loeativă a pro- 

prietăţilor exploaţaie, «tabilită la recensământ, conform normelor . 

-ce se vor stabili de comisiunea centrală prevăzută la art. 84. 

Pentru păduri şi mine, în afară de prevederile legii minelor, 

venitul net al exploatatorilor, oricari ar fi ei, se stabileşte tot 

pe calea prevăzută la art. 38 şi 39. 

Art. 41. — Pentru primul an de exercitare al unei întreprin- 

deri, venitul se constată pe calea prevăzută de art. 39, alin. b. 

-- Dacă întreprinderea a început în anul precedent, venitul acelui 

-an servă de bază pentru cel de impunere, num ai în cazul când este 

constatat prin bilanţ şi dacă exereitarea a durat mai mult de 3 

Dani. In -acest caz venitul se soeoteste raportându-se la timpul cât 

a avut loe exercitarea. | o 

Când exercitarea în anul precedent a avut lee mai putin de 3 

luni, sau când venitul e constatat pe altă cale decât după bi- 

lant, impunerea se stabileşte. după normele prevăzute la punetul 

2, alin. b, din articolul 39. 

Peniru societăţile pe acţiani impozitul, atât pe primul an cât şi 

pe al doilea, se stabileşte după încheierea primului bilanţ, care 

va, servi de bază la impunere pe aceşti doi ani. Din impozitul ce se 

va stabili pe bază bilanţului ultimului an de exercitare se va 

scădea impozitul plătit pe primul an. 

Art, 42: — Ca un complement al acestui Împozit, veniturile 

aparţinând contribuabililor mai jos vizați sunt supuse la un adaus 

-de impozit dacă aceştia se găsesc înj condiţiunile ce urmează, 

a) Contribuabilii obligaţi la publicarea bilanţului sau aceia cari 

au registrele regulat ținute şi bilanţ încheiat în regulă sunt supuşi 

la această 'suprataxare dacă beneficiul lor net anual trece de 

"15.000 lei, şi în condiţiunile de rentabilitate de mai jos; | 

b) Contribuabilii cari nu au bilanţ si registre în regulă şi nu 

li se poate stabili capitalul real pus în întreprindere, dar a căror 

cifră de afaceri trece de 1.000.000 lei, sunt considerați a aveă un 

capital egal cu jumătate dir cifra afacerilor. Fi vor îi suprataxaţi 

în aceleaşi condițiuni cu cei din alineatul precedent, avnâd în ve- 

dere beneficiul stabilit conforro art. 39. 

In afară de societătile pe actiuni, la. ealculul rentabilității eapi- 

1alul nu va fi socotit mai mie de jumătate din cifra afacerilor. 

Pentru comercianții și industriaşii particulari, după ce se face 

-ealeulul rentabilităţii, la impunere, se seade 10% din beneficiul 

ales conform. prevederilor acestui impozit.
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Impozitul complimentar se stabileşte odată eu impozitul prevă- 

zut de art. 30, potrivit dispoziţiunilor din - acest capitol şi asupra 

aceluiaş venit, iar pentru societăţile pe acţiuni şi asupra sumelor- 

arătate în art. 35, inclusiv dividendul. . 

Cota de impunere variază dupâ rentabilitatea capitalului, a- 

dică după raportul dintre capital, împreună cu totalul rezervelor: 

şi beneficiul net, fără rezervele prevăzute de art. 32 şi 125, însă 

inclusiv sumele prevăzute la art. 33, cum şi dividendul, precum. 

urmează: 

  

  

      

, Ă SUPRA TAXA VA FI: 

DAOA REN TABILITATEA = 
* .- Pentru so-!| Pentru 

ANUALA, ESTE : cietăți pe || partivu- 
acțiuni lari 

Dela 10% inclusiv până la' 11%] 0,5% — 
» 11% > pp 12% 1% — 

> 12% » > > 13% 15 % — 

> 13 % > » > 14% 2%. —. 

> 14% » > ov» 15% 2,5% — 

> 15% > > >» 16 % % 0,5 % 

> 16% > >» > 18% 4% 1% . 

> 18% > > >» 20% 5% 1,5% 

. > '20 % > » » 22% 6% 2% 

> 22% » >» 25% 1% 2,5% 
>» 25 a » > >» 830% 8% 3% 
> 30 % > » a 85% 9% 35% 

» 35% » » o 40% 10% 4% 

> 40% > > o 45%] 11| 45% 
> 45% > » » 50% 12% 5% 
> 5 % > » o» 60% 13% 6% 

> 60% .» o» o 10%] 14% 7% 
0% > >» 80%] 15% % 
» 80% > » > 90% 16% 9% 
>» 90 % > > > 100% 1% 10% 
» 100% > >»  » 120% 18% 11% 
» 12004 > » » 160% 19% 12% 
» 160% > » >» 200% 20% 13% 
> 200% > > >» 250% 21% 14% 
» 250% > » > 300%] 22% 15% 
> 300% » > >» 850% 4 23% 16% 

» 350%: > >» 400%] 240%] 17% 
>» 40004 > »  » 450% 25% 18% 

> 450 % > > >» 500% 26% 19%, 

N » 50% însus ....... 217% || 20%     
Pentru instituţiunile financiare create de Stat cu participarea 

ni progresivă la beneficii, cota se va stabili ţinându-se seama de 

partea din beneficii ce revine Statului conform convenţiunii şi 

legii speciale cari vor regulă raporturile dintre Stat şi aceste: 

instiiuțiuni. . . ge - is ȘI 

Societăţile pe acţiuni cari dan luerătorilor sau funeţionarilor
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parlicipaţii la beneficii, obligatorii briu statute sau prin lege de 

cel puţin “25% din beneficiul net şi cele profesionale. vor plăti 

impozitul complimerntar redus cu o pătrime. 

: 

CAP.V. 

Impozitul pe salarii, 

Art. 43, —. Veniturile nete provenite din salarii, lefuri publice 

şi private, vemuneraţi, gratificaţii sau din indemnităţi. de orice 

fel, pavticipă la beneficii ale lucrătorilor și funcţionarilor, pen- 

siuni, cum şi din rente viagere mai mici de 25.000 lei anual, sunt 

supuse unui impozit conform prevederilor de mai jos, în cazul 

când aceste venituri se încasează poriodie cu ora, cu ziua, săptă- 

mâna, luna sau anul şi au caracter de continuitate. 

Cota impozitului este de: ! 
4% până la venitul de 4.060 lei lunar ori suma respectivă anuală, 

săptămânală, silnică sau pe oră; 

8% pentru diferenţa ce trece de 4.000 lei lunar. 

Impozitul loveşte toate veniturile sus menţionate provenite din 

România de către oricine s'ar încasă, afară de lista civilă, cum şi 

'cele luate din altăi ţară de către orice locuitor al ţării. 

Art, 44, — Venitul net se stabileşte adăogând la cifra retribu- 

țiunii pericdice de orice fel, pensiunilor sau rentele viagere va- 

loarea indemnităţilor sau suplimentelor în natură şi scăzând su- 

mele cheltuite cu îndeplinirea serviciului. 

Venitul net este impozabil numai dacă suma tuturor veniturilor 

aci impozabile depăşeşte 750 lei lunar ori suma respectivă anuală, 

săptămânală, zilnică sau pe oră, rotunjindu-se prin neglijarea 

fracţiunilor sub 10 lei dela 750 până la 4.000 lei venit impozâbil 

lunar, sau 48.000 lei anual, sub 100 lei dela aceste cifre în sus, iar 

pentru veniturile impozabile socotite pe zi sau pe oră prin ne- 

glijurea banilor. j. 

Art. 45. — Sunt scutiţi de acest impozit, agenţii diplomatici şi 

consulari străini, sub rezerva reciprecităţii diplomatice, 

Sunt scutiţi de asemenea învalizii câri au înfirmităţi dobândite 

în răsboi, precum si văduvele şi orfanii de răsboi pentru pensiu- 

nile pe cari le primese în aceste calităţi. + | _ 

Art. 46. — - Venitul impozabil se obține scăzându-se din venitul 

nei;: ” tă 

a) Câte: 750 lei luvar, ori suma xespeetivă, anuală, săptămânală, 

“zilnică, sau pe oră, : “ 

Dacă coutribuabilul are mai mnlte xenituri, de felul celor aci 

impuse, fără a trece în total limita de mai isus, scăderea se face 

0 singură dată fiind obligat să daclare aceasta la :reținerea im- 

pozitului ; 
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b) Din salariile muncitorilor manuali lucrând cu ziua, cu: ora 
sau în acord, jtot ce aceştia primesc peste 20 :zile lunar ; 

c) Vărsămințele până la 10% din venitul bruţ ce:se fac de către 
sau pe seama contribuabilului pentru asigurarea unei pensii, pre. 
cun şi cotizaţiile pentru asigurare de accidente şi de viaţă. 

Limitele de venit prevăzute în acest articol şi în articolele 43, 4 
şi 46 vor puteă fi modificate prin legea bugetară, de îndată ce 
cursul eului faţă de valoarea lui aur se va schimbă ci: mai mult 
d= o treime în, raport cu această diferenţă din momentul aplicării 
legii de faţă. ; Ia «| 
„Art, 4î, — Toate instituţiunile, Statul, judeţele, comunele, sta- 
bilimeniele publice şi de utilitate publică, societăţile, comercianții, 
indusiriaşii, meseriaşii şi oricine plăteşte sân procură ifuneţiona. 
rilor, aimpioiaţilor, comişilor, lucrătorilor, servitorilor san altora 
salarii, sau orice alte indemnităţi în bani sau în natură, mai sus 
vizate, sunt obligaţi săyreţină impozitul asupra sumelor ce.plătese, 

Impozitul reţinut va fi vărsat la percepțiile fiscale, în luna ce 
urmează, aceleia în care: sa făcut reținerea, în conformitate cu i 
instrucţiunile publicate 'ale ministerului de finanţe. 

La vărsare se va prezentă un stat, cuprinzând toate indicaţiunile 
pretinse prin instrucţiuni și prin formularele oficiale. 
Pentru salariile din alte ţări, cei ce primese sunt obligaţi a 

face vărsarea impozitului direct la percepții în termen de o lună, 

CAP. VI. 
N 

Impozitul pe veniturile din profesiuni şi ocupatiuni 

neimpuse la alte impozite. 

Art. 48. — Sunt supuse unui impozit de 8% veniturile nete din 
Drofesinni libere, cum şi orice venituri neimpozabile la alt impozit 
elementar, din ocupaţiuni necomerciale, din exploataţiuni lucera- 
tive exercitate în moa obişnuit sau accidental, sau orice alt venit 
întâmplător. F 

Pentru. asemenea venituri ocazionale din afaceri izolate cota de 
impuneie va fi aceea prevăzută. la, impozitul elementar espeetiv 
pntru atacerile de aceeaş natură. : 

Veniiui lucrătorilor din profesiuni literare, artistice, ştiinţifice 
şi didactice sunt supuse unui: impozit de 5%. 

Art. 49. — Pentru locuitorii ţării şi pentru cetăţenii: români, 
ori unde le-ar fi veşedința,. venitul impozabil va 'cuprinde toate 
câştigurile realizate” în ţară, sau stfreinătate mai sus vizate; 
pentru streinii locuind în altă tară, numai cele realizate în ţară. 

Art, 50. — Venitul net va fi obținut scăzându-se din suma înca- 
sărilor toate cheltuelile strict. necesare lpentru obţinerea. venitului. 

.
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“ Pentru profesiunile libere aceste cheltueli se fixează la o treime 
din totalul brut al venitului, afară de cazul când contribuabilul 
va dovedi că aceste cheltueli sunt superioare acestei treimi, în 
care caz se vor seădeă cheltuelile sale reale. + 

Art. 51. —' Venitul impozabil şi, impunerea se stabileşte: 
a) Annal, după venitul anului precedent şi în parte pentru fie- 

care exerciţare profesională, ocupaţiune ori exploataţiune luera- 
tivă exercită în mod 'iobişnuit ; 

b) La. obţinerea fiecărui câştig ocazional. 

Art, 52. — Constatarea veniturilor prevăzute în articolul pre- 
cedent, alin. a) şi stabilirea impozitului se faceipe baza declaraţiu. 
nilor ce. contribuabilii sunt obligaţi a dă anual sau la începerea 
exercitării, conform regulelor prevăzute sub titlul III. 

Deelaraţiunea trebuie să cuprindă veniturile brute realizate în 
anul încheiat 'la 31 Decembrie precedent din fiecare fel de Pro- 
fesiune sau ocupaţiune obişnuită şi cheltuelile necesare obţinerii 
venitului. Ea poate fi sprijinită cu registre regulat ținute. 

Pentru veniturile cari au început în cursul anului precedent, 

însă au durat mai mult de 3 luni, venitul va fii ealecula4 waportân- 

du-se la timpul cât au durat. 

Dacă in anul precedent 'au durat mui puţin de 3 luni! ele vor fi 

stabilite după apreciere, cum se arată mai jos. 

Comisiunile au dreptul să aprecieze sinceritatea declaraţinnilor, 

ținând seama şi de situaţiunea contribuabililor. 

Onovrariile fixe ale profesioniştilor ca şi ijetoanele de prezentă 

fiind taxate la im'pozitul pe salarii, nu întră la impunere. 

Art, 53. — Pentru câştiguri ocazionale prevăzute de art. 51 alin. 

b, din afaceri izolate, ori din remize întâmplătoare, cari nu sunt 

supuse altui impozit elementar, cei cari le-au'realizat sunt obligaţi 

a declară îndată câştigul, la percepţia! locului unde s'a realizat. 

Impozitul va fi constatat conform art. 95 şi se va achită îndată. 

Cei care iplătese aceste sume sunt obligaţi a reţine şi aj vărsă la | 

Stat impozitul cu normele 'stabilite la art. 47. | 

Art, 54, —— Orice locuitor al ţării, major, afară de femei,.sau cei 

ce au în ţară reședința peste 6 luni întrun an, şi cari nu sunt 

împozabili, la nici un fel de impozit prevăzut de prezenta lege, 

afară de personalul corpului diplomatie străin. vor plati un Îm- 

pozit riuimal de 10 lei pe an. - 

Dacă contribuabilul suportă alt impozit mai mie de 10 lei anual, 

va fi impus numai cu diferenţa până la această sumă. _ 

Se 'seutese de acest impozit minimal infirmii ineapabili „de 

muneă aflaţi în sarcina asistenţei publice, precum și cei ajunși la 

bătrâneţe înaintetă fără mijloace de vieţuire, rezerviştii cari âu inat 

parte în campania anului 1$17/18 şi invalizii din răsboiul 1914—919, 

ÎN 77 
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CAP. VIL aa 5 
Impozitul progresiv pe venitul global, . 

Art. 55. — Impozitul progresiv pe venitul 'global se aşează 
asupra întregului venit anual'al contribuabilului, care se compune 
atât din veniturile supuse la impozitele elementare, cât şi din cele 
scutite de acele impozite, sau cele mai jos prevăzute din alte ţări. 

Art. 56. — Sunt supuse acestui impozih persoanele fizice “şi anume : - 
“1. Pentru toate veniturile lor din țară şi din străinătate, oriee 

locuitor al ţării, oricine are reşedinţa obişnuită în România mai 
malt de 6 luni întrun an, cuin şi cetăţenii români cari locuese în 
altă ţară, | , 

Dacă streinii cu reședința în România sunt supuşi în altă ţară 
la un impozit progresiv pe venitul global. similar celui de îaţă, ei 
vor puteă cere, până la o înţelegre cu Statele: străine, ea venitu- 
zile impase în străinătate să nu mai fie impuse în ţară decâţ pen- 
tru diferenţa dintre impozitul român şi cel străin, 

2. Pentru. veniturile ce trag din țară, străinii, cari nu au nici 
domiciliul, nici reşedinţa obișnuită în România, * 

Art. 57, — Venitul global imbozabil al unei persoane cap de 
familie cuprinde: veniturile sale personale, ale soției cu care coun- 
vieţuieşte, deasemenea şi ale celorlalţi membri minori ai familiei 
ale căror venituri le are la. dispoziţie, urmând ea iimpozitul stabilit 
pe baza acestor venituri să fie plătit de fiecare în proporţie cu ve- 
niturile sale cari intră în compunerea celui glabal. 

Veniturile soţiei şi ale acestor membri provenite din salarii sau 
din exeleitarea personală a unei profesiuni, comerţ ori industrie se 
“impun separat. : 
„Art. 58. — Nu sunt supuşi acestui impozit : 

a) Regele 'şi membrii familiei regale ; | 
b) Personalul diplomatie şi cel consular străin, aceştia din urmă 

cu condiţia: să nu fi avut reşedinţa în ţară şi să nu aibă alte ocu- 
patiuni obișnuite aci, în tot cazul însă sub condiţiunea recipro- cităţii. | 

Art. 59. — Impozitul se aşează : o 
a) La locul :unde contribuabilul are principala reşedinţă sau, 

în lipsă la domiciliu; | N E, 
b) La locul unde s'a realizat principalul venit dacă n'are do- 

micilul, nici reşedinţă în România. ; , EI 
€) Ta locul ultimului dorticiliu isau reşedinţe sau în lipsă la Bu- 

cureşti, pentru cetăţenii români cari nu 'au domiciliu, nici reşe- 
dinţă, nici vreun venit în România. 

Art. 60. — Veniturile cari intră în compunerea celui global se 
calculează pe baza veniturilor respective ale anului precedent pre- 
cum urmează : , ,



  

a) Veniturile nete ce se. constată în vederea impunerii la impo- 
zitele elementare asa cum. ele. s'au determinat „Pentru acele im- - pozite 

b): Veniturile taxabile pe cale de reţinere sau vărsare directă 
la impozitele elementare, astfel cum ele sunt impozabile pe „anul 
precedent; - . 

€) Veniturile anului precedent cari au încetat în cursul acelui 
au, eum şi cele scutite de impozitele elementare, după normele de 
calcul stabilite la acele impozite, pentru venițuri siniălare. 

Veniturile imobilelor neînserige la impozitele elementare respec- 
tive întră în acest calcul astfel cum au fost realizatel î în anul pre- 
cedent. În acest scop vor fi determinate conform normelor stabi- 

„lite pentru" acele impozite elemntare, însă cu procedura prevăzută 
la. titlul III, până ce devin impozabile la ele.: 

Art. 6i. — Venitul global se formează din cel general, gscă- 
zându-se : . 

1. Impozitele elementare şi adiționale - da veniturile cari compun - 
e cel global; | AZ 

2. Dobânzile plălite la datoriile chirografare sau ipotecare, şi 

privilegiate întru cât ele nu sunt deduse dnpă lege la impunerile 

elementare ; 

3. Annităţile rentelor la a căror plată contribuabilul osie obligat 

în baza unui titlu ce nu este constituit de el însuş, cum'şi cele 

constituite de el prin acte dotale ceri către o! instituţiune de bine- 

facere sau cu titlu oneros; 
4, Deficitele încercate în anul precedent la intreprinderi agri- 

cole, comerciale sau industriale, până la concurenţa venitului glo- 

bal, fără a puteă fi repurtate asupra anilor următori: 

5. Sumele date din venit pentru înstituţiuni 'de cultură şi de asis- 

tenţă' socală ale Statului, judeţelor şi comunelor, dacă ele nau | 

fost scăzute la impozitele: clementare. 

Art. 62. — Pentru persoanele cari domiciliază fîn: , altă tară, însă 

au în România, cel puţin 6 luni ntrun an, una 'sau mai multe reşe- 

dinţe, sau au domiciliul aci, însă trag veniturile. lor în cea mai 

mare parte din altă ţară şi dacă venitul global nu! se poate stabili 

pe altă cale, el va fi stabilit în raport cu valoar ea locativă a. aces- 

or veşedințe în modul uri mător : 

a | inima de venit 
. cu valoarea 

RBŞEDINȚELOR ESTE: locativă va fi: 
  

Pană la „5.000 lei | Detori 

| Dea .. .. . „ 5.001—10.000 » 5» | 

| pe e e 10.001—20.000 » > 6 | 

| e 20.001—40000 » „oi 1] 
| | 

    

> 

Peste „40000... » >  



  i ae O 

| 

Art, 63. = Venitul global este- impozabil integral, numai dacă 
atinge suma, de 10.000 lei anual. 

Această limită va putei fi modificată prin 'legea “bugetară de 
îndată ce cursul leului faţă de valoarea lui aur se vaischimbă cu 
mai multi de o treime în raport, cu această diferenţă din momen- 

tul aplicări prezentei “legi. . 

In calculul venitului global impozabil porţiunea mai imică de 

1.000 lei se neglijează. , , 

Art, 64. — “Venitul global se: impune:ecu: cotele de mai jos : 

ma IA O MIRA . i IC       
    

VENITUL GLOBAL IMPOZABIL 

In intervalele dintre cifrele mai 

mai mică de 1.000 lei se neliieză | co TA | [MpOZITUL. globale enprinse în intervalele 
Porţiunile dela 1 000 în Sus se | indicate în prima coloană rotunjesc precum uimează şi im- 
pozitul se talculează cum se 
arată în ultima coloană. 

jos ndicate porțiunea venitului | Calcalal impozitului pentru veniturile 

  

rofunjesc sumele | | 
din 1.000 în 20 000| 1:/,% 250 

1.000 lei 

în intervale se 10.000) 19 100 AR 
ji % ! La fiecare 1.000 iei imp. creşte cu 15 

30.000] 1/,%| azot > > 12000 >». 20 

ldem din 2.000 
în 2.000 lei 60.000] 2%] 2009] > » 1.000 » o 25 

190.000] 3% 3.000) >» 9000 » » > 90 

200.00v 4, % 9.000) >» > 5.000 » >» > » 300 

300.000] * 6e] 1so000)| > >» 5:000 » >» » » 450 
ldem din 5.000 ” a 

în 5.000 lei 400.009 21/,% 29.000 » 5000 o» » » 550 J 
A 

| 500.000 8'/.% 42 500) >» » 5.000 » » >» 615 

| 600.000] 9/,%| z.oooy|. >» 5:00 » » x +» 725 

| a 700.000] 403f,e/| 721005] > > 5000 > > >» 1755 
ldem din 10.000 -800.000] - 11% "ss, 00 » » 10.000 >> > » 1.590 

| în 10.000 lei i 000) 
000.000) 12%, 120.000) » >» 10.000 » » Pe 1.600 

1.500.000) 14%, 210.060) » >» 20.000 » » » » 8.600 

2.000.000] 15% 300.000) » >» 20000 » » » > 8.600 

3.000.000] 16 480.000) > > 50000 » » >» 9.000 

4.000.000] 17%] 6so0oo0)| > > 50.000 » >» » 10.000 

ldem din 20 000 
în 20.000 lei 

ldem din 50.000   în 50.000 lei 4 6.000.000 18%|1.080.000)| > > 50.000 » »  » > 10.000 

8.000.000 19% 1.520.000) > » 50.000 » » > » 11.900   10.000.000 20% 2.000.000) > » 50.000 > > » » 12.000   i 
Toată partea ce trece 

de 30,00v.000 se impune cu  300/7, neglijindu-se porţiu- nea,mai mică de lei 1.000.         

, . - 53: 
40.000 131, % 700) » > 1.000 » > > 25 

lei 
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Veniturile luate din ţară. de către locuitorii altei ţări, pentru - 
cari nu se poate stabili venitul lor global, sau: nici mu se poate 
preciză. căror persoane fizice aparţin, atunci când ele se iau de 
“societăţi anonime din alte țări, vor fi supuse la izvorul acelor! 
venituri, în locul impozitului pe venitul global, cu o supracotă 

la impunerea elementară, de jumătate din cota acelui impozit 

"elementar, 

Art. 65. — Impunenea se stabileşte conform regulelor cuprinse 

în titlul III, pe baza deelaraţiunilor contribuabililor, a înserierii 

-veniturilor în matricolele de contribuţiuni la impozitele elemen- 

“tare, şi a tuturor constatărilor fiseului din orice acte. 

CAP, VIII. 

Scăzăminte din impozite. 

Art. 66. — Se vor acordă contribuabililor scăderi din impozitele 

constatate, cum se specifică mai Jos: - 

a) Pentru sarcini familiare; 

b) Pentru micile venituri supuse impozitelor elementare; 

€) Pentru sarcini ipotecare. 

f'oate aceste scăderi se fac numai în baza declarațiunilor anuale 

-de impuneri, întru cât la acordarea lor nrmează a se aveă în 

“vedere toate veniturile contribuabilului, cum şi împrejurările în. 

cari se află, 4 

Contribuabilii, cari sunt dispensaţi de declaraţiunile anuale pen- 

“tru stabilirea impozitului pe venitul slobal conform art. 87, vor 

- face declaraţiuni spre aiputeă obţine aceste scăderi. 

Pentru constatarea lor: se aplică dispoziţinnile prevăzute în 

“ari, 99, | 

Scăderile de operat asupra impozitelor elementare se vor operă 

şi asupra adiţionalelor respective. ş , 

Toate scăderite se operează în lei; rezultatul calculului în bani 

-se neglijează. , . 

Art, 67. — Scăzămintele pentru sarcini familiare se acordă din 

“impozitul pe venitul global. conform prevederilor din tabela de 

mai jos, şi numai în caz când contribuabilul nu e impozabil la a- 

cest impozit, se vor acordă le impozitele elementare. 

Se consideră membrii ai familiei pentru cari contribuabilul are 

drept la scădere: | 

1, Soţia care eonvieţuieşte cu șoţul ei, afară de cazul când are 

venit. impozabil separat conform art. 57, alin. 2, mai mult de ju- 

-mătate din venitul global impozabil pe numele soţului. | 

2. Ascendenţii, descendenţii, copiii adoptivi şi recunoscuţi, în 

vârstă mai mică de 21 ani la 1 Ianuarie a anului pentru care se 

N



  

cere scăderea sau execepţional şi; cei peste 21 ani, cari se află de 

fapt în sarcina contribuabilului, fraţii minori şi: sora nemăritată. 

Cu condiţiune însă ca toţi să fie întreţinuţi de contribuabili şi să 

nu aibă fiecare venit impozabil deosebii, la 'eJobal mai mult de o. 

pătrime din venitul global al contribuabilului. | 
Contribuabilii vor prezentă, pe lânză actele de naştere, do- 

vezile. ce se vor cere prin instrucţiunile publicate ale ministenijui 

de finanțe. | . - 

In cazul când contribuavilul na _ este supus la impozitul pe 

venitul global, seăderile 'pentru persoanele în sarcină se vor 

operă ;în modul indicat în ultima coloană a tabelei de mai jos, 

„la unul din impozitele elementare îseris în rolul, după alegerea 

contribuabilului. , 

Aceste scăderi nu se operează la „impozitele asupra veniturilor 

prevăzute la art. 53 şi 54. 

Scăderile vor fi: 

  

  

  
  

          

      

SGĂDERI DE FACUT Dacă venitul Numărul de din imoczi | A global e sub ni DR pozitul pe venitul global când |... : membri ai - : - nimul impozabil 
ia acest venit impozabil. este Scăderile de o- 

familiei pentru MN E 3 =] erat din impo- 

sari se acer ă le le = e sa e „al ala 2] zitele elemen: 
scădea | |smelăse lasa 28 z28 tare şi accesorii - Păa laaSlaâslassleas aBslaaS| Înserise în 

E A Ss ar ese roluri sunt: 

1—2 01| ac 200/4| 1 10%] 50/ _| 10% | 3—4 60 400| 30%] 20%/,| 105| dop — | as 
. „5—1 10%/0| 50/0| 40%/.| 30%.| 20%/.| 1090] 5o/o| 1600 8—10 [800| 609,[50+/-! 40+/.| 305/2092] 10:72 1807 

Peste 10 |90%/,] 70%.| 60%] 50%/e| 4002] 0/2 ao. 20%, 

Art. 68. — Pentru contribuabilii al căror venit global cade sub. 
iimitele impozabile. se vor face reduceri din impozitele mai Jo5 
specificate în cazurile când veniturile nu întrec sumele de mai 
jos şi anume : 

1. Dacă totalul vu tarilor proprietăţilor agricole ale unui con- 
tribnabil. nu rece de. 2.000 lei, se va scădeă 25% din impozitele 
proprităţilor agricole de categoriile:1—6 prevăzute de ari, 4, exploa- 
tate de contribuabitul însuș, - 

2. Dacă. totalul veniturilor nete ale proprietăţilor clădite cc a- 
parţin unui contribuabil nu trece de 2.000 lei în comunele cu po- 
pulaţie până la 10.000 lveuitori, de 3.000 în cele cu 10.001 până la 
50.000 locuitori. de 560 în cele. cu 50.001—250. 000 locuitori şi de 
6.00 lei în cele cu peste 2 9.000 locuitori, se va scărcă 25% dir îm-.
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positul total ai clădirii locuite de proprietar ori;de titularul unui 

drept real de folosinţă, în cazul când el loeneşte în imobil. 

3: Dacă totalul veniturilor nete comerciale, industriale, agricole, 

profesionale, ori din deupuţiuni obişnuite nu trece de 3.010 lei, isu- 

pozitul se va -reduce cu 50% pentru impunerea ce are de obieet 

principala ocupaţiune a contribuabilului. : 

Cotele reducerilor prevăzute de acest articol se adaugă . la cele - 

din articolul precedent, făcându-se o singură reducere. 

Limitele venitului total prevăzute în acest articol; peste exi 

nu se pot tace scăderile, vox, puteă fi modificate iprin legea buge- 

tară, de îndată ce cursul leului faţă de valoarea iui aur se va. 

schinibă. cu mai mult de o treime în raport 'cu această diferinţă 

din momentul aplicării prezentei legi.. i 

Art, 69, — Din impozitele elementare asupra veniturilor  îmo- 

biliare se scade partea de impozit elementar corespunzătoare la, 

suma plătită drept dohânzi la datoriile ipotecare sau privilegiate 

cari grevează imobilele respective, precum şi pagubele provenite 

în cazuri de grindină și inundaţii în caz de:totală distrugere, cână 

recolta n'a fost asigurată, 

Spre a se'operă aceste scăderi trebuie să se aducă dovada sar- 

cinii ipotecare ori privilegiate şi a plăţi! impozitului mobiliar la dio- 

bânrile achitate pe anul precedenti. 

Nu se va pretinde dovada plăţii acestui impozit pentru dobân- a 

zile plătite la ipoteci constituite către bănci, instituţiuni de cre- 

"dit sau celor ce'fac afaceri de scont ori îmjprumuaturii şi cari surit 

scutiţi, conform art. 23, de “impozitul mobilar; nici pentru, ratele 

datoriile ipotecare către vtditele funciare : urbane sau rurale, 

înfiinţate pe baza legii speciale, cari rate, pentru împrumuturile 

cu termen dela 20 ani în sus, vor fi socotite initregral la: aceste re- 

duceri. 

Art, 70: — In caz când se faâc scăderile prevăzute de articolele 67 

şi 68 din aceleaşi impozite imobilare, din cari se face şi scăderea 

prevăzută de art. 69, scăderile din primele două articole se face asu- 

pra părții: ce rămâne după ce s'a scăzut impozitul cuvenit la do- 

bânzilor ipotecare, după prevederile celui din virmă articol. 

7 

CAP. IA. 

Impuneri adiționale. + 

Art, 71, — Se. -vor puţeă aplică cote “adiţionale pe lângă unele 

dintre impozitele “slementare, în limitele prevăzute aci. în folosul 

judeţelor, conrunelor, camerelor de comerţ și înstituţiunilor publice 

) 

mai jos indicate.



  

  

Impozitul se aplică şi se calculează în total asupra Weniturilor 

impozabile supuse fiecărui impozit, şi, după incasare, se reparți_ 

'zează 'potrivit cotei fiecărei instituţiuni. 

Art, 72, — Impozitele pe lângă cari se pot înfiinţă asemenea îm- 

puneri adiţionale şi maximul cotelor ce iinstituţininile sus menţio- 

nate pot stabili sunt: 
1. Pentru judeţe . 5% pe lângă impozitul pe veniturile proprietă. 

ților agricole, 2% pe lângă cel pe veniturile proprietăţilor clădite 

2% pe lânsă cel pe veniturile comerciale şi industriale şi 1% pe 

lâugă impozitul pe veniturile: din profesiuni şi ocupaţiuni nesu- 

puse la alte impozite, o 

2. Pentru comune : 3% pe lângă impozitul pe veniturile proprie- 

tăţilor agricole, 6% pe lângă cel pe veniturile proprietăţilor elă- 

dite şi 3% pe'lângă cel pe veniturile comerciale şi industrilae şi 

3% pe lângă impozitul pe veniturile din profesiuni şi ocupaţiuni 

nesupuse la alte impozite. : 

3. Pentru Camerile de comerţ şi industrie : 1% pe lângă imipozi- 

tul pe veniturile comerciale şi industriele. 

4. Pentru asistenţa publică şi cultura naţională : 3% pe lângă 
impozitul pe veniturile valorilor mobiliare impuse cu 15 şi 12%. 

5. Pentru Camere agricole şi de muncă, în caz când ele se vo: 
înfiinţă, se vor puteă stabili prin legile de înființarea lor cote ac- 
cesorii pe lângă impozitele pe veniturile respeetive din proprieță- 
ţile agricole, din salarii ori exercitări profesionale, până la 05%. 

Inăuntrul cifrelor maximale de mai sus laceste cote vor fi sta- 
bilite de instituţii în conformitate cu legile lor; organice şi comu- 
nieate administraţiilor financiare cel mai târziu până la finele 
lunii Ianuarie a anului de impunere. Ele nu se pot modifică 
decât la începutul anului. 

“In cazul cândi o îuireprindeve comercială sau industrială este 
exercitată în altă comună sau jndeţ, decât aceea uride se află se- 
diul direcţiunii şi unde sc așează impozitul elementar, conform - 
art. 37, venitul ce-servă de bază impunerii adiţionale va îl distri- 
buit pe comune, şi anume: 30% la comuna unde se află sediul di- 
reețiunei, şi 10% la accea urde 'are loc exercitarea întreprinderii ; 
iar dacă această exercitare se face-în mai multe comune, cota de 
"0% se va împărți pe comube în raport cu) importanța fiecărei 
efereitări. | 
Pentru înstiiaţiunile şi societăţile creiate cu participare pro- 

gresivă a judeţelor sau comunelor la beneficii, impozitele adiţio- 
nale respective se vor stabili scăzându-se din beneficiul net partea 
de beneficiu ce revine județelor sau comunelor. 

Art. 73. — Dobânzile ce se vor percepe în conformitate cu art; 
114, ca şi iamenzile aplicate după prezenta lege se vor vărsă în în- 
tregime la Stat drept cheltucii de percepere.
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Artţ, 74. — Nici un fel de zecimi tau alte dări suplimentare afară: 
de cele de faţă nu pot fi înfiinţate asupra impozitelor sțabilite, 
prin această lege sau asupra veniiurilor supuse acestor impozite, 

în folosul nici unei instituţiuni publice, 
r 

TITLUL III. 

Constatarea veniturilor, aşezarea şi perceperea 
impozitelor. 

p CAP. 3. 

Modalitatea pentru constatarea veniturilor 

şi stabilirea impozitelor. 

Art. 15. — Impunerile periodice, cele anuale, ca şi la “aplicarea 
legii se stabilesc precum urmează: « 

1. Pentru veniturile imobiliare la recensământ şi după regulile 
stabilite la titlurile I, cap. ] și II prin comisiuni consituite în. 
modul prevăzut la art. 80. 

Primuj] period de recensământ începe la 1 Aprilie 1922 şi se. 
termină la 31: Decemywvrie '1927. 

2. Pentru veniturile cari se constată şi se impun anual la im.-. 

pozite elementare şi la cel pe venitul global, în fiecare an, prin 

comisiunile, instățuite con form  dispoziţiunilor de mai jos, pe 

. baza! declaraţiunilor, a "vechilor impuneri şi a constatărilor -pre- 

gătitoare făcute de delegaţii fiscului. 

3. Pentru veniturile de constatat în cursul anului, când, începe: 

sau încetează exercitarea unei intreprinderi sau profesiuni, ori 

pentru "câştiguri întâmplătoare, prin delegaţii fiscului şi în con- 

formitate cu dispoziţiunile art. 95. 

Art, 76. — Comisiunile unuzie de impuneri cari constală venitu- 

rile impozabile şi stabilese impunerile în prima instanţă se com- 

pun din - : 

a) Un delegat al consiliului judeţean sau în comunele urbaae un 

delegat al consiliului coumura! ori iustituţiunilor ce le ţine locul; 

b) Un delegat al fiscului ; | 

c) Un delegat al contribuabililor, desemnat prin tragere la sorţi, 

efectuată de către judecătorul ocolului respectiv, iar pentru ora- 

şele unde sunt tribunale de către președintele sau primul-preşe- 

dinte al tribunalului, dixir'o listă de 20 contribuabili, ştiutori de 

sarie dintre cei mai competenţi şi cunoscători ai condiţiunilor 10- 

eale, eari nu sunt iuncţionari publici. 

Această listă va fi prezentată :
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a), Pentru comisiuniie cari vor funeţionă în comunele urbane de 

administraţia financiară împreună cu primarul şi cu preşedintele 

tribunalului, în oraşele unde sunt tribunale sau cu judecătorul o- 

colului respeeiiv în celelalte, iar pentru cazurile de impuneri la 

venituri comerciale și industriale de către Camerele de comerţ şi 

industrie şi pentru cele prpfesionale de organizaţiile lor recunos- 

cute prin legi cari au un număr îndestulător de membri pentru 

formarea listelor; . ! 
b) „Pentru comisiunile ce vor funcţionă în comunele rurale, de 

către administraţia financiară împreună .cu judecătorul ocolului 

respectiv. ” ” 

De fiecare membru se va delesă câte un supleant, desemnat în 

acelaş mod, spre a-l înlocui în eaz de împiedicare de lucru. 

Comisiunea va fi ajutală de un secretar, care va fi delegat de 

către administratorul financiar. 

Comisiunea lucrează cu cel puţin 2? membri sub preşedinţia 

unui membru desemnat de dânsa, ru însă fără „delegatul fiseului, 

care are directiva lucrărilor. 

In caz de divergență. impunerea va îi stabilită în completul 

comisiunii. N 

Art, 77. — Contribuabilul sau fiscul, prin funcţionarii prevă- 

zuţi la art, 93, vor putea face apel împotriva hotăririi comisiunilor 

de impunere, în termen de 20 zile dela pronunţarea ei, sau în caz 

când contribuabilul a fost lipsă la judecată sau la pronunţarea 

hotăririi, în eaz de amânarea ei, în termen de 20 zile dela'comuni- 

carea hotărîrii tăcută în forma axt. 98. . 

In cazul când s'a făcut reciamaţiune pc calea generală prevă- 

zută la art, 84, termenul de apel curge dela comunicarea decizi iunii 

comisiunii prevăzută de acel articol, 

Apelurile şe fac şi se înregistrează la administraţia finan- 

ciară sâu la percepţia oraşului nereşedinţă în care funcţionează 

comisiunea de apel, conform prevederilor articolului următor. 

Art. 18. — Comisiunile de apel, cari vor judecă aceste apeluri, 

vor fi compuse din: | | 

a) Primul presedinte sau preşedintele tribunalului dacă acesta 

are 'o singură secţie, sau un magistrat delegat de el ca preşedinte; 

b) Un deiegat al fiscului;. | 

ec) Un delegat al contrikhuabililor, desemnat prin tragere la sorti 

de preşedintele tribunalului, dintr'o listă de 20. contribuabili, cari 
nu sunt funcţionari publici. Această listă va fi prezentată tribu- 

nalului conform prevederilor art. 76. 

Pe lângă fiecare delegat va fi şi un “supleant, desemnat -în 
acelaş mod. spre a-l înlocui în eaz de împiedicare. .



Comisiunea a fi ajutată de secretari dintre funcţionari dele- 

gaţi de administraţia financiară, 

Comisiunile de apel vor putea lueră cu 2 membri, nu însă fără 

preşedinte. . | | 

Hotărtrile lor se vor pronunţă cu majoritate de voturi. 

In caz de divergentă, apelnl se va judecă în completul comi- 

siunii, 
! 

Axt, 19, — Deciziunile comisianii de apel rămân definitive în 

ce priveste. chestiunile relative la corstatări de fapt, la evaluări 

și aprecieri. | 

Art, 80. — Comisiunile sie evaluare şi impunere» cun şi cele de 

apel ale recensământului, prevăzute de articolele 4 şi 18, vor îi 

constituite în acelaş mod ea şi cele anuale de impuneri şi de apel 

pentru cazurile de constatarea veniturilor imobiliare. | 

Art. 81. — Motivele de apel şi actele pe cari se bazează vor fi 

depuse, fie prin cererea de apel, “fie prin memoriu aparte, până 

în ziua fixată pentru judecată. | 

Comisiunea este oblieată a judecă după -memorii şi actele pre- 

zentate, chiar în lipsa părții, în cazul când fiscul nu cere un ter- 

men spre a luă cunoştinţă de ele. i 

Art. 82, — Comisiunile annale de impunere, cele de apel, cur: 

şi cele instituite la punerea în aplicarea legii vor fi convocate și 

vo» Ilueră în zilele ce se vor stabili prin instrneţiunile ministeru- 

lui de finanţe, cari se Yor publică în modul arătat, la art, 100. 

Numărul comisiunilor și cireumseripțiile în cari vor lucră vor 

fi determinate şi publicate pe aceeaş cale. 

In fiecare judeţ; va funcţionă cel putin 0: comisiune de apel în 

oraşul de reşedinţă, iar dacă. vor fi mai multe comisiuni, pot func- 

ționă şi în alte comune. ! 

Art, 83. — Comisiunile pot fi ajutate de experţi-contabili sau 

de altă specialitate în modul care se va stabili prin instrucţiuni. 

Membrii comisiunii de impunere sau de apel, cari nu sunt 

funcţionari publici ea si expertii vor depune înainte de a func- 

ționă jurământ în faţa comisiunii. 

Şedinţele pentru impunerile la venitul global nu sunt pu- 

blice. 
Art. 84. — Se îinstitue pe lângă ministerul de finante o 'comi- 

siune centrală fiseală, în vedere stabilirii de norme generale pri- 

vitoare “la. constatări, evaluări şi aprecieri în determinarea veni- 

urilor impozabile, compusă din: , | 

a) Un consilier al Inaltei Curți de casaţie, ca preşedinte, El va 

_fi desemnat ce primul- președinte al acestei Curți; 

b) Un delegat al ministerului finanţelor; | _ 

c) Un delegat al contribuabililor, care va îi. desenir::: : penten
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“veniturile proprietăţilor agricole sau din exploatări agricole, de 
către Uniunea sindicatelor agricole pentru marea proprietate şi 
de Casa centrală a împroprietăririlor pentru cea mică, până la 
organizaţia oficială a Carnerilor agricole; pentru veniturile pro- 
prietăţilor clădite, dintre. proprietarii urbam ce nu sunt funcţio- 
nari Sau consilieri. comunali, de către consiliul comunal din Bucu- 
eşti, până la o organizaţie oficială a proprietăţii urbane; pentru 
“veniturile comerciale, industriale, miniere şi ianume în parte peu- 
tru fiecare din. aceste trei categorii de venituri, de către Camera 
de comerţ din Bucureşti, până la organizarea oficială a Uniunii 
“Camerelor de comenţ; pentru veniturile profesionale sau alte ve- 
nituri, de către organizaţiuni profesionale recunoscute prin legi. 

Comisiunea poate luă informaţiuni dela orice specialist în 
materie, 

Această comisiune va îi sesizată de către. ministerul finanţe- 
lor, fie direct, fie în urma reclamaţinnilor de natură generală 
făcută pentru contribuabili de către una din instituţiunile xau or- 
ganizaţiunile mai jos notate. 

” Aceste reclamaţiuni se pot face: de consiliul comunal pentru 
veniturile proprietăţilor agricole şi a celor clădite; de Camerele 
“de comerţ pentru cele din exploatări comerciale, industriale mi- 
niere, şi în genere de organizaţiunile profesionale recunoscute 
prin legi pentru veniturile profesionale sau alte venituri, 

Reclamaţiunile se depun în termen de 5 zile cari decurge, :în 
ce priveşte stabilirea catevoriilor, a clasificării terenurilor şi a 
evaluării lor pe hectar, dela afişarea procesului-verbal la pri- 
mărie, iar în ce priveşte celelalte chestiuni relative la stabilirea 
veniturilor şi impuuerilor, dela tenminarea lucrărilor comisiunii 
de impuneri în fiecare comună iau în suburbia zespectivă, dintr'o 
comună. Depunerea lor se face la administraţia financiară, care 
Je înaintează urgent ministerului de îinanţe împreună cu lu- 
crările. . 

Deciziunile se dau fără chemări, Părţile. interesate pot însă 
wrezentă memorii scrise, de care comisiunea este obligată a luă 
cunoştinţă la darea deciziunilor sale, 
Aceste deciziuni se cornunică, părţii reclamante prin administra- 

ţia financiară şi se publică prin Monitorul Oficial şi prin in- 
strucţiuni. 

Normele stabilite prin aceste deciziuni sunt obligatorii pentru 
“comisiunile de fond în judecarea cazurilor asemănătoare, atât la 
impunerile ce mai sunt de stabilit de comisiunile de impuneri 

| cât şi la judecarea apelurilor de către cele :de apel. Judecarea a- 
pelurilor în contra impunerilor peritru cari sau introdus recla 
maţiuni la comisiunea centrala a fi suspendată până la comu- nicarea deciziunii acelei comisiuni,
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„In caz când deciziunea comisiunii modifică evaluarea pe hectar: 

a proprietăţilor agricole, ori gruparea lor pe categorii sau clase, - 

dispoziţiunile, deciziunii se aplică la toate terenurile de aceeaş 

categorie din comună, chiar dacă nu s'a făcut apel. 

Art. 85. — In- termen de 20 zilc dela pronunţarea deciziunii de 

către comisiunea de apel, iar în lipsa contribuabilului la Jude- 

cată sau la pronuntarea hotărârii în caz da amânarea ei, dela co-- 

municarea, acestei deciziuni, făcută în forma prevăzută. de art. 9%, 

contribuabilul sau administraţia financiară pot face recurs con- 

tra acestei deciziuni pentru motive de cxces de putere, omisiune. 

esenţială, incompetenţă sau. violare de lege. 

- Recursurile .se declară la administrația financiară respectivă. 

File se judecă de tribunalele locale în cazul când venitul anual 

impozabii care face obiectul litigiuiui din deciziunea comisiunii 

nu. trece de 100.000 lei şi de Inaltă Curte de casaţie dacă trece de 

această sumă. 

Aaminisiraţia financiară înaintează, recursurile împreună cu 

dosarele, tribunalului sau Inaltei Curți de- easaţie. Instanţele de- 

recurs fixează termenele de judecată, iar după judecare îna- 

-poiază dosarele administraţiei împreună cu deciziunile date, | 

Jurisprudenţele stabilite ae Inalta Curte de casaţie vor îi co- 

munieate de ministerul finanțelor prin instrucţiuni publicate. . 

Art, 86. — In caz de casare a deciziunii comisiuni de apel, afa- 

carea se trimite înaintea aceleeaş comisiuni de apel, care este o- 

bligată să refacă impunerea în conformitate cu dâcizia de casare. 

Dacă în recursurile judecate de tribunal se poate reface impune- 

rea după actele din dosar, însuş tribunalul evocă fondul şi stabi- 

leşte impunerea, care se va execută de către autorităţile fiscale. 

Dacă comisiunea de apel nu se conformează deciziunii de casare 

„această a doua deciziune: poate fi atacată eu recurs în acelaş ter- 

men şi sub aceleaşi forme. ca cea dintâiu. În acest caz, instanţa. 

de recurs, evocând fondul, va judecă în ultima instanță. 

„CAP, ÎL. 

Mijloacele de constatare. 

Art 87. — Pentru înlesuirea constatărilor contribuabilii sunt 

obligaţi a dă declaraţiuni de impunere după deosebirile ce- 

urmează, 7: = psţ 

1. Deelaraţiuni la recensământ, pentru veniturile imobiliare, cari 

se dau numai la începutul periodului de recensământ şi pentru 

cari reguli speciale sunt prevăzute la eap. | şi II de sub titlul II. 

II, Declaraţiuni anuale, pentru veniturile ce se impun anual la 

celelalte impozite elementare şi pentru venitul global. 
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Deelaraţiunile anuale se vor face separat atât pentru venitul 

global cât şi pentru fiecare din veniturile supuse impozitelor ele- 

mentare, în afară de excepţiunile de mai ins. | | | 

Ele se vor dă la percepţia în cuprinsul căreia se află domiciliul 

sau principala reşedinţă a contribusbilului şi anume într'un sin- 

gur cxempiar pentru venitul global şi pentru veniturile elemen- 

iare ce se constată anual, al căror ioe de impunere se află în cu- 

prinsul aceieeaş percepții, iar pentru cele al căror loc de impu- 

nere se află în cuprinsul altei percepții, în Couă exemplare. 

Dacă, contribuabilul are un singur venit elementar de declarat 
în cuprinsul percepției locului de impunere la venitul global, este 

dispensat a mai face declaraţiunea anuală pentru impozitul pe 

venitul global, fiind: deajuns să menţioneze pe declaraţiunea a- 

vuală' a impunerii elementare că p'are alt venit, iar dacă venitu- 

rile sale nu se schimbă dela un an la altul, poate să nu mai deă 

o nouă decleraţiune anuală şi în acest caz se presupune că a men- 

tinut acctaraţiunea sa din trecut.-atât întru cât nu s'a schimbat 

reşedinţa arătată în acea declaraţie. 

"II. Declaraţiuni în cursul anului, Contribuabilii cari încep în 

cursul anului exercitarea unei întreprinderi, exploatări, profesiuni 

său au vreun venit accidental prevăzut Ja art. 52, sunt datori a 

face declaraţiunile la percepţia respectivă în cursul anului, îna- 
intea începerii exercitării, sau în termen de 10 zile după începere 
ori după realizarea venitului, impunerile urmând a fi stabilite 
conform art, 95. 

IV. La punerea în 'aplicare a legii, declaraţiunile se vor face şi 
se vor predă în conformitate cu deciziunea şi instrucţiunile. mi- 
văsterului de finanțe publicate prin Monitorul Oficial şi prin 
ziare, _ - « , 

Art. 88, — Declaraţihnile trebuie să cuprindă toate indieaţiu- 
nile necesare impunerii, arătate prin formularele oficiale ce se vor 
întoeini de ministerul finanţelor, [le se vor face pe aceste for- 
mulare. | | , Bd 

Art. 89. — In regulă generală declarațiunea se face de către 
contribuabil. Pentru minovi şi interzişi de către cei ce le admi- 
mistrează veniturile, pentru. persoanele morale de către cei ce le 
reprezintă. Capul de familie face declaraţiune pentru veniturile 
soţiei şi celorlalţi membri ai familiei ale căror venituri întră în, 

„ compunerea venitului său global conform art. 57. : 
Loenitorii rurali, cum şi luerătorii marilor stabilimente indu- 

siriale cu peste 50 lucrători pot face declaraţiunile lor, cu privire 
la impozitul pe venitul global, şi pentru scăderi în mod colectiv, 
în conformitate cu instrucțiunile ce se vor dă de către ministerul 
de finanţe. Ă ! 

i . . Declaraţiunile vor fi semnate de eontribuabil, de cel ce-l repre-



  

1231 

zintă legal sau de către procuratorii lor, în care caz se va anexă 

copie depe procură. Da , 

Dacă declarantul nu stie carte sau nu poate complecţă deela- 

rația aceasta se va puteă face verbal la percepţie sau primărie şi 

declarantul va putea fi semnat de un funcţionar fiseal sau admi- 

nistrativ, în asistenţa unui martor știutar de carte, care va semnă, 

alăturea de funcţionar. 

La predare se va dă deelaranţilor dovezi de. primire cu nu- 

mărul înregistrării. , 

Art. 90. — Declaraţiunile anuale se dau în cursul lunii Ianua- 

vie până la finele acestei luni. ” 

Pentru mavsile întreprinderi comerciale şi industriale acest ter- 

men; poate fi prelungit până la finele lunii Fevruarie, iar pentru - 

societăţile pe acţiuni până, la aprobarea bilanţului, însă cel mult 

până la finele lunii Aprilie. 

Deeclaraţiunile nu sunt acte publice. Ele nu se pot cercetă decât 

de cei în drept a stabili impunevile sau de contribuabilul însuș 

ori de procuratorul lui. ” 

Puneţionarii publici, membrii comisiunilor si -oricine vor di- 

vulgă orice informaținvi relative la lucrările de impuneri vor fi 

pasibili de penalităţile prevăzute de art. 305 din codul penal. 

Art, 91. — In cazurile când contribuabilii sunt dispensatţi de 

declaraţiunile januale conform: azt. 8, impunerile se stabilese 

după matricole, sau după declaraținnea dată pentru impozitul 

elementar. 

Pentru contribuabilii cari, deşi obligaţi, n'au dat deeclaraţiuni, 

ele. se stabilesc în condiţiunile art. 96. : 

Arţ. 92. —— Contractele de arendare sau locâţiune prezentate, 

chiar având dată certă, pot: fi înlăturate motivat la evaluarea va- 

Torilor locative a. imobilelor în următoarele împrejurări: 

a) Când se constată că aceste contracte sunt economieoase; 

b) Când arendarea sau închirierea nu e făcută în seopul reali- 

ării unui venit, ci în 'scop de donaţiune ori binefacere către o 

udă sau orice altă persoană, fizică sau morală, 

Poate mijloacele de probaţiune se pot întrebuinţă pentru dove- 

direa fraudei, precum şi pentru stabilirea celor conţinute. în ac- 

tele invocate de contribuabili. 

Art. 93. — Constatările pregătitoare ale impunerilor se face de 

către funcţionarii fiscului, desemnaţi în acest scop de ministe- 

rul finanţelor. 

Aceşti functionari vor face constatările după mairicule, după 

declaraţiunile contribuabililor şi artele prezentate şi după orice 

alte acte, supunându-le judecății comisiunilor. . 

Fi vor aveă dreptul să facă cercetări la fata locului în tot .ce 

priveşte constatarea veniturilor, să ceară oricui orice intformaţiuni
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în această privinţă, să pretindă prezentarea registrelor spre ve- 
vificare şi să ceară contribuabililor lămuriri în seris sau verbal, 
sau să-i cheme în „acest scop la locul unde se face impunerea în 
forma prevăzulă e art; 98. In acest caz chemarea se va face n numai. 

- de către administratorii său inspectorii financiari. 
Avizele şi comunicările făcute de. agenţii fiseului privitoare la 

impozitul pe venitul elobal vor fi transmise sub plic închis. . 
) Li ă 

. CAP. III. A 

Modificarea impuneriler. impuneri în cursul - 
| : anului, impuneri din oficiu. | 

A - 

Art. 94. — Impunerile elementare cari se constată anual şi im-. 
pozitul pe venitul global nu se vor puteă. modifibă decât dela 1 
Ianuarie a fiecărui an, pe care zi se stabi leşte impozitul pentru 
un an întreg, | 
Împunerile veniturilor imobiliare, eari sunt stabilite pe un pe-. 

viod de 5 ani, se vor modifică dela 7 Ianuarie a, fiecărui an, nu- 
mai în cazurile când o proprietate a dispărut sau a luat naştere, 
când termenul de scuiire a expirat ori s'au schimbat condiţiu- 
mile de impunere stabilite prin lege, sau când, pentru oricare. 
motiv, un venit impozabil ma fost impus până atunci. 
Contribuabilul e oblizat a menţionă în declaraţiile anuale a- 

ceste împrejurări, 

Impunerile în aceste cazuri se vor stabili prin comisiunile a-- 
nuale la fel cu celelalte impuneri. - 

Art. 95. — In cursul anului se vor putea efectuă. impuneri sau 
scăderi în următoarele cazuri: 

a) Când proprietarul dă o pădure spre tăiere sau când el însuş. 
sau exploatatorul începe sau încetează exploatarea unei păduri, 
„Pentru aceste cazuri se vor dă declaraţii suplimentare, în con- , 

diţiunile art. 6 si 87. 

i Impunerea va fi stabilită la venitul cuvenit proprietarului în 
cazul când dă pădurea în exploatare altuia, iar pentru exploatator 
la venitul corespunzător perioadei din anul în curs în care are loc 
exploatarea şi după regulele pravăzuie la cap. 1 şi IV. de sub 
titlu 1I, în ce priveşte normele de evaluare, însă, cu procedura 
de mai jos: 

b) Când începe sau încetează un comerţ, industrie sau profe- 
siune. 

La începere declaraţia va "trebui făcută în condiţiunile art. 38, 
iaț impunerea va aveă loe din prima zi a lunii în care se petrece 
faptul. La încetare scăderea impozitului se va face din prima zi
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.. - E A 5 i. 4 a lunii care urmează încetarea, dacă declaraţia a avut lo€ în 
cursul lunii de încetare, iar în caz eontrariu dela 1 a lunii | ce ur- 
mează declaraţiunii; 

ec) Când contribuabilul se află în împrejurările prevăzute de 
alin. b al art. 51, * 

In toate cazurile pravăzute în acest articol, impuneri: se vor 
efectuă de funcţionarii fiscului menţionaţi la art. 93 
Aceste impuneri vor fi comunieate conform art. 98. Ele sunt exe- 

cutorii cu titiul provizoriu şi rămân definitive. numai dacă nu 
sunt contestate în termen de 30 zile dela comunicăre. 

Contestaţiunile se predau la percepţia "fiscală a locului de im- 
punere şi se vor judecă de comisiunile de impuneri ce vor urmă, 
aplicându-se procedura prevăzută de art. 98, aceste comisiuni fiind 
rompetinte în ce priveşte aceste cazuri: a judecă pe anul prece- 
deut. : 

Art, 96, — Contribuabilul obligat la 'darea declaraţiunii, care 

r'a dat-o în termen, sau dacă declaraţiunea dată e inegmpletă sau 

înexactă, ori nu dă informaţiunile complimentare cerute, în forma 
prevăzută de art. 93, va fi impus din oficiu şi anume: 

" a) De comisiunea de impuneri din oficiu sau după constatările 

făcute de agenţii fiscului, dacă acestea sunt anterioare încheierii 

lucrărilor comisiunilor. Comisiunea va puteă aplică o amendă 

“până la o pătrime din: impozitul pe venitul nedeclarat, după apre- 

ciere, dacă constată rea credinţă. 

In caz cână, deşi obligat, nu a făcut declaraţie, econtribuabilul 

nu se citează la comisiunea de impuneri. El are însă dreptul a se 

prezență în ziua fixată prin afişările făcute, conform art. 100. 

In tot cazul are dreptul. âe apel în termenul de 20 zile dela pre- 

zentare sau dela comunicarea impunexii. dacă nu sa prezentat. Co- 

misiunea de apel poate hotări şi asupra amenzii; 

b) Dacă impunerea nu sa putut face prin comisiune, constatarea 

fiind ulterioară încheierii lucrărilor sale, ea se:;va putea face din 

oficiu de delegaţii fiscului menţionaţi la art. 93, numai până la fi- 

nele anului de în:punere. | 

Iu acest caz se va aplică amenda eguli cu jumătate din izuipozit, 

Impunerea va fi comunicată conform ari. 98. Ha e executorie și 

rămâne defiuitivă dacă nu e contestă” în termen de 30 zile dela 

comunicare. 

Contestaţiunile se judecă după mormele prevăzute în articolul 

precedent. Amenda se aplică. după regulele prev ăzute în axt. || ; 

e) In cazul când se constată su-iagurea dela. impozit după sfâr- 

situl anului de impurere, nu se vor mai întoemi acte.de impuneri, 

ci de contravenţie, conform art. 105. 

Art, 97, — Cu ocazia deschiderii unei succesiuni, agenţii fisculuj
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suwt obligaţi a cercetă impunerea defunctului pentru d ani! txe- 
cuţi dela punerea în aplicare a acestei legi. 

Când se constată că contribuabilul defunet a fost omis a fi im- 
pus pe rolurile anului deschiderii succesiunii sale, sau a unuia din 
cei d ani anteriori, ori a fost neeomplect impus prin ascunderea u- 
nei părţi din venit, se va procedă;la constatarea şi încasarea, im- 
pozitelor nepercepute din activul succesiunii, aceste impozite so- 
cotindu-se ca o sarcină /succesorală. 
Impunerea se va. face din oficiu de agenţii fiseului conform art. 

95 pe numele succesiunii, 
Impozitul se va încasă din totalul suecesoral, înaintea Dricărei, 

alte datorii, „moştenitorii urmând a repartiză îîntre ei această 
sarcină. „i | 

Tii vor aveă dreptul de contestaţiune în termen de 30 zile dela co- 
municarea, ce li se va face, cum şi apel, potrivit dispoziţiunilor art, 
95, comisiunile fiind competinte în aceste cazuri a judecă pe 3 ani 
cin urmă, N , 

CAP. IV. 

Procedura înaintea comisiunilor. 

Art. 95. — Contribuabilii cari au dat declaraţiuni anuale sau 
cari au făcut contestaţiune înaintea comisiunilor !de impunere 
conform art. 95 și 96 sau apel, vor fi citâţi a se prezentă înaintea 
acestor instanţe. Citaţia li se va predă prin agenţii percepţiei res- 
pective, prin notarul, comunei sau prin funcţionarii poliţiei judi-. 

ciave ori administrative eu cel puţin 5 zile înainte de data întăţi- 

şerii la Jocul de impunere, iar dacă prin declaraţie, contestaţie, sau 

apel, s'a indicat domiciliul, citatia se va predă la acel domieiliu. 

Dacă, persoana; citată. e găsită, i se înmânează citaţia, luându-se 

dovadă de primire semnată :de ea ; iar dacă nu ştie carte, preda. 

rea se va constată prin punere de deget în asistenţa unui martor 

ştiutor de carte, care să ru fie în serviciul antorităţii care înde- 

plineşte procedura. 

In caz de refuz, citaţia se va lipi pe uşa casei, dresându- se. un 

proces-verbal în asistenta unui martor, conform aliniatului de mai 

sus. | “ 
In caz de lipsă a contribuabilului, citaţia se va predă unei rude 

sau servitor care locueşte cu dânsul, sub luare de dovadă; în lipsa. 

și a acestor persoane, sau în caz de refuz ori imposibilitate de sem- 

nare a lor, citaţia, se va lipi pe uşa casei, dresându-se uui proces: 
verbal în acest sens, în asistenţa 'unui martor ştiutor de carte, 

care să nu fie în serviciul autorităţii care îndeplineşte procedura.
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De îndată ce se va organiză serviciul pentru transmiterea cita» 
ţiilor prin poştă, ele vor fi predate pe această cale. 

In caz când contestaţiunile sau apelurile se: predau personal de 
contribuabili ştiutori de carte şi se poate fixă îndată. termen de 
Judecată, contribuabilul poate luă cunostință; de termen sub sem- 

nătura, proprie chiar pe cererea, sa. 

Tcate termenele prevăzute în prezenta, lege pentni contestaţii, 

apel; comunicări, afişări și citaţii se înţeleg pe zile libere. | 

Art. 99, — Cererile de scăderi prevăzute la capitolul VIII de sub 

titlul II şi la impozitele elementars, făcute 'prin declaraţiunile a- 

nuale, vor fi supuse comisiunilor de imipuneri ;şi scăderile se vo» 

stabili cu aceiaşi procedură și jurisdicţiune ca şi impunerile 

anuale, î a | D 
"Scăzămintele vor fi operate în roluri anual! odată cu impozitele 
anuale. 

La aplicarea legii se vor stabili prin instrucţiunile ministerului 

de finanţe, modalităţile de constatare și operarea acestor scăderi, 

Art, 100. — Zilele de începerea lucrărilor comisiunilor vor fi 

publicate de ministerul finanţelor» pe căile de publicitate oficială. 

Deosebit la fiecare: percepţic şi primărie rurală se va afişă cul.o zi 

înainte numele contribuabililor cărora li se va face impunerea în 

ziua, vwrmătoare. 
„Art, 101. -.. Hotărârile coinisiunii de impunere, comisiunii «de 

apel şi ale instanţelor de recurs se dau fără 'drept de opoziţie: 

Inaintea comisiunilor de apel şi a instanţelor: de recurs contri- 

buabilii vor putea fi asistați de advocaţi. 

„Fiscul va fi apărat înaintea 'acestor instanțe sau a celor de re- 

curs printwun delegat special, în baza ungi adrese a administraţiei 

financiare sau a!'ministerulni de finariţe. " 

Inaintea instanţelor de recurs părțile nu se citează. Termenele 

fixate se afişează la uşa localului cu 10 zile înainte de ziua ju- 

decăţii, | 
Pontvu recursurile ce se judecă de Inalta Curte de casaţie ter- 

menele se comurică administraţiilor financiare şi se afişează la 

localurile lor, cut!cel puţin 10 zile înainte de judecată. 

Art, 102: — 'Poată procedura pentru constatarea impozitelor pre- 

văzute de prezenta lege e scutită de timbru. 

4 

CAP. V. 

* Pormarea “imatricolelor şi a rolurilor. 

Art 103. — Matricolele în cari se vo înseri veniturile şi contri- 

huţiunile vor fi întocmite pe comune şi suburbii în comunele ur” 

e'si i că î nserierea în ele a 
bane'şi pe comune, sate şi cătune în cele rurale, ă 

18 
Brăt. 
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veniturilor şi impozitelor stabilite, cum şi a prefacerilor urmate 
conform legii, se face sub controlul organelor chemate a stabili im- 
punerea, ID | - " 

Veniturile supuse impozitelor elementare sunt trecute în imatri- 
cole rotunjite în zeci de lei prin întregirea unimilor. ! 

Matricolele nu surt acte publice. Ele vorifi păstrate sub cheie 'şi 
nu se va liberă copie de pe ele decât divect leontribuabilului ina 
iezesat, y | 

Art, 104. — Rolurile pentru împlinirea contribuţiunilor se for- 
mează de către agenţii fiscului după wiatricole. a 

'Toate prefacerile din matricole vor fi trecute și în roluri frespec- 
tive, formându-se noui recapitulări sub acelaş control. 

Rolurile sunt acte publice. ! | | 
Certificate de pe cuprinsul lor se pot liberă, la cerere, interesaţi- 

lor pe timbrul legal, - 

CAP. VL 2 , 

Sanctiuni. 

Art, 105. — Orice sustragere dela plata iryozitului pentru care 
legea: de faţă nu prevede altă sancțiune, se pedepseşte cu amenda 
egală cu impozitul ia îndoitui venitului sustras, SI 

In toate cazurile când contribuabilul a. ascuns îla impunere con- 
tvacte, registre sau orice alte acle pe ieari conform legii, eră obli- 
gat a le prezentă şi din cari ar fi vezultai. venituri impozabile mai 
mari decât cele stabilite, amenda va fi egală cn timpozitul la 
întreitul diferenţei de venit. Impunerile veniturilor imobiliare vor, 
fi modificate pe baza acelor acte, pentru anii ce urmează ai perio- 
dului de recensământ, cu procedura prevăzută de art. 94. 

'Toate amenzile sus prevăsute cuprind şi impozitul sustras şi se 
stabilese în modul ma; jos indicat. 

Drepiarile fiseului pentru stabilirea contravenţiunilor se pres- 
criu după trecerea de 5 ani, socotiți: dela 1/Ianuasie ce urmează a- 
nului când impunerea trebuiă să aibă loc. : 

Art, 106. — Pentru impozitele cari conform acesțeii legi se percep 
pe cale de reţinere de către debitorii veniturilor impozabile, amern- 
zile prevăzute de art, precedent sunat puse atât în sarcina debito- 
xilor acelor venitusi, cari n'au reţinut, impozitul cât şi a cvedito- 
vilor, în mod sclidar, ” “ 

In cazul însă când impozitul este reţinut şi nu s'a vărsat în ter- men de către debitorul venitului, amenda se aplică numai acestuia, 
Art. 197, — Deosebit de amenzile deimai sus, contravenienţii la dispoziţiunile art. 26, alin. I şi IL, vor fi supuşi unei amenzi de 5.000
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“până la 25. 000, lei, iar în caz de reciâivă sunt pasibili şi de pe. 
deapsă corecțională şi anume închisoarea, dela 6 luni la un an. 

Art. 108. '— Comereianţii şi industriaşii. carii nu ţin registrele co- 
merciale vor fi supuşi la amendă egală cu impozitul, Această a- 

"meadă nu se aplică micilor Ameseriaşi şi micilor comercianţi. 
Cei cari vor trece în registre alte cifre decât cele reale, în scopul 

de a nu se puteă constată adevăratul venit impozabil, vor fi su- 
pusi, la o amendă egală cu întreitul impozitului la venitul ce se va! 

„constată, în confermitaie cu legea de faţă. 

Art. 109. — Când comercianții sau industriaşii mai sus pre- 
văzuţi ţin registrele în regulă. însă nu le comunică, sau refuză a 
“procură actele ajutătoare, în termenele fixate, în Iformă prevă- 
zută, de art. 98, vor suferi amenzi de 50—1.000 lei pentru fiecare zi 
de întârziere, afară de cazul când se Jegitimează întârzierea. 

Art. 110, — Persoanele cari âu raporturi contractuale cu con- 

"tribuabilii își ver refuză a dă informaţiunile cerute de fise, cu pri- 

„_vire la impunerea obiectului contractului, vor fi supuşi la amendă 

de 50—5.000 lei. | 

Art, 111, — Consiatarea conţraventiunilor prevăzute în legea 

- de faţă seva face prin închoiere de procese-verbale, întoemite .de 

agenții Tiscului, | 

O copie după procesul-verbal, aprobat de minislei sau de func- 

ționarii desemnaţi în regulamentul legii ori în instrucțiunile de 'a- 

_plicare, se va notifică. contribuabilului contorm axt. 98. 

In termen de 20 zile dela, daiu notificării, eontribuabilul poate 

" faceiapel contra procegului-verbal aprobat, la tribunalul locului 

unde s'a săvârşit contravenţiunea. II 

' Apelul trebuie să cuprindă, subipedeapsă de nulitate, alegerea 

-de demiciliu în cuprinsul circumseripţiei de resort a tribunalului. 

Motivele de apel vorlfi depuse, fie prin cererea. de apel, fie prin 

memoriu aparte, € ca cel puţin 3 zile înaintea zilei fixate pentru ju- 

decatţă,. 

“Dribunalul apreciind poate însă îneuvinţă depunerea motivelor 

"în ziua judecății, în care caz oricare din părţi poate cere un ter- 

men spre a luă cunoştinţă de ele.i | 

Judecata se va face de urgenţă: şi eu iprecădere conform regu- 

ţilor dreptului. comun. 

Hotărârea tribunalului se dă fără drept de opoziţie. 

In termen de 20 zile dela pronunţarea tribunalului jori dela, co- 

municare, dacă sa dat în lipsa apelantului, se va puteă faee recurs 

“la Inalta Curte de easaţie pentru motive de violare de lege, exces 

-de puţere, omisiune esenţială şi incompetinţă. | 

Hotărârea Curţii de casajie se dă fără drept Me opoziţie. 

Art, î12, — In caz când este locul la aplicarea pedepsei coree- 

“sionale prevăzută de art. 107, procesul-verbal, de constatare apro-
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bat se trimite în copie parchetului spre a!deschide acţiune publică... 
Art, î13. — Ministerul finanţelor poate, dacă va găsi cu cale, să 

acorde denunţătorilor şi agenţilor cari su constatat contravenţiu- 

nileo primă egală cu cel mult a treia parte din suma amenzilor: 

rămase definitive şi încasate dela contravenienţi. 

CAP. VII. 

Plata impozitelor; 

Art, 134. : 
sau amenzi şi rămase definitive, conform dispoziţiunilor! legii de 

faţă constituese creanţe exceutorii! în folosul Statului, cari nu pot 

îi reduse sau desfiinţate prin nici o hotărâre judecătorească, în 

alt mod decât cel „prevăzut în această lege. 

Ele sunt executorii cu titlu provizorii, chiar şi mai înainte de 

a rămâne definitive, îndată ce sunt constatate de comisinnile de 

impuneri sau în modul, prevăzut prin lege, apelurile, contestaţi-- 

unile şi recursurile nefiind suspensive de executare. Rămâne a 

se face compersaţiune sau restituire dacă debitul e micşorat, sau 

a se percepe diferinţa dacă e mărit, 

„Art, 115, — Ineasările se fac fie dintr'odată, fie anual, trimes-. 
trial sau lunar, după nrmătoarelt |deosebiri : | 

a) Se încasează anual inpozitul minimal de 10 lei pre evăzut în 

art, 54, 'care devine exigibil pe ziua de 1 Ianuarie ; 

b) Se încasează trimestrial, devenind exigibile din primă zi a 

lunilor lanuarie, Aprilie, Iulie şi Octombrie, toate impozitele cu- 

prinse în prezenta lege, afară de cele provăzute în aliniatele ur- 

“mătoare ; 

„€) Se încasează conform dispozițiunilor speciale şi la datele: 
stabilite, conform prevederilor legii de faţă, toate impozitele pen-. 

tru cari legea prevede încasarea pe cale de reţinere 'şi vărsare 

directă. ; - | 
d) Se încasează dintrodată toate amenzile pronunţate potrivit 

acestei legi şi impozitul prevăzut de art. 53, pe zina când eie devin. - 

exigibile, . : 

Aceste sume se îuscriu în roluri speciale. 
Art, 116. Sumele înscrise în roluri şi neplătite Ja datele: Sus pre- 

văzute vor fi urmărite, conform legii speciale ide percepere şi ur: 

mărire a veniturilor publice, 15 zile dela exigibilitatea lor. 
Ele vor produce după încuroștinţare în folosul Statului o do-- 

                                                  

„bândă de 9 lu sută anual, care se caiculează lunar dela: prima și a 

trimestrului ce urmează datei! exigibilităţii şi după efectuarea im-- 
punerii conform art. 114, |



“Ia câleulul dobânzilor sumele în bani se :rot unesc _mărindu- -se 
ipână la un leu. 

"Dobânzile vor fi iasesise în roluri şi Ipercepute odată cu impo- ! 
“aitul respectiv Dacă până la închiderea exerciţiului anului de im- 
punere nu sunt achitate, ele se înglobează în rămășițe, . înseriin- 
:du-se ca debit î în rol, 

Art. 117. — Contestaţinnile contra împlinirii impozitelor cari se 
încasează pe cale de reținere şi vărsare directă, urmează calea de 
„judedată prevăzută de legea de percepere şi urmărire pentru con- 
“testațiuni la'urmăriri. | E 

“Contestaţia se poate face în tot cursul anului în care a-avut, loc 
“încasarea, sau dacă aceasta sa făcut în ultima lună 1a 30 zile după 
încasare. , 

„Amenzile referitoare la ele se încasează însă conform Drevede- 

“vilor arţ. 114 şi 115 şi cu aceleaşi sancţiuni, ele fiind stabilite și 

“debitate cu aceeaş procedură ca şi pentru celelalte impozite. 

Art. 118. — Ministerul finanţelor va înființă carnete de contri- 

buţiuni, pe cati conțribuâbilii vor fi obligaţi a, le păstră. In aceste 

“carnete se vor înseri contribuţinnile ce are de. plătit ficare, situa- 

iunea sa familiară după konstatările comisiunii şi plăţile efec- 

_Juate în contul contribuţiunilor. . 

TITLUL VI 

Disposiţiuni finale şi transitorii » 

Ari. 119. — Toate dispoziţiunile cuprinse în levea de faţă întră 

“în/vigoare dela 1 Aprile 1923, impozitele debitându-se în primul 

an numai pe nouă luni, ; , 

Dela data punerii în aplicare a legii de faţă sunt şi rămân abro- 

„gate toate legile, regulamentele şi orice alte. dispoziţiuni relative la 

“vechile contribuţiuni directe corespunzătoare celor de faţă şi acce- 

seriilor lor, cum şi cele referitoare la  ponsta atarea acestor imipozite, 

' ătoarele : “ - 

E ai regatul: legea. asupra contribuţiunilor directe din 

1 August 1921 ;, 7 

b) In vechiul regat, legile privitoare la : o | | 

Impozitul funciar, impozitul patentelor, cuprinzând și pe sei 

„complimentar al patentei, impozitul personal, impozit dee 

“asupra salariilor, impozitul asupra venitului capitan ui mob da 

impozițul pe heciarul de ii şi taxa de filoxeră şi legea p 

“ului, asupra păcurei. din 24—29 Martie 198 ; | 

e) în Ardea), Banat, - Maramures și Cisaa ri, pe câştig de toate 
Darea pe pământ, ambele impozite pe clădiri, pe câsiis 

[i



clasele, impozitul pe venit, pelavere, pe beneficiul celor obligaţi la: 
publicarea bilanţului, pe tantieme, ve dobândă şi rentă, pe câgti- - 
gurile de război, pe câștiguri din loterii, pe beneficiul din exploa- - 
tarea minelor ; ] 

d) In. Basarabia, legile privitoare la: | j 
_ Impozitul pe pământ, pe clădiri, patenta fixă şi complimentară, 
impozitul pe venit, pe beneficiul celor'obligaţi a publică bilanţul şi 
asupra capitalului mobiliar; | 

e) In Bucovina, legile privitoare la: | ; 
Darea pe pământ, ambele impozite pe clădiri, pe câștig, pe ve- 

nitul net al celor oblieaţi la publicarea bilanţului, impozitul pe 
venit, pe: tantieme, pe rente şi depozite şi pe salarii; 

î) In întreaga ţară, teate' zecimile adiționale şi orice alte dări- 
suplimentare stabilite asupra impozitelor sus prevăzute, sau asu- 
pra bazelor lor, atât în beneficiul Statului cât şi în al oricărei 

"alte institutiuni publice, afară de taxele militare şi cele analoage 

. 

lor; 
, 8) Pentru noile teritorii rămân desfiintate orice alte impozite 

corespunzătoare celor de mai sus, oricare le-ar fi. denumirea și în 
folosul oricărei instituțiuni ar fi înfiinţate. 

Art, 120, — Dacă după primii doi ani ai primei perioade de re--: 
censământ din cauza variaţiunii schimbului, veniturile din Dro- 
prietăţile funciare neclădite, agricole sau a valorilor locative pen- 
tru clădiri vor scădeă cu o treime a valorii care o aveau la recen- 
sământ, se va puteă luă măsura pria legea bugetară ca prima pe- 
rioadă de recensământ să se scurteze cu cel mult doi ani. 

In cazul când se dovedeşte cu contracte de arendă în curs, cu 
dată, certă, că o proprietate asricolă e arendată dinainte de anul 
1921 cu mai puţin decât lirei sferturi din valoarea locativă pa 
hectar stabilită conform art, 4, impozitul stabilit după valorea 
locativă. pe hectar va fi scăzut pe anii din contract rămaşi pe 
primia perioadă de recensământ, cu diferenţa în plus fată de im.-. 
pozitul ce sar stabili după preţul din contract. Procedura scă- 
derii va fi cea prevăzută de art. 66 şi 99; " 

* Pentru clădirile locuite de proprietarii lor normele de evaluare la primul recensământ se vor stabili de comisinnea centrală pre- 
văzută la art. 84, luându-se de bază valoarea locativă reală dela 
1914. Pentru proprietăţile stăpânite dinainte de 15 August 1916 în - vechiul regat şi de 1 August 1914 în celalaite ţinuturi, această evaluare unu va putea trece de întreitul acelei valori locative, iar dacă acele clădiri sunt cumpărate după 1 Ianuarie 1919 se va luă de bază, cel puțin, preţul de cumpărare al imobilului, soeotin:.- du-se o rențabilitate până la 5%, : 
Tot pentru primul period de recensământ evaluarea terenurilor Virane prevăzută de art, 15, alin. III, se va face socotindu-se la.
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reţul mijlociu de vânzare al acestor terenuri o dobândă de 
2% %, , . : E. 4| 

Art. 121. — Se seutese în mod excepţional. şi vremelmie de îm- 
pozitul pe venitul proprietăţilor clădite: 
1. Pe timp de 10 ani de când au devenit ioenibile clădirile noui 
construite eu începere din ânul 1921 şi terminate până la 1 lanua- 
rie 1925; - “4 

24 Adausele la clădiri în înălţime sau în suprafaţă făcute dela 
1 Aprilie 1921 şi terminate până la 1 Ianuarie 1925, pe termen. de 
b ani dela data când au devenit locuibile; 

3. Terenurile din oraşe pe cari au fost clădiri si au devenit vi- 
rane din cauza devastărilor de răsboi, pe timp de 10 : ani dela data 
punerii în aplicare a legii de faţă: / 

4. Clădirile cari au devenit nelocuibile din cauza distrugerilor 
provenite din operaţiunile de, răsboi, pe timp de 10 ani de când 
ele sunţ refăcute şi puse în stare de a fi locuibile. Scutirea începe 
dela aplicarea legii, iar pentru clădirile refăcute în urmă dela 
1 Iahuarie a anului ce urmează datei când sunt puse în stare a 
fi Jocuibile, însă nu maitârziu de 5 an idela aplicarea legii, 

5, Se menţine scutirea acordată prin legea din Octomvrie 1921 
pentru clădirea Societ ăţii generale a funcţionarilor publici pe ter- 
men de 10 ani dela punerea în aplicare a legii de faţă. | 

Art, 122. — Pentru primii 5'ani dela punerea în aplicare a legii 
cota impozitului mobiliay la venitul provenit din renta expro- 

pricrii, prevăzută de art. 22, alin. IV, aste: redusă la 5%. 

Art, 123, — Amortismentul prevăzut de art. 31, punctul 6, pen- 

tru imobilele şi instalaţiunile imobiliare construite sau instalate 

dela 1 Ianuarie 1919 și până la 1 Ianuarie 1995, cari aparţin în- 

treprinderilor industriale, va putea fi urcat până la 10% în primii 

10 ani dela punerea în aplicare a legii; iar amoriismentul investi- 

țiunilor mobiliare prevăzut de acelaş art., punctul 7, făcute în 

acelaş interval de timp, va puteă fi ureat până la 99%, tat în a- 

ceşti 10 ani. 

Art. 124. — La stabilirea cotei impozitului complimentar pre- 

văzmt de art, 40 pentru societăţile industriale pe acţiuni, capitalul, 

care a riimas cel dinaintea anului 1916, se va socati în calcul, pen- 

tru primii îrei ani dela punerea în aplicare a legii, de trei ori 

mai mare. - 
Termenul ce 3 ani poate fi prelungit în condi tiunile prevăzute 

de art. precedent. 

Art, 125. — In primii 3 avi dela punerea în aplicare a legii so- 

cietăţile pe acţiuri vor puteă formă rezerve, fără plata imediată 

a impozitului pe veniturile comerciale şi iudustriale, pe lângă re- 

zervele prevăzute G» art. 92, „ pentru acoperirea unor eventuale di-



i , data 

ferențe de curs la datoriile în monetă străină, fără ca ele să 

treacă de cota care se va prevedeă prin regulament: 

Dacă după 3 ani diferenţa de schimb a leului nu se îndreptează, 

se poate prevedeă prin legea bugetară noui termene pentru neim- 

punerea şi formarea din nou a acestor rezerve. 

__ La expirarea termenelor “acordate rezervele neîntrebninţate în 

“seopul pentru care au fost făcute vor.fi împuse. 

Asemenea prevederi se pot face şi de comercianții şi industriaşii 

particulari în aceleaşi constiţiuni pentru creanţele ce au de achitat 

în monedă străină a căror existenţă se dovedeşte eu acte si re- 

gistre regulat tinute, dacă au bilant întocmit în regulă, 

Art. 126. — Comereianţii si industriaşii sunt: datori a ţine în 

regulă 'registrele comerciale în fornia prevăzută de codurile de 

comerţ în vigoare în teritoriile rosnective din cari registre să re- 

zulte veniturile impozabile. Acea sta sub. sancţiunile prevăzute la 

art. 108 şi 109. 

Art. 127. — Imeasarea vechilor contr cibuţiuni directe, după ro- 

lurile vechi, va. dură pânăla : 30 Septemeri ie 1993 pentru. exereitile 

anterioare. E 
Rămășițele ce se vor află neincasate la acea dată se vor tota- 

liză într'o singură cifră, care se va trece între rubrică specială 

a nouilor roluri, | 

Art. 128. — Se menţine în mod excepţional pentra primul an 

de aplicare al acestei legi modul actual de încasare al veniturilor 

existente bisericeşti şi școlare din tinuturile alipite. 

Art, 129. — Ministerul finanţelor este autorizat a institui co- 

misiuni speciale pentru rezolvirea recursmilor din trecut în 

Ardeal, Banat, Maramureş, Crișana şi Bucovina. 
Aceste coraisiuni vor fi compuse în modul arătat la art, 78 şi 

vor puteă funcţionă în București sau în oraşele de resedinţă ale 

Curţilor de apel. In Bucureşti ele vor puteă fi prezidate de mem- 

bri ai Inaltei Curți de casaţie, deserânaţi de primul-preşedinte. 

Pentru judecarea acestor recursuri se va aplica dispoziţiunile 

legilor existente în acele tinuluri în ce priveşte procedura, 

Art. 130. — Orice dispoziţiuni de legi sau regulamente. rela- 

tive la scutiri de contribuțiuni directe, neprevăzute în prezenta 

lege, sunt şi rămân abrogate 

Se scuteşte de impozitul mobiliar şi de impozitul pe venitul 

global rentele viagere pe cari Statul we bază de lege le serveşte 

particularilor cari şi-au donat averea lor Statului în scop de bi- 
nefacere sau cultural, 

Din impozitul stabilit de art. 22 privitor la titlurile de rentă 

austro-ungară deţinute de cetățenii din provinciile unite şi a căror 
posesiune dinainte de 1 Januarie 1918 este dovedită, se va scă- 
'deă impozitul ce se va dovedi a. fi fost plătit asupra acestor titluri
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în altă ţară. Dispoziţia aceasta întră în vigoare, numai în caz de 
reciprocitate, : 

Art. 131. — La punerea în aplicare a legii, impunerile anuale, 

-atât cele elementare cât şi pe venitul global, se vor puteă înde-. . 

plini de comisiunile, de recensământ prevăzute de art. 80 odată cu 

impuntrea veniturilor imobiliare, pentru. contribuabilii cari au 

“venituri impozabile numai la locul unde se efectuează acele im- 

puneri sau ale căror venituri se pot constată pe loe 

Dacă, contribuabilul se găseşte de faţă, i se va înmână copie 

-depe procesul-verbal sub dovadă de primire, iar dacă nu e de 

faţă, impunerea va fi comunicată în forma prevăzută” de art. 20 

“şi cu drept de apel după preveaerile aceluiaș articol. 

Apelurile se vor judecă de comisiunile -de apel prevăzute de 

art. 78, E | | 

Contestaţiunile la impuneri şi scăderi pe anii precedenţi se vor 

judecă de comisiunile anuale ale anului 1923. 
Art, 132. — Pentin executarea. dispoziţiunilor legii de faţă se 

“va întocmi şi decretă, prin îngrijirea ministerului de finanţe, re- 

gulamentul cuprinzând toate dispoziţiunile esenţiale de aplicarea 

"ei. Aceste dispozițţiuni vor aveă putere de lege atât întrucât lă- 

murese legea şi nu contrazice dispoziţiunile ei. Ele nu se pot modi- 

fică decât tot pe cale regulamentară.- 

Până la întocmirea regulamentului, instrucţiunile ce ministerul 

finanţelor va da pentru aplicarea acestei legi, şi cari vor fi pu- 

'plicate în Monitorul Oficial, vor aveă putere regulamentară în. a- 

” celeaşi condițiuni. 

--- Saneţiunile ce se vor prevedeă prin regulament şi prin instrue- 

țiunile sus prevăzute, pentru nerespectarea dispoziţiunilor ce 

„le cuprind, vor conşistă în amenzi 2e nu Vor puteă trece de 

.500 lei, E



De impozitul pe venitul global, calculat pentru ' toate veniturile 
şi cu scăzănpintele cuvenite conform art. 64 şi 67, pentru membrii 

familiei aflați în sarcina contribuabilului. 
      

“VENITUL GLOBAL | A . Dai 553 
IMPOZABIL :Impozit convenit IMPOZIT CUVENIT 

Porțiunea mai fpentru contribua- 
mică de 1.000 fbili fără membriii pentru contribuabili cari au în sarcină 
lei se neglijea- ai familiei în : APE: - „- „ză. incepând | - sarcină membri familiei în număr de; 

dela 60.000, 
porţiunea dela | ——— =   

  

  
        

          

  
        

                        

1.000 în sus se Peste k 

nila citate: | Cota | Impozit | 1—2 | 3—4 [| 5—7 || 8-10] 10 | 
diat superioară | , : 

„” , op ; iropozit:|! Impozit || Impozit || Impozit || Impozit LEI * || PEPI | vei |] vei | Lei | ce. Lei 

10.000] 1 . 100 60, 10) = ol 20| 10 * 11.00u['z:3 „15| 69 46, 34; 23 cai 12.000) = z 130 75] 82 39|. 26 13 13.000] £ « 145 87 58| |! 43 29 4 14.000] re 160 96 64 48 32 16 15.000] £ £ 173 105 70 52 35 17 16.00u| 53 190 133 114 95 16| 57| 17.000] 53 205 143 123 102 82 61 18.000] « £, 220 154 132) 110 88 66 19.000] şz 235 164 au aa - 94 70 20.009] 1+/ o, 250) 175 150| 125] 100 75 21.000] „2“ 270) 216 189 162| 130 108 22.000] *, 290 232 203] 174| 145 O 116 23.000] e & 31 248 217) 186) 155| 124 24.000] £ e 330 264 231| 198] 165| 132 25.000] -p $ 350 280 245 210 115| 140 26.001] 3 € 370 290| . 259) 220] 85| 148 27.000) z2 | 390] 812] O 273| 234| 195] 7 156 28.000) 5 alu 328) 267 246| 200 164 29.000) 5 &, 430 344 301| 258| 215]. -172 
30.000] ES 450 360 315 270 225 180 31.0 0[1%*%] 47ă 380. 333] 25] 238! 190 32.00u| 2 g 500 400 35u| 300] 250| 200 33.000] = ş 525 421 ș 368] - 315| 263| 210 
34.000] 5%! 550 44 3 885 330; 275 220| 35.000] 3 5 575 460| 403) 345| 288| - 230 36.000] şz 60 48 420| 360] 300| 240 87.000] 25. 625 300| ş 438] 375] 313] 250 38.000] a &%. 650 520| 455] 390| 325! 260 39,000| = îi 675) 540| 473] 405] 338 270 40.000] 137, % 700 560| 490] 420] 350] 280 41.00u] 2 1725 653) 580| 508| 435| 363 42.00[ = = 750 675 600| 52ă] 450| 375 43.00u] & £ 175 698. 620| 543] 465| . 388 41.000] -i 5 800 720| 640| 560| 480| 400 45.00] 5 825 743; 66 578| 495| 413 46.000] 53 . 850 765| 680) 595| 510| 495 47.000 2 22 | 875 788, 7 618| 325 . “488 48.090] 4 & e 900 810| 720 630| 540| 450 49.000 32%] 333| 740| 648] 555| 463 0.0 i 950, S55, 760| 665| 570] 47 

ÎN



VENITUL GLOBAL 
IMPOZABIL 

“Porțiunea mai 
mică de 1,000 
lei se nglijea- 

Impozit cnvenit 
pentru contribna, 
bili fări membrii 

ai familiei ta 

  

    

IMPOZIT 0OUVENIT.. 

pentru contribuabili cari au în sarcină 

  

  

      
  

  

  
  

  

  
  

  

      

  

      

        

  

  

  

6.480 

ză. “Incepând sarcină membri ai familiei în număr de: 
| deia 60000, E 

o a ep iai Pag îns tă Si cate 
întreguate ,, pâ-, Cota Impozit, 1—2 3—4 | 5—'T1 8—10 10 

Biat superioară i - . 

LE | o Le i Impozit Impozit Impozit Impozit Impozit. |! 
. Lei Lei Lei Lei Lei 

. | ă 

51.000] 3 îi 975 878 780 683 585 488 
32.000] = | 1.000 900 800] 70. 600| 500 
53.000] & | 1.025 923 820 118] 615 513 
54.000] 2 | 1.050 945-840 O 785] 6301  5a5i 
55.000] 5 1.075 968 860 753 645 538 
56.000] e. |. 1.100 „990, 880 710| 66 550 
51.000] &.2 1.125 1.033 900 788; 615; 563 
58.000] ee 1.150 1.030, 920 805|  - 690 515 
59.000] £ = 1.175 1.058: 940 823 705, 588 
60.000] =, | 1.200 1.080 960 80, 720 600 
62.000] s 4 |. 1.290] O 2.226 1.161 1.032] 903 174 
64.000] E | 1.380 1.310 1242) 1.105 966) 828 
66.000 1.470] 1:357] 1.323 1.176] 1.099! 82 

68.000] 2 % 1.560 1.482 1.404i| 1.248] 1.092 936 
'70.00U 1.650 1.568] 1.485 1.820] 1.155; 990 
72.000 1.7407 1.653! - 1.566] 1.399] ară 1.044 
74.000j £ |. - 1.830 1.739) 1.647] 1.464 1.981: 1.098 
76.000] £ |; ' 1.92, 1.824 1.728) 1.536] î.344! 1.152 
78.0u0| = .. ' 2010 1.910| 1.809] 1.608] .1.407! 1206 
80.000] £.. | 2.100] 1.995] 1.8901 1.680] 1.470; - 1260 
82.00] 2 ! 2.190] 2.081 1.971] 1.752] 1.533: 1.314 
84.000] e i! 2.280] 2166] 2.052] 1.824] 1.59%; 1.368 
86.000] e |. 2370) . 2.252] 2.133 1.896] 1.659: 1.422 
88.000] 52 || 2.460 2.423] 2214] 1.968] 1.722 1476] 
90.000] E 1. 2.550] 2337] 2.295] 2.040| 11785! 1.530 
92.000] 25 i: 2.640] O 2.508] 2.876 2.112] 11848 1.584 
94.000] 2 | 2.730] 2.594] O 2457 2.180| 1.918) 1.638 
98.000]  * îi 2.820 2.679 2.538| 2.256] 1.974 1.692 
98.000 i 2.910 2.165] 2619 2.328 2.031] 1.746 

- 100.000] 3 % 3.000] 2.850 2.700 2.400| 2.100! 1.800| 
105.000 28.300) 3.300, 3.135) 2.970) 2.6401 2.310 
110.000 | 8:600[ - 3.600] 3.420] 8.240] 2.8801 2.520 
115.000] „+ i 3.900 3.900| 3.705] 3.510 3.120) 2.730 
120.000] 3 ii 4.200] 4200] 3.990] 3.780] 3.360] 2.940 
125,000] 2 | 4.500]  4-500| 4.275 4.050] 3.600 3.15 

, 130.000] 3 i 4.80 4.800] . 4.560) 4.320] 3.840! 3.360 
135.000] 22! 5.100] 5.100! 4.8451 4.590] 4.050. 3.570 
140.000] Se : 5.400]  5.400|  5.130| 4.860] 4.320; 3.780 
145.000] s?. |: . 5700] 5.700] 5.415 5.130) 4.560. 3,990 
150.000] £3 |; 6.000]  6.000/ 5.700]. 5.400| 4800; 4.200] 
155.000] 5 |; 6.300] 6.300 5,985 5.670] 5.040! 4.410 
160.000] £ & 6.600] 6 600|  6.270| 5.9401" 5.2801 4.620 
165.000] s5 | 6.900] 6.900 6.555] 6210] 5.520 4.830 
170.000] =" + * 7.200 O 7.200/  :6.840| 6.480] 5.760 5.040 
175.000 7500] 7.500] 7.125] 6750] 6000] 5.250 
180.000 7.800)  7.800| 7.410] 7020 6.240| 5.460 
185.000) 8.100] 3.1001 O 7.695 7.290; | 5.870.  



    

    

              
  

    

  
                      

VENITOL GLOBAL , : 
IMPOZABIL Impozit cuvenit IMPOZITOUVENI 7 

Porțiunea. mai | pentru coutribua- 
maică de 1.000 lei | bili fără membri pentru contribuabili cari au în sarcină: 

Legea, a familiei în merhbri. ai familiei în - număr de: 
:60.000 porţiun ea 
dela 1.000 în sus = = 

se întregeşte, Peste 
PAniae sea Cota || Impozit | ' 1—2 38 —4 5—7 S—10 |. 10 

rioară 

- ar : Impozit Impozit || Impozit || Impozit |] Impozit 

LEI % Lei. | vei Lei || Lei grei | vei | 

| 

190.000 8.409] : 8.400 7.980 7.560 6.720 .5,880 
195.000 8.700] 8.700! 8.265 1350 6.960 6.090 
200.0004 49%! 9.000] 9.000]  8.550| 8.100] 7.200] 6.300 
205 000 9.450] 9.450 8.978! 8.503] 7.560]. 6615 

210.000] + 9.900] 900|: 9.403) 8.910] 17.920] 6.920 
215100] 5 10.350] 10.350! 9.833] 9315] 8.280] 7.245 
220.000] = 10.800) 10.800]  10.260| 9.720 8640 7.560 
225.000] 3 11.250] 11.250]. 10688) 10.125] 9.000] 17.875 
230.000] & 1.700] 11.300 -11.115| 10.530] 9.360) 8,190 
235 000| £ 12.150]  12.150|- 11.548] 10.935] 9.720] 8.505 
240.000] 12.600] 42.600/  11.970/ 11.340] 10080! 8.820 
245.000] £ 13.050] 13.050) 12.398; 11.745 10.444] 9.135 
250.000] e 13.500]  13.500| 12,825! 12. 150 10.800] 9.450 
255.000] S 18.950]. 13.950] 13.253 12555 11. 160 9.165 
260.000] a 14.400) 14.400] 13.680, 12960] 11.520] 10.080 
265.000] sa 14.850] 14 850| 14.108! 13.365! 11.880. 10.39 
270.000] 2* 15.300) 15.300] 14.535] 13,770] 19.240| 10.710) 
275.000]? 2 15.750] 15.150] 14.963 14.175] 12.600| 11.025 
280.000] = 16.200]  16.200| 15.390) 14.580 12.960! 11.340) 
585.000) 16.650] 16.650 15.818 14.985] 13.320] 11.655 

„290.000 17.100] 17.100] 16.245 15.390, 13.680] . 11.970 
295.000 17.550] 17,560] 16.672] 16.795] 14.040] 12.285 
300 000| 6 ll 18.000] 18.000] 17.100/ 16.200] 14.490) 12.600 
305.000 | 18.550] 18.550] 17.623) 16.695 14.840) 12.985 
310.000 19.100] 19.100] 18.145! 17.190] 15.280/ 13.370 
315,000 19.650] 19.650! - 18.668, 17.685] 15.720] 13.755 
320.000] + 20.200  20.200/. 19.190: 18.180] 16.160] 14.140 „825.000] 5 20.750) 20.750! 19.713] 18.673] 46.600] 14.520 
330.000/ 31.300) 21.300! 20935; 19.170) 17.010 14.910 
335.000] £ 21.850] 21.850] 20.738 19.665] 17.480] 15.295 
310.000] 22400] 22.400] 21.280! 20,160] 17.920] '15.600 
345.000] £ 22.950] 22.950 21803 20.625] 18.360] 16.065 
350.000] = 28.500] 23300] 22.325] 31.150] 18800] 16.400 
355.000] £ 24.050] 24.050] 22848] 21'645| 19.240] 16.835 
360.000] e 24,600| 24.600] -. 23.370] 22.140] 19.680] 17.220 
363.000] 3. 25.100] 25.150] 2.893] 22.685] 20.120] 17.601 
370.000] să 25.710) 25.700] 24.415] 23.130] 20.560] 17.990 
375.000] ge | 26.250] 26.250] 24.938; 23.635] 21.000] 18.375 

880.000] £'$ 26.8u0| 26.800] 35. 460| 24.120] 21.440] 18.760 
385.000] = £ 27.50] 27.350] 25.983 34. 615| 21880| 19.046 

N 390.000] = e 27.900]  27.900| 26 “503| 25.110] 22.320 19.130 
395.000 28.459] 28.450 27 028) 25.605 22.160, 19.915 
400.000[7 17,0] 29.000]  29.000j 27.550 26.100] 23.200] 20.300 
405.000 29.675] 29.675] 28.193. 26.708] 23.740] 20.173 
410.000 30.350]  30.350| 28.833 97.3i5] 94.280] 21.245 413.000] - | 31.020] “81.050 29.475] 2793] 24820] 21.718 
420.000 JI 817008 81.700] 30.115 98.530] 25.360] 22.190   
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VERITUL GLOBAL , - a 
1MPOZABIL Impozit cuvenit IMPOZIT COUVENIT 

Porțiunea mai | pentru contribua- | ... . . 

mică de 1,000 leij bili fără membri pentru contribuabili cari au în sarcină |. 

- pe aseeazi, a familiei în membri ai fămiliei în număr de: 
60.000, porţiunea . 
dela 1.000 lei = z = 3 

în sus se între- | Peste 

geşte până la | cota || Impozit | 1-2 || 3—4 5—7 || 8—10 | 10 
superioară ___] i i : . 

-0, , Impozit | Impozit Impozit || Impozit i! Impozit 

LEI % Lei Lei Lei Lei Lei | Lei 

425.000] = 33.375]. 32.376 30.757) 29,138] 25.960] 22.663! 
430.000] £. 33.050| 33.050) 31.398 29,7a5| 26.440! 23.188 
435.000] 4 33.725] 33.725] 32.0 9| 30.353] 26.980| 23 608 
440.000] | 34.400]  34.400|| 32.680] 30,960] 27.520] 24.080 
445.000] 2 35.075] 35.075!  33.322]|: 81.568] 28.606] 24.553) 

450.000] &ia 35.150  35.7bU| 33.963 32.176] 28.6uU| 25.025 
455.000] s$, 36.425] 36.425 34.605] 32.783| 29.140] 25.468 
460.00. e8 37.100] 37.100 35.245 33.390] 29.680) 25.970 
465.000] £ 37.275 31.715) 35.887 33.998] 30.220| 26.443 

410.000] 2 € 33.450] 38.450 36.528] 34.6V5] 30:760| 26.915 
475.000] a * 39125] 39.125  37,170| 35.218] 31.300] 27.388] . 
480.000] ” 2 39.800] 39.800] 37.810] 35.820/ 31.840) 27.880 

„ 485.000] * 40,475] 40.475] 384521 386.428! 82.880) 28.333 

490.000 41150] 41.150] 39.093 7.035] 32.920] 28.805 
495.000 41.825] 41.825] 39.735] 37643] 33.460| 29.278 

500.000Î8 wo! 42.500] 425.0] 40.375] 38.250] 34.000] 29.780 

„505.000 48.226] 432251] 43.220] 41.035| 38.903] 34.680 
510.400 - 48.950] 43.950 43.950 41.753] 89555] 35.160] 

515.000 44 675| 44.675] 44675] 42.442] 40.208] 35.740 

520.040] = 45.400] 45.400] 45.400) -43.130| 40.860] 36.320 

- 525.000] &, 46.125 46.125] 46.125 43.820/ 41.518 36.900] 
530.000f £ 46.850] - 46.850] 46.850) 44.508] 42.165] 37.480 

535.000] + . 47.515) 47.575 47.575) 45.19%) 42818 38.060| . 

= 540.00c] 5 48.300] 48.300] 48.300) 45.885] 43.470 38.640 

345 000] Sue 49.095] 490251 49025] 46.575] 44.123 89.220 

550.000] ss 49750] 29.750 49.750] 47.268] 44.175] 39.800 
555.000] e | 50.475] 50.475] 50475 47.952] 45.428! 40.880! 

5E0.000] £ e 51.200 51.20%] 51.200) 48.640| 46.080] 40.980|. 

565.000] 2 € 51.995) 51995] 51.925] 49.330/ 46,783] 41.540 

570,000] a S 59.650 52.650]  52.65ul -50.018, 47.88ă|| 42.120 

575.000 "3 53.375]. 53.818 58.875] 507107) 48.038) 42.700) 

580.000” 54.100] 54.100) - 54.100| 51.395] 48690] 43.280; 

585 00 54.895]  D4 8251 54.825 5210851 49.343] 43.860 

-590.V00 55.550] 55.550] 55.550] 52.778| 49.995|| 44.440; 

395.00 56.275] 56.279] 56.275] 53.462] 50.648) 45.0201 
600.000]9 oil 57.00 57.000] 57.000) 54150| 51,300| 45,600 

605.00 57155] 57.775 57.755]. 54.868] 51.980] 46.204 

610.000] 2 2 58.510] 58.590! 58.510 55.535 52.654] 46.88 

615.000] = 59.265] 59263 59.265] :56.303| 53.339) “47.412 
620.000] & 2 60.020] 60.020] 60.020 57.019) 54.018 48016 

625.000]  £ 60.775] 60.725 60.775] 87.737) 54.698) 48.620 

- 630.000] & 5 61.530] 61.530]: 61.530| 58,455] 56.371 49.224 

635.000] E-z 6225] 6212851] 62.285] 59.172] 56.057] 49.828 
640:0:00) £ 2. 63.040] 63.040]  63.040| 59.88] 56.736|| 50.432 

645.000] e 2 63195] 63.795] 63.795] 60.606] 57418] .51.036 

650.000] "E  64.55c 64.5ău 64.550) 61.323] 58.095] 51.640 

655.000) 65.305]  65.205| 65.305) 62.040 58.775] 52.244
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VENITUL GLOBAL A a i - 
IMPOZABIL impozit cuvenit IMPOZIT CUVENIT 

Porțiunea mai pentru centribua- . di. - 4 : 
nică de 1.000 lei | bili fără membrii] pentru contribuabilii. cari au în sarcină 

Fe eaz ai familiei în membri. ai familiei în număr de: 
60.900, porțiunea - . _ ” 

1 dela 1. în sus — Ț ? 7 

setea | | sca ao Pit | Emeăiat sape. | Cota || Imvozit | 1—2 3—t 5-2 | 810| 10 
rioară îi o i == 

o. , Impozit i! Impozit :: Impozit Impozit il Impozit 

LEI e Lei Leii Lei ' Lei Lei Lei 

„_660.000] & 66.06ol 66.060); , 66.060! 62.757] 59,454 52.848 
665.000] 5 * || 66.815] 66.815) 66.815 63.475 60.131] 53.452 
670.000] = || + 67.570] 67.570 67.570; 64.192! 60.813: 54.056 
675.000] Sia ||  68.8:5] 68.320] 68.320 64.910| 61.493] /54.660 
680.000] & 8 |! 69.080] 69.080] 69.080 65.626) 62.172 55.264 

685.000] «25 || 69.835] - 69,835 69.835 66345] 62.R52i 55.868 
690.000] "2 || 70.590] 70.590] 0.590). 67.06U| 63.533, 56.422 
695.000]  —2|| 71.345] 71.345 171.345) 67.775] 64.2l1| 57.076 

„700.000] 10 3/,0|  72.10u|  '72.100| 172.100] 68496| 64.890 57.680 
710.000] | 73.690] 173.690! 73.690! 70.006 66.321] 58.952 
720.000] & & „il 75.280] 75.280]  '75:280| 71.516| 67.753 60.224 
750.000) 5_:5 || 76.870] 76.870] '76.870| 13.027] 69.183| 61.49% 

740000] să | 28460 „18-460| 78460] 14.35 70.614, 62.768 
„000| s 5 0.050] 80.05 80.050] 6.048] 172.045) 64.U 

760.0u0] 4 e || 81 640). 81.640 81.640 17.558 13.043] 65.312 
770.000; «* E || 83.230 83.230)  83,230| 179.069] 74.907 66.584 
780.000) 1-s ş || 84.820) 81.820) 84.820] 80,579] '76.338| 67.856 
790.0u0 2 86.410] 86 410| 86.410) 82.090| '77.769| 69.128 
800.000] 11%] 88.000. 88.000!  88.000| 83.600) 19.200] 70.400 
810.000 89.600] - 89.600] 89.600] 85.120| 80.640| 71.680 
820.000] 91.200) 91.200]  91.200|| 86.640] 82080 72.960 
830.000) + 92,800]  92.800| 92.800 88.160! 83.501 174.240 
840.000] =. 94.400] 94400] 94.409] 89.680| 84.960 175.520 
850.000] 96.000] 96.000 96.000) 91.200| 86.400) '76.800 
860.000] 3 97.600] 97.600] 97.600) 92.720] :87.840| 78.080 
870.00] &. 99.200] 99.20 99.200) 94.240] 89.280 19,360 
880.000] £ 100.800 100.800 100.800) 95.760 90.720 80.640 
890.000] = 102.400] 102.400 102.400| 97.280 92.160|| 81.920 
900.000] = 104.000] 104.000 104.000) 98.800] 93.600 83200 
91.000], S . [| 105.600] 105.600] 105.600/| 100.320). 95.040] 84.480 
920.000] 53 || 107.200 107,200| 107 200| 101.401 96,480| 85.760 

aiocde] SE] 10400] 1uoadol 1000 102400) 90 360l aaa . 3 . . 110.400|| 104.880) 99. , 
950.000 = 112 000 112.000) 112.00 „106.400 100.800! 89.600) 
960.000] + * 113.600] 113.600| 113:600)| 107.920] 102.240 90.880 
970.000] ” 3. || 115.200] 115.200] 115.200) 119.440] 103.680] 92.160 

ton | AURA] isa IMA) aa mea eat . o . 400 . 118.400)| 112.480|-106. , 
1.000.000 12 % 120.000 120.00ul “ 120.00 112.000 108.000 96.000 
1,040.000 Ss: 127,200 

1.050.000) ze 130.800 Nu se mai fac scăderi pentu, membri ai familiei în sarciză 

1100.00. 5 5% | 138.000 om 
1120 000] & &z [| 141.600 4 
11 (0.000 4” 5 || 145.200 _ 
1180 o ze 148.500) * 
-180.000 152.4 ”   
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  mică de 1.000 

  

  

VENITOL GLOBAL 
IMPOZABIL 

Porțiunea mai 

IMPOZITUL CUVENIT 
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lei se negli- Tei ae 1009 | a jează jează 
Porțiunea dela . Porțiunea dela, 1.000 lei în şus Cota ; Impozit. 1.000 lei în sus Cota Impozit se întregeşte se întregeşte 

1 până la cifra până la. ciira 
imediat sn- imediat su- 
__Perioară | — || | Buperioară 

Lei % Lei Lei % Lei 

1.200.000 | = 156.000 2,300.000 “i 354.000 1.220.000 5 159.600 2.350.000 S | 863.000 1.240.000 | £ 163.200 2.400.000 |  Az | 372.000 
1.260.000 2. 166.800 2.450,000 „li 381.000 1.280.000 | î£ 170.400 "2.500,00 E. - |! 390.000 1.300.000 | + 174.000 „2.550.000 | ea ! 899.000 1.320.000 | == 177.600 2.600.000 | 22 || 408.000 1.340.000 28 181.200 2 650.000 a! 417.000 
1.360.000 | ss „184.800 „700.000 ga | 426.000 1.380 000 | 2 -| 188.400 2.750.000 |  $5 | 435.000 „1.400.000 | & 192.000 2.800.000 zi || 444.000 
1.420.000 z 195.600 2,850.000 a 453.000 

1460000 | ă z02:800 | | 2200000 471.000 „460, a „202. „9.980. a o „000 - 
1:480.000 | se 206.400 3.000.000 | 16 % 480.000 
1.500.000 | . 210.000 | 3.050.000 490.000 
1.520 000 | 14 ze "213.600 3.100.000 ş 500.000 
1.540.000 217.200 3.150.000 Ş 510.000 1.560.000 3 220.800 3 200.000 S 520.000 

„1-580.000 | 3. "924.400 3.250.000 z „580.000 1.600 000 | 238.000 3.300.000 ş 540.000 1.620.000 | — 231.600 3.350.000 ă-a 550.000 1.640.000 | £ 235.200 3.400.000 |  A- 560.000 
1.660.000 E 238.800 3.450.000 59 5'0.000 
1.680.000 | gs 242 400 3.500.000 | == 580.000 1.100.000 | 22 246.000 3.550.000 2 5 590,000 1.120.000 | = 249.600 3.600.000 3 600.000 1.140.000 gr 253 200 3.650.090 2 G 1 0.900 1.760.000 | 3 256 800 3.100.000 g 320. 1.180.000 o 260.400 3 750.000 a 630.000 „1.800.000 3 284.000 3.800.000 | 640,000 
1.820.000 |  & 267,600 3.850.000 650. 1.840.000 | 3 271.200. 3.900.000 680.000 1.860.000 | = __9774.800 3.950.000 | 1. «, 670.000 
1.880.000 „978.400 40000 0]. EL 680.000 
1.900.000 282.000 4.050.000 690.000 
1.920.000 285.600 4.100.000 | _ 700.000 

aaa | | te e 1 motea 1.960. , „200.100 | =, 720. 1.980,000 298.400 4.250.000 | Sz. 730.000 "2.000.000 | 15 % 300.000 4.300.000 | > 5 740 000 
2.050.000 |, «i 309.000 4.350.000 238 150.000 
2.100.000 | soc ae 318.000 4.400.000 | 525 160.000 
2.150.000 | immpozitai 327.000 4.450.000 | 25 „110.000 
2.200.000 | creşte. 336.000 4.500.000 | „£ 780.000 
2.250.000 ea 9-000 lei 345.000 4.550.000 | =” 790.000  
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VENITUL GLOBAL . Ă 
IMPOZABIL IMPOZITUL CUVENIT IMPOZABIL IMPOZITU CUVENIT 

Porțiunea mai Porțiunea mai ” i 

mică de 1.000 mică de 1.000 — 

lei se negli- lei se negli- 

jează." 
jează- - 

Porțiunea delaj Porţiuuea dela 

1.000 lei în sus Cota Impozit 1.000 lIci în sus Cota 1mpezit: 

se întregeşte . se întregeşte 

până la ciira până la ciira 

ims diat su- imediat su- 

perioară 
_perioară 

lei % Lei Lei % Lei 

4.800.000 | 17 % 800.000 6.900.000 | 18 % 1.218.000 

4.650.000 810.000 6.950.000 1.289.000 

4.700.000 820.000 7.009.0u0 o 1.300.000 

4.750.0u0 830.000 7.050.000 EA 1.311.000 

4.590.000 840.000 7.100.000 3 1.322 000 

4.850.000 850.000 -1.150.000 = 1.333.000 

4.900.000 860.00 7.200.000 | = 1.344.000 

4.950.000 z 870.000 7.250.000 2. 1.355.000 

5.000.000 | £ 88V.U00 7.300.000 îs 3.366.000 

3.050.000 = 890.000 |. 7 350.000 33 1.327.000 

5.100.000 | . £ 900.000 7.400.000 23 1.388.000 

5.150.000 | & 910.009 7.450.010 | 7 1.390.000 
5.200.000 Ea 920.000 7.500.000 go 1.410.000 

5.250 00u -3 930.000 7.550.000 2 1.421.000 

5.300;000 | s£ "940.000 11.600.000 ş 1.432.000 

535000] 3 950.000 7.650.000 | 2" 1.443.004 

5.400.000 | S2 960.000 7.100.000 a 1.454.000 

5.420 000 8 970.000 1.130.000 | 1 1.465.000 

5.500.000 & 980.000 | 2.800.000. 1.476.000 

5.550,000 3 990.000 7 830.000 1.487.000 

5.800.000 = "1.000.090 7.900.000 1.498.006 

5.650 000 Â 1.010.000 7.950.000 1.509.000 

5.700.000 1.020.0u0 8.000.000 | 19 % 1.520.000 

5.150.000 1.030.000 8.050.000 1.5382 000 

5.8V0.000 1.040.900 8.100.009 1.544.000 

5.850.000 1.050.000 8.150.000 1.556.000 

5.900.000 1.080.000 8.200.000 | |. 1.568.000 

5.950.000 1.070.000 8.250.000 o 1.580.000 

6.000.000 1.080.000 8.300.000 3 1.592.000 | 

6.050.000 | 18 % 1.091.000 8.340.000 3 1.604.000 

6.100.000 1.102.010 8.400.000 = 1.616.000 

6 150.000 1.113.009 8.450 000 3 1.628.000 

6.200.000 , 1.124.000 8.500.000 0 1.640.000 

625000) | “5 1,135.000 8.850.000 a£ 1.682.000 

6.300.000 Bei 1.146.000 8.600.000 | 2 7.664.000 
6.350.000.] = 1.157.000 8650.000 | =. 1.676.000 

6.409.000 S-a 1.168.000 8.700.000 |  $5 1.888.000 

6 450.090 | 22 1.119.000 8.50.000 | ge 1.700.000 
6.500.000 32 1,190.000 8 800.000 9 3.712.000 
0.550.000 | => 1.201.000 8.850.000 ş 1.724.090 
6.600.009 2 a 1.212.000 8.900.000 | 1.736,000 | 

6.650.000 | 3 1.223 000 8.930.000 = 1.747.000 

6.700.000 | ga 1.234.000 9.000.000 | " -4.260,000 
6.750.000 3 1.2;5.000 9.050 000 1.772.000 

6 800.000 si 1.256.000 9.100.000 1.784.009 

6.850.000 | „$ 1.267.000 9.150.000 1.796.000              
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VEMITUL GLOBAL IE 

, IMPOZABIL IMPOZITUL CUVENIT - . „ Ş 
Porțiunea, mai _ Venitul Global 
mi: e 1. : , 

i se negli- impozabil . 

x jează. 1 Poxţiunea mâi IMPOZITUL 
ela! iaă 

Poaiaa sus Cota impozit - roică de 1.000 CUVENIT 
se întregeşte lei se negli- 
până la cifra jează 
imediat su- 

___ perioară 

iLei % Lei Lei Lei 

9.200.000] 19% 1.808.000 Partea ce trece peste 10.000.000 
9.250.000 1.820.000 se impune cu 30% carese a- 
9.300.000] 1.832.000 daugă la impozitul cuvenit. la 
9.350.004 3 1.844.000 primele 10: milioane, 
9.400.000)  & 1.856.000 In calculul impozitului porţiu- 
9.450.00v go 1.868.000 nea ce trece de 10.000.000 se 
9.500.000 8 1.850.009 rotunjește numai neglijându-se 

9.550.00u| = 1.892.000 fracţiunile de mii. 
9.600.000] 853 1.904.000 - 
9.650.000  s* 1.916.000 - Exemple: 
9.100.000 „2 1.928.000] - 
9.150.000]  s€& 1.940.000 11.000.000 2.300.000 
9.800.000j  s5* „1.952.000 12.000.000 2.600.000 

9.850.000]  “ 1.964.000 13.000.000 2.900.000 
9.900.000; 1.976.000 14.000.000 3.200.000 
9.950.000 1.988.000 15.000.000 3.500,000 

10.000.000] 20% 2.000.000 16.000.000 „8.800.000 
11.000.000 4.100.000 

pura da ete de 202 18.000.000 4.400.000 
tie fo 19.000.000 4.700.000 
e 20.000.000 5.000.000 

25.009.000 6.500.000 
- 30.000.000 8.000.000 - 

35.000.000 9.500.000 
40.000.000 11.0)0.009 

„45.000.000 12.500.000 
50.000.000 14.000.009 
60.000.000 17.009.000 
'10.000.000 20.000.000 
80.000.000 23.000.000 
90.000.000 26.000.000 

1090.090.000 29.000.000  
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TITLUL 1 

CLASIFICAREA ŞI NATURA IMPOZITELOR DIRECTE 

(Art, 1 şi 2 din lege) 

$ 1. — Impozitele elementare au de obiect diferitele feluri de ve- 
nituri, după isvorul şi felul în care ele sunt obţinute. 

Acâste impozite sunt. obiective în alcătuirea lor, ele aplicân- 
du-se în principiu asupra veniturilor fără consideraţie persoanei 
căreia se cuvin, care apare însă, conform art. 2, ca debitor al im- 
pozitului sțabilit asupra venitului ce incasează şi pe numele că- 
reia se aşează impozitul. 

Dacă ele sunt puse prin contracte între părţi, în sarcina celui 

-ce plăteşte venitul impozabil, constiiuese un adaus la venitul con- 
tribuabilului. 

Spre a se putea totuşi realiză toate cerinţele unei drepte re- 

partizări a impozitelor, legea se depărtează de multe ori dela 

principiul obiectivităţii şi atribue impozitelor elementare, în mod 

“excepţional, un caracter pe »sonal, ţinând seama, fie de acte per- 

sonale, cum ar fi împrejurarea că contribuabilul locueşte în altă 

tară, fie de situaţia generală a venitului unei persoane spre a 

protejă la impunere veniturile: mici, 

ICa o consecinţă a obiectivităţii acestor impozite ele se plă- 

1ese pentru toate veniturile realizate din. ţară, oricine ar fi și. 

ori unde ar locui persoana impozabilă. 

Prin excepţiune se plătesc: , 

Impozitul mobiliax şi cel pe salarii de către locuitorii : ţării chiar 

| şi peniru veniiurile din alte ţări (art, 23 şi 45); 

Impozitul profesional atât de locuitorii ţării, cât şi de cetăţenii 

români locuind în altă țară, de asemenea şi pentru veniturile din 

alte ţări (art, 49). 

$ 2, — Impozitele adiţionale pentru judeţ, comună şi alte in- 

stituţiuni publice sunt aduse la cele elementare şi se aşează îm- 

preună cu ele asupia aceloraşi venituri. _ _ _ 

Ele împrumută dar aceleaşi caractere şi se aşează după aceleasi 

regule, i Ă 

$ 3. -— Impozitul global cuprinde toate veniturile ce se cuvili
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unei persoane pe anul precedent, scăzând impozitele elementare 
şi cele adiţionale, datoriile şi pagubele din comerţ, industrie ori 
agricultură în modul arătat la art. 61, 

EI este dar un impoziţ subiectiv, ţinând seama de totalitatea. 
veniturilor şi de toate împrejurările persoriale ale contribuabilului. 

Datorese acest impozit: 

Persoanele având domiciliu ori reşedinţa în tară, pentru veni-. 
turile de ori unde. - - o 

Cetăţenii români ori unde ar lccui, pentru veniturile de ori. 
unde. -. b . 

Persoanele din altă ţară, numai pentru veniturile din ţară. 
Ş 4, — Pentru prescurtare, în instrucțiunile ce urmează impo-- 

zitele se vor denumi: 

1. Impozitul agrieol; 

2. Impozitul pe clădiri; . 

3. Impozitul mobiliar: 

4. Impozitul comercial; _ 

5, Impozitul pe salarii; | , 
6. Impozitul. profesional]; . . E 
7. Impozitul global, şi. ” 
8. Impozite adiţionale. i 
Aceşte denumiri nu schimbă însă caracterul şi sfera de iîimpu-— 

here a veniturilor pentru fiecare impozit, 

TITLUL II 

_. IMPOZITE 

CAPITOLAL 1 | - 

IMPOZITUL PE VENITUL PROPRIETĂȚILOR AGRICOLE: 

_(Avt. 3 din lege) ii 

Venituri impozabile şi cota de impunere 
$ 5. — Impozitul pe veniturile proprietăţilor agricole: loveşte: 

toate veniturile din proprietăţi agricole cuvenite proprietarilor: 
sau beneficiarilor cu drept. real de folosinţă, cum suni dreptu- 
rile de uzufruct, embatic, etc., şi anume: 

a) Cu cota 12% veniturile din proprietăţi agricole exploatate- 
de proprietari sau de acei beneficiari. 

Pentru pământul de cultură şi celelalte proprietăţi de catego- 
ria 1--6, prevăzute de art. 4 din lege, adică pentru cultura .solu-. 
lui. În genere, se consideră cuprins în venitul impozabil atât - ve-- 
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mitul din arenda solului. cât. şi din orice exploatare agricolă, sau 
“în legătură cu agricultura, aceste venituri nefiind impuse separat 
„decât în; cazul când ele sunt realizate de către alţii decât proprie- 
“tarii terenurilor exploatate. Astfel, nu se impun aparte, ci se) cu: 
„prind în valoarea de arendă a pământului: veniturile proprieta- 
rilor din creşterea vitelor (nu comerţul de cumpărare şi vânzare 
de vite), din stâne afiate pe proprietăţile lor, din transformarea 
laptelui şi orice alt produs snimal, produeţiunea de fructe şi pre- 
pararea ori transformaren. lor în. derivate prin mijloace manuale 
cri casnice, cur şi toate cele produsa exclusiv pentru nevoile ex- 
ploatării păroântului. 

Dacă însă aceste exploatări se fac de alţii decât; proprietarii, 
„Venitul e impozabil la impozitul din exploatare ce face obiectul 
-cap. IV. - 

Pentru proprietăţile de categoria 7—12, venitul impozabil la 
impozitul agricol cuprinde şi pe cel din exploatarea făcută de pro- 
“prietar, numai în cazul când exploatarea nu constitue în mod o- 
bișnuit o întreprindere „aparte, cum ar fi cazul unei ferme ori 
pepiniere organizate cu mijloace altele decât cele derivând din | 
producţia pămâstului aparţinând exploatantului. Venitul acestor 
exploatări cade în prevederile impozitului comercial, cum se a- 
rată la $ 72, | | 

b) Cu cota 14% veniturile din proprietăţile agricole arendate. 

Se impune în acest caz venitul din proprietăţi luat de proprie- 

“tar în afară de cele rezultate din exploatarea de către alţii, cari 

sunt supuşi impozitului respectiv. 

Se excepiează proprietăţile cari se arendează-ebştiilor şi eoope- 

rativelor Joeale de exploatare, cum şi cele cari aparţin minorilor, 

pentru care cota de impunere a veniturilor luate de proprietar 
este de 12%. | | | | 

Se înţelege prin obștii şi cooperative locale cele legal consti- 
“tuite din agricultori cari muncese ei singuri pământul şi cari se 
găseste în comună sau întrun sat vecin la o depărtare astfel ca 

-să.l poâtă lueră ei însăşi, iar riu prin subarendare. 

Copiii cari beneficiază de reducere sunt nu numai cei orfani 

"de amibii părinţi ci si cei orfani numai de tată şi numai dacă pro- 

prietăţile le aparţin dela părintele deecdat sau oricum altfel, afară 

-de donaţiune sau alt mod de transmitere dela mama rămasă în 

viaţă, iar orfanii de mamă în aceleaşi condițiuni numai dacă 
tatăl nu are putinţa de a exploată terenul copiilor săi, 

Dacă o proprietate arendati se găseşte în indiviziune şi unii 

“din copărtaşi sunt minori, se va face separaţiunea venitului pen- 
tru partea cuvenită, minorilor, care va fi: socotită cu cota de 12%, 

“iar restul cu 14%, . | | 
- În cazul când proprietăţile se exploatează de către proprietar
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în tovărăşie cu alte persvane, cota de impunere se stabileşte după - 
modalităţile contractului de tovărăşie. Dacă prin acest contract 
proprietarul ia parte la beneficiu fără a i se asigură o parte certă 
de venit, negreşit că proprietatea se consideră exploatată în regie 
şi deci cota va fi 12%; dacă însă proprietarul îşi rezervă pe 
orice cale o'parte fixă Je venit, proprietatea se consideră : aren- 
dată, şi cota va fi 14%. - 

c) Cu cota 24% veniturile rezultate fie din exploatare proprie 

fie din. arendarea proprietăţilor de orice categorie, în cazul când 

beneficiarii veniturilor domiciliază în străinătate peste 6 iuni 

pe an. Legea cere să locuiască de fapt în străinătate, iar du să 
aibă numai un domiciliu în altă ţară. Această locuinţă de fapt 
poate fi intermiteniă, dacă în total eontribuabilul şade în străi- 
nătate mai mult de 6 huni pe an, 

Legea face excepţie pentru cei ce stau în străinătate în calitate 

de funcţionari. ai Statului român sau eu. o misiune Gficială, ori 
„cel mult 6 ani pentru studii universitare sau asimilate lor, sau 

2 ani pentru studii speciale. 

Prin vrmare pentru studii universitare contribuabilii pot fi 
scutiţi de sporul iinpozitului ” 6 ani; iar pentru studii speciale, 
adică pentru cei ce merg spre perfecţionarea studiilor făcute în 

tară, fie universitare, fie alte studii speciale, numai 2 ani, 

$, 6, — Cota se stabileste la începutul fiecărui an, odată cu 
„constatarea irpoziteior directe, avându-se în vedere. situaţiunea. 
chieetivă a proprietăţii din momentul constatării, dacă este a- 

- xendată Gri nu; iar în ce priveşte condiţiunea personală a con- 

tribuabilului, dacă locueşte în ţară sau în “străinătate, se are în 

vedere siiuaţiunea din anul precedent. Aceasta întrucât legea cere 

să se examineze situaţinnea în timp de un an întreg. 

Excepliunea dela art. 3, alin, 4, este tranzitorie şi se aplică nu- 

numai proprietarilcr rurali a cel mult 5 hectare care se găsesc 

emigraţi în altă ţară la punerea în aplicare a acestei legi, iar nu 

celor ce -vor emigră în urmă. De_asemenea se aplică proprieta- 

rilor din comunele sițuate dincolo de frontieră pentru terenurile 

lor situate în tară pe cari le stăpâneau şi înainte de stabilirea 
noilor frontiere. | 
Schimbarea coiei de impunere se poaie face la începutul fie- 

cărui an, prin comisiunile anvale, fie în baza deelaraţiunii, fie a 
constatărilor, atunci când se sehinibă condiţiunile de exploatare 

sau situaţiunea personală a contribuabilului, conform celor sus. 
arătate. 

” (Art. 4 din lege) 

Stabilirea veniturilor şi a impozitului. 

$ 7, —- Categoriile de proprietăţi agricole sunt stabilite după 
felul proprietăţilor şi după destinaţiunea lor cu caracter perma-
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nent pământul cultivabil. fâneţe, etc. astfel cura se prevede prin 
. lege, Să | i 

Nu îinfră în impunere curţile din jurul caselor de locuinţă până 
la întinderea de o pătrime hectar, chiar dacă sunt cultivate, 

Clasele sunt stabilite după calitate numai peritru proprietă- 

ţile sau părţile de proprietăţi de categoriile 1—46. - 

Legea prevede că nu se poate clasifică orice categorii în măi: 

mult de 6 clase, însă această limită nu poate fi atinsă decât în 
terenuri prea variate sau accidentale, pe când în cele obişnuite ca- 

lităţile sunt mult mai puţin variate. | 
$ 8. — Comisiunile au să stabilească la recensământ: 

1. După declaraţii, acte şi constatări de fapt: a) proprietăţile 

pe proprietari, înseriindu-le în tabelele de proprietate prevăzute 

la $ 14, cu întinderea totală a fiecăreia; 8) câte feluri sau cate- 

gorii de proprietăţi sunt în comună şi distribuirea fiecărei pro- 

prietăţi în aceeaş tubelă pe categorii, pentru toate proprietăţile, 

iar pentru acele dela 1-6 şi pe clase, după calitatea fiecăreia din i 

ele, sau a fiecărei părţi de proprietate. | 

Dacă există cadastru în comună şi acesta este ţinut în regulă, 

va face aceste înscrieri după datele cadastrale: iar dacă cadastrul 

nu este ţinut în regulă, toate datele încomplete, sâu cari nu sunt 

vegulat ţinute, se vor completă prin constatări. 

2. Pentru proprietăţile de categoria 1—6 vor stabili după acte, 

constatări şi. aprecieri, valoarea locativă medie me hectar, care 

va, Îi aceeaş de fiecare calitate a fiecărei categorii pentru toate 

proprietăţile. dintro comuriă. In acest scop vor cercetă, contractele 

„de arendare în comună pe ultimii 4 ani, vor stabili producţiunea 

anuală pe hectar şi valoarea ei mijlocie, cum şi ceeace rămâne ca 

venit după ice vor scădeâ- cheltuelile miilocii obişnuite, inclusiv 

preţul muncii; iar dacă săsese acte de vânzare asupra proprie. 

“tăţilor în ultimii 4 ani, vor aveă în vedere şi venitul stabilit după - 

preţ înmulţit cu o dobândă de 5%. | | 

Legea nu face gradaţiune între criteriile de evaluare aci sta- 

bilite, ci lasă comisiunilor latitudinea de a alege div toate aceste 

criterii pe acel care se apropie mai mult de venitul normal. Cum 

acest venii, se fixează pe 5 aifi viitori, evaluarea după preţul de 

vânzare al pământului poate duce la venituri exagerate, În condi- 

țiunile actuale, schimbătoare dela un caz la altul. comisiunea „va 

4rehui să judece cu bun simț această valoare locativă a pămân- 

ului, spre a nw impune toate pământurile dintz”o comună pe 

baza unei vânzări sau arendări excepţionale i care de fapt a» 

_îmgreună prea mult pe toţi cei ca culiivă singuri şi nu profită 

de o asemenea arendare. , _ 

In ce priveşte cel de al ireilea criteriu de evaluare — după 

prețul de vânzare— legea însăş prevede o moderațiune, aces: 

S % 

7
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- criteriu putănd ' servi: de bază la evaluare, însă redus la «preţur . 
_mediu al arendărilor normale din regiuni. După acest criteriu 
dar evaluările se leagă de cele din comunele aflate în aceeaş re- 
giune, iar nu numai 6 acele din comuna în care ele se fac, 

In ce priveşte diferenţa de evaluare între diferitele categorii 
de proprietăţi agricole, se va ave în vedere: 1) Că pământul 
arabil formează de fâpt. baza de evaluare a proprietăţilor agricole: 
dintro coniună; 2) Fânetele au totdeauna un venit mai ridicat 
decât pământul arabil. Ele nu cuprind terenurile plantate cu fu.. 
raje artificiale, cari vor fi cuprinse în prima, categorie, fânețele: 
permanente şi nesămânțale; 2) Izlazurile prezintă variaţiuni mai 
mari după calităţi, venitul celor de bună calitate chiar, fiind: mai 
inferior decât al pământului cultivabil; 4) Erădinile de legume: 
au o valoare mai mare. Ele cuprind acele terenuri cari au în mod 
permanent, această destinaţie, fie prin Situaţia şi felul lor, fie că 
au pe ele ilucrări speciale pentru udat, În genere terenurile de 
srădinărie de o întindere mai mare cari formează adevărate în- 
treprinderi, având şi -asemenea lucrări speciale, vor puteă fi eva- 
luate calitativ mai mult decât întinăerile mai mici cultivate de 
săteni; 5) Livezile de arbori fructiferi au o valoare la hectar mai 
ridicată ca a terenului arabil. Se va ține însă seamă de numărul 
arborilor pe hectar, de asemenea că ei trehuiese înlocuiţi şi că în 
genere producţia rentabilă are loc la câţi va ani; 6) Pentru vii se: 
va ţine seama că nu tat venitul e impozahil, fiindeă produsul su-. 
portă şi contribuţiunile indirecte, iar cheltuelile de plantare şi 
replantare trebuiesr amortizate. In tot cazul valoarea loeativă pe: 
hectar va fi mai mare ea a celui mai bun pământ. culțivabil, 

Evaluarea pe hecţar, stabilită. după lege, are dar în vedere 
toate veniturile din arendarea solului, cât şi acele din exploatare, 
cari se consideră a fi cuprinse în impunere, atunci când ambele- 
aceste venituri cad în mâna proprietarului solului, 

Nu se poate zice însă că venitul din exploatare este impus in- 
tegral pe seama proprietarului, căci atunci nu Sar putea face o 
singură evaluare pentru ambele aceste venituri, 

Mai eurârid e vorha de o încurajare şi de o scutire în parte. a 
venitului rezultat din exploatarea proprie a terenului de către: 
proprietar, și pentru acest motiv între cheltuelile. obisnuite, atunci 
când evaluarea se face după valoarea producţiunii, se “seade şi 
preţul muncii proprietarului însuş, | 

Îndată ce comisiunea va stabili categoriile, clasele şi evaluă-. rile pe hectar, za ajişă brocesele-verbale de” stabilirea lor în con- 
formitate cu art. 10 (Ş 14), continuând “apoi constatările precum. urmează, 

| Dela această afişare curge terr 
_Prevăzut de art, 84, 

- 

menul de reclamaţiuni de 5 zile:
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3 Comisiunile vor eonstată: în urmă venitul - total pentru. toate 
proprietăţile în două moduri şi anume: 

a) Pentru proprietăţile de categoria 1—6, înmulţind întinderea 
„cu Valoarea 'locativă medie pe hectar, stabilită cum sa zis 

5 
Deci pentru aceste propriețiiţi vom aveă acelaş venit pentru 

“proprietăţile sau părţile de proprietate de aceeaş categorie şi: 
“clasă, diferind numai după. întinderea lor; 

b) Pentru proprietăţile de categoria 1—12, venitul se stabi. 
deşte în total după contractele de arendare în vigoare sau prin. 
“comparație cu alte proprietăţi similare arendate în lipsă de con- 
tracte; iar dacă nu sunt arendâte evaluarea se va face: 1) pentru 
mlaștini şi terenuri neculiivabile. pe hectar atunci când ele pot 
“servi intermitent la păşuni, ori chiar la cultură, şi în total dacă. au 
.alte venituri speciale, cum din stuf, pescuit; 2) pentru păduri în 
modul prevăzut la $ 10; 3) pentru bălți venitul în total produs în 
“mediu pe 3 ani, scoțând cheltuelile inelusiv munca; 4) de ase- 
menea, pentru pepiniere şi grădini de flori ornamentale; iar în 

-eazul prevăzut la $ 5, când exploatarea constituie o întreprindere 

comercială, se va evaluă venitul ce sar luă prin închiriere deo- 

“sebit de al exploatării: 5) pentru terenuri de agrement pe întin- 

'dere, cu 8% asupra preţului de vânzare al terenului de aceeaş 

calitate din comună, i | 
4, După aceasta, comisiunile- vor stabili condițiunile de exploa- 

tare ale proprietăţilor în vederea stabilirii cotei. Aceste condi- 

țiuni se stabilesc la recersământul general şi ele se menţin pe 

întreaga perioadă, dacă nu se schimbă anual. Constatarea acestor 
“schimbări se face pe baza declaraţiunilor anuale, urmând -a se 

jodifică la începutul anului ealeulul impunerii, fără a se putea 

modifică evaluările. - 
5. Comisinnlie vor stabili impozitul înmulţind venitul fiecărei . 

“proprietăţi cu cota respectivă, după constatarea sus menţionată. 

— (Art. 5 din lege) 

Cazuri speciale. 

__$ 9. — Dispoziţiunile din alin. I al art. 5, de a se adăugă la 

'valoarea contractelor de arendare sarcinile impuse arendaşului, 

-se aplică atât pentru contractele ce se au în vedere ia noua va- 

loare locativă medie pe hectar, cât şi pentru- proprietăţile a că- 

vor evaluare se face individual pe bază” de contracte de arendare, 

Pentru localităţile unde se află cadastru, şi unde distribuirea, 

proprietăţilor pe categorii” și clase eșste ţinută în rezulă, se vor 

luă de bază înscrierile cadastrale pentru stabilirea evaluării lo- 
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cative medii la; hectar pe categorii şi clase, îm) ţindeu. se--eva- 
Imările cadastrale cu un coeficient care va fi stabilit, după ce se 
va încercă în 2—83 cazuri de fiecare categorie din comună, aşă 
încât toate evaluările „să se aproţie cât mai mult de cele normale 
din momentul facerii recensământului, păstrându-se proporţia 
între elase, aşa cum este în cadastru. Aceasta numai pentru pro- 
prietățile de categoria 1—6. 

Pentru cele de categoria 7—12 se vor stabili evaluările în parte 
pe proprietăţi, cum s'a arătat mai sus, ţinându:se seama şi de cele 
cuprinse în $72, - 

Pentru proprietăţile agricole de categoria 1—$ arendate prin 
contraeţ cu data certă dinainte de anul 1921 cu mai puţin decât 
trei sferturi din valoarea locativă pe hectar, stabilită conform art, 
4 din lege, sa prevăzut prin ast. 120 tranzitoriu, că impozitul 
va îi scăzut pe anii rămâşi după contract pe primul period de % 
ani cu diferenţă în plus faţă cu cea care sar stabili după contract. 

Scăderea se va cere prin declaraţia de impunere şi se va în- 
deplini cu procedura prevăzută de art. 66. - 

(Art. 6 din lege) 

Păduri. 

. $ 10, -— Pădurile ce nu se exploatează prin tăiere, nu sunt 
impuse decât dacă produce venit din alte exploatări, cum ar fi din 
exploatarea locurilor goale, din tăierea crăcilor, din ghindă şi 

_ altele. In acest caz venitul impozabil se stabileşte la recensământ 
pe întindere şi clase, ca şi la proprietăţile de categoria 1—6, pre- 
văzute la art. 4. Dacă un asemenea venit începe sau încetează în 
cursul periodiului, el se aşează sau se sterge anual, conform 
art. 94. | 

Pădurile ce se pun în tăiere de proprietar sau beneficiar cu 
drept real se impun din momentul exploatării iar venitul şi im 
punerea se stabileşte în primul an pe baza declaraţiunii ce pro- 
prietarul este dator a da în cursul anului la începerea exploatării, 
iar pe anii următori în baza declaraţiunilor anuale. Evaluarea ve- 
nitului se face după apreciere în comparaţiune cu cele a altor. pă- 
duri puse în exploatare. Decsebit proprietarul este supus impo- 
zitului respectiv la câştigul rezultat din exploatare, după cum s'a 
arătat mai sus. 

Pădurile ce se dau altora în exploatare se impun din mo- 
mentul când ele sunt arendate şi asupra venitului luat de pro- 
prietar, uzufructar, etc., fie că încasează acest venit odată, 
fie periodie, Impunerea se stabilește conform. art, 95, la darea
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"în exploatare „pentru venitul luat atunci . sau prin 'comisiunea “ 

anuală, dacă darea. în- exploatare are loc la începutul anului, 

şi apoi anual pentru veniiul ce se incasează în fiecare an. Dacă 

însă exploatarea începe şi venitul se încasează ulterior, impu- 

nerea se face şi impozitul se incasează treptat cu exploatarea. 

Cât pentru pădurile care au fost date în exploatare şi pentru 

cari prețul a fost luat anticipat de proprietar, înainte de pu- 

nerea în aplicare a legii, venitul primit se va impune atunci 

când exploatarea trebuie să înceapă, după contract, chiar dacă 

exploatatorul a întârziat începerea exploatării. 

“Nu coustitue exploatare tăierea lemnelor din pădure necesare 

pentru uzul casnice al proprietarului. 

“iCota impozitului pentru păduri este de 10%, fără distineţiune 

dacă pădurea e exploatată de proprietar sau dată altora în 

tăiere, iar dacă pădurea se taie prin defrişare cota va fi de 20%, 
Dacă însă defrișarea se face oblisatoriu, cota va fii 10%. 

Pentru eontribuabilii cari locuese în alte tări cota va fi de 

24%, în condiţiunile prevăzute la $ 5, punetul ce. 

Spre a se încurajă împăduririle noui, pădurile ce se vor 

înfiinţă din nou prin împădurirea terenurilor pe cari p'au mai 

fost păduri, dela punerea legii în aplicare, se vor bucură la prima 

tăiere de o reducere de impozit la jumătate, oricare ar fi pro- 

prietarul în momentul tăierii. - 

(Art. 7 din lege): 

Mine. 

Ş 11. — Venitul realizat din dreptul de proprietate asupra 

subsolului concedat nu este supus acestui. impozit, ci la impo- 

zitul asupra venitului din: valori mobiliare, ca si cel al concesio- 

harului, care cedează altora exploatarea. Impozitul se incâsează 

dar la obţinerea venitului conform art. 27, iar impunerea se sta- 

bileşte conform celor arătate la $ 65. 

Dispoziţiunile din legea minelor pentu stabilirea unui impozit 

pe suprafeţele miniere concesionate rămân în vigoare, iar dispo- 

ziţiunile legii din 1907 pentru stabilirea impozitului asupra pă- 

curei sunt desfiinţate. . ” 

Impozitul de faţă se aplică însă în ce priveşte venitul din 

exploatarea agricolă a suprafeţei, eare se stabileşte la recensă- 

mânt, evaluându-se pe hectar, şi încetează dela începerea anului 

care urmează aceluia în care asemenea venit nu ar mai puteă fi 

realizăt. din cauza lucrărilor de exploatare a subsolului.
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i NE _ At 8 din lege) mo a 

Scutiri. 

$ 12, — Seutirile prevăzute prin art. 8 pentru proprietăţile 

agricole neproducătoare de venit aparţinând instituţiunilor pu- 

blice, se vor acordă acelor proprietăţi cari sunt utilizate pentru 

instituţiuni de utilitate publică fără scop lucrativ, adică fără a'şi 

creiă venituri din 'exploatarea lor, cum ar fi: un pare publice a- 

parţinând unei comune rurale, terenul exploatat de o şcoală 

publică de agricultură al cărei venit servă tot pentru lucrările 

pe teren ale scoalci, lemnele tăiate de o instituţiune publică 

dintr'o pădure proprie pentru nevoile sale, terenurile afectate 

unor sporturi publice, din cari nimeni nu trage personal nici 

un venit. Ă 

Pădurile, bălțile şi alte proprietăţi agricole aparţinând Sta- 

tului şi exploatate în regie, deşi producătoare de venit, nu sunt 

“impuse. Dacă însă sunt arendate, ori exploatate altfel decât 
în regie, vor fi împuse pe rumele Statului prin exploatator. 
_Scutirile vremelnice pentru proprietăţile aflate în condiţiu- 
nile prevăzute la art. 8, punctul 2, alin. a, b şi e, se acordă la pu- 
nerea în aplicare a legii pentru impozitul de îaţă, pe timpul cât 
a rămas în momentul aplicării legii dela împlinirea acelor condi- 
ţiuni până la expirarea termenului prevăzut de lege: 

Mlagtinile, bălțile şi terenurile necultivabile, date culturii, pre- 

văzute la punctul a, se seuitese de impozit pe 10 ani, atunci când 
ele sunt puse în stare a fi cultivate prin lucrări făcute-fie de pro- 
prietar, fie de alţii pe seama sa, ca drenaje, desecări, indiguiri, 
de oarecare importanţă, eari să corespunză cel puţin cu valoarea 

pământului redat culturii, | 

Scutirea pe 5 ani dela plantare, prevăzută la punctul b, se a- 

cordă livezilor de pomi san viilor plantate pe*țerenuri ce nu au 

Jai avut asemenea plantări sau cari au fost replantate în urma 

scoaterii cu totul a vechilor plantări de aceeaş natură, iar nu nu- 
mai prin completarea parţială. == 

Prin vii plantate cu productori direcţi se înţelege cele plantate 
cu viţă -americană nealtoită, producătoare de rod, 

Prin teren devastat şi pus în stare de a fi cultivat, scutit 
conform prevederilor- dela punctul c, se înţelege acela pe care 
au fost tranşee și alte lucrări militare, cari l-au pus în imposi- 

„bilitate de a fi cultivaţ, chiar dacă a servit sau serveşte în parte 
la păşune şi alte întrebuinţări, însă a fost Dus ulteriow în stare 
de a fi cultivat prin cheltueala proprietarului. 

Se va scuti numai venitul corespunzător întinderii redată cul-
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turii prin lucrările făcute de proprietar. În nici un caz nu se poate 

scuti un teren care a fost lăsat în necultivare din timpul răs- 

boiului, fără să fi avut pe e] asemenea stricăciuni provenite 

din operaţiuni militare. - 

(Art. 9 din lege) Ta 

Declaraţiuni. ă 

$ 13. — Deelaraţiunile prevăzute de ari. 9 pot fi făcute, fie 

colectiv de toţi locuitorii unei comune, sat ori cătun, fie indi- 

vidual. i 

Deelaraţiunile colective se face prin îngrijirea primarului, care 

va chemă pe toţi locuitorii la primărie, luându-le declaraţiunea 

- verbal şi înscriindu-le în formularele colective (formular No. 1) 

sub semnătura fiecăruia şi depunându-le în termen la percepţie.. 

Cele individuale se fac pe formularul No. 3 şi se vor predă în 

termen -de contribuabil, pe a lor răspundere, la percepții, 

“Dacă într'o comună urbană majoritatea locuitorilor sunt agri- 
cultori şi terenurile cultivate se află în mare parte în comună, 

se vor face declaraţiuni colective, ea şi în comunele rurale, prin 

îngiijirea primăriei; de asemenea în satele sau cătunele încor- 

porate la oraşe şi alcătuite în majoritate de agricultori, 

Contribuabili cari nu stau în comună, pot cere în scris pri- 

marului să-i treacă în aceste declaraţiuni, dându-i indicaţiunile 

necesare, Aceia cari voiese, pot însă să facă deelaraţiuni iîndi- 

viduale. chiar pentru proprietățile agricole rurale, pe formularul 

No. 3 mai jos arătat, şi în acest caz vor predă declaraţiunile pe 

a lor răspundere direct la percepție. , 

Pentru comunel6 unde există cadastru, se vor face declaraţiuni 

numai pentru datele ce nu sunt cuprinse în cadastru sau pentru 

cari cadastrul nu e ţinut în regulă. 

In toate cazurile declaraţiunile vor cuprinde întinderile, aren- 

zile şi contractele de arendare, cum şi orice acte şi explicaţiuni 

din cari se pot stabili cari sunt condiţiunile de exploatare, dacă, 

locueşte în “străinătate Arepturile la scutiri şi altele. 

Cei ce p'au alt venit afară de pământul şi casa declarate în 

comuna unde locuese sau au un venit total anual sub 10.000 lei 

Zu vor mai avea altă dâclaraţie de făcut pentru impunerea, la 

venitul global. - , _ 

“Dacă însă au şi alte venituri, ror face declaraţiunile confornr 

celor arătate la $ 231 şi 235. 
- Scăderea dobânzilor ipotecare şi altor sarcini, cum şi a ratei 

de împroprietărire urmează a fi cerută prin declaraţia colectivă, 

“conform celor arătate la $ 179. La punerea în aplicare a legii 

80
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însă, aceste cerâri se - fac” prin declarătiunile colective date con- 
form celor arătate la $ 935, şi a instrucţiunilor cuprinse în formu- 

larele declaraţiunilor. | | | 
Dacă venitul total al contribuabilului din proprietăţi agricole 

este sul 2.000 lei şi dacă n'are venit global dela 10.000 lei în 
Sus, se va scădeă din impozitul pământului culfivat de contri- 

_buabil un sfert, conform $ 176, iar: pentru membri ai familiei 

în sarcină scăderile prevăzute la $ 173. 

Aceste scăderi se fac pe baza declaraţiei colective sus prevăzută, 

(Avt. 10 din lege) 

Constatarea. 

$ 14. — Toate constatările comisiunilo» sunt trecute în actele 

ce ele vor dresă pe formularele întocmite şi anume: 

a) In procesele-verbale de stabilirea categoriilor clasificării şi 

evaluării pe hectar a terenurilor (formular No. 7), cari se vor 

dyesă în patru exemplare, din cari unul se afişează la primărie, 

una] rămâne la percepţie şi două se înaintează administraţiei fi- 

nanciare, care va înaintă unul de urgenţă ministerului de finanţe. 

Afişarea se face dresându-se proces-verbal, care se atasază la 

luerări conform arătărilor de mai jos, comunicându-se delega- 

ţilor din fiecare sat spre a aduce Ja cunostinta sătenilor această 

afişare, anunțându-se aceasta. şi la biserică; | 

3) In tablourile de stabilirea veniturilor şi impunerilor pe pro- 

prietăţi şi proprietari (formular No. 8), cari se întoemese în 3 

exemplare. 

Un exumplar se afişează la primăria comunei, dresându-se un 

proces verbal de constatarea afişării, semnat de comisiune şi 

autoritatea comunală. Acest proces-verbal se atasază la dosarul 

Juerărilor Gin comună, împreună cu al doilea exemplar al tablou- 

lui. Al treilea exemplar rimâne la sediul percepţiei spre forma: 

rea rolurilor, dosarul urmând a fi înaintat la administraţia fi- 

nanciară pentru comisiunea de apel._ a 
7 

(Aat, 11 şi 12 din lege) 

Căile de atac şi formarea rolurilor. 

Ş 15. — Apelurile se fâc în termen de 20 de zile dela afişare, se 
adresează şi se înregistrează la administraţia financiară sau la 
percepțiile comunelor nnde se vor întocmi comisiuni de apel con- 
form deciziunilor ministerului, Acolo se vor fixă termenele şi 
îndeplini procedura de citare şi tot acolo se vor adună toate 
dosarele comisiunilor necesare judecării apelurilor. 

 



      

Aceste apeluri se vor fixă pentru fiecare comună a 
după 95 zile dela afişarea tablourilor şi toate apelurile dintro 
comună în aceiaş zi, urmând a fi conexate acelea cari se referă 
la stabilirea categoriilor, a clasificării şi a evaluării pe hectar. 
Aceasta întrucât modificările “aduse în această privinţă profită 
tuturor proprietătilor aflate în aceeaş categorie şi clasă şi pentru 
cari impunerile vor fi modificate deodată. , 

Pentru celelalte cateworii de proprietăţi san pentru cazurile 
-de apel numai contra impunerilor individuale, fie că se reclamă 
contra ataşării proprietăţii la o categorie sau clasă, fie contra 
elementelor ce au servit la stabilirea impunerii, apelurile vor 

„fi judecate separat pe cât posibil în aceeaşi zi pentru aceeaş 
comună, modificările stabilite urmând a fi operate pentru fie- 
“care impunere apelată. 

Contribuabilii se citează în forma prevăzută în ultimul ali- 
niat al'axt. 11. 

$ 16. — Comisiunea centrală prevăzută de art. 84 care stabi- 

se judecă 

x 

leşte normele 'de evaluare, poate fi sesizată de ministerul finanţe- 
lor sau de către consiliile comunale, cererile urmând a fi adre- 
sate ministerului de finanţe prin administraţia financiară în cur- 

“sul iucrărilor comisiunilor de recensământ,- cel mai tâvziu 5 zile 

după afişarea proceselor-verbale de evaluare. In acest caz jude- 

-cata apelurilor se suspendă până la comunicarea deciziunii comi- 

“siunii centrale către administraţia financiară. Administraţia fi- 

nanciară va luă măsuri a se face la timp publicaţiunile pentru 

-citare. 

Recursurile contra deciziunilor comisiunilor de apel se declară 

în termen de 20 zile la administraţia financiară, fie de contri- . 

'bnabil, fie de fisc. Ele sunt formate în dosare şi înaintate la 

“tribunal sau Inaltei Curți de casaţie în extrase conform preve- 

-derilor dela paragraful:No. 223. 

Contribuabilii se pot interesă de ziua fixată pentru judecata 

„ “xecursurilor din afişările ce se vor face la uşa tribunalului pentru 

-cele trimise acelei instanţe şi la aceea a administraţiei financiare 

pentru cele trimise Curţii de easație. | | 

$ 17. — Rolurile. Indată ce comisiunea de “apel a terminat 
a . . = ” -- $ ai - "na . - 

“judecarea apelurilor dintr'o comună, dosarnl este trimis percepţiei 

respective, care va modifică impunerile şi va luă măsuri pentru 

= formarea matricolelor și a rolurilor conform prevederilor dela 
-cap. V de sub titlu. III. 

Dacă dosarul e ţinut “pent 'u alte apeluri individuale, se va luă 

măsuri a se recfifică tabloul de impuneri rămas la pereeptor,; 

-Aupă care se va formă rolul şi procede la împliniri



    

138 

_ CABITOLUL II | | 

IMPOZITUL PE VENITUL PROPRIETAȚILOR CLADITE 

(Art. 13 din lege) 

Venituri impozabile şi cota de impunere. 

$ 18. — De oarece toate veniturile imobiliare sunt împărțite, 

în ee priveşte impunerea, între impozitele ce formează obiectul 

capitolelor I şi II, veniturile acelor proprietăţi, cari nu întră în 

prevederile capitolulni I. întră prin asimilare la un loc cu proprie- 

tăţile clădite la capitolul IL. Astfel, în afară -de cele prevăzute 

la art. 14, va fi asimilat clădirilor un canal de apă pentru trans- 

portul care ar produce un venii, un pod pe apă, o cale ferată par- 

ticulară care ar aduce venit prin simplă închiriere, întru cât în 

cazul când este exploatată de proprietar venitul se impune la 

un loc cu acela al. întreprinderii iar când se _cedează împreună 

cu întreprinderea, se impune la un loe cu venitul mobiliar diu 

cesiune, conform celor, arătate la $ 65. 
Ş 19. — Impozitul pe venitul 'propăietăţilor clădite şi. ale 

celor asimilate lor loveşte cu cota generală de 12% veniturile dim 

asemenea proprietăţi cuvenite proprietarului, uzufruetuarului sau 

titularului ori căror alte drepturi reale de folosinţă, fie că aceste 

venituri sunt incasate în baza acestor drepturi în numerar, fie 

că titularii beneficiază însăşi de drepturile lor de folosinţă, cum 

este cazul când locueste singur în imobil. - 

| In cazul când un imobil este toncedat- gratuit. ori prin conce- 

siune sub valoarea sa locativă a se vedeă $ 242, 

$ 20. — Veniturile din îmebilele contribuabililor cari locuese 

mai mult de 6 luni pe' an în străinătate se impun cu cota de 

20 la sută, afară de excepţiunile prevăzute de lege. Ca şi la pro- 

prietăţile agricole, se înţelege a fi locuit acolo de fapt, chiar în 

mod necontinuu, timp de 6 luni în anul precedent, - 
Excepţiunea făcută pentru ăcei ce la punerea în aplicare a 

legii se găsesc emigraţi în alte ţări, se limitează numai la aceia 

cari se găsesc în condiţiunile prevăzute de art. 3, alin. 4, adică la 

proprietarii agricoli a mai puţin de 5 “hectare cari au emigrat 

lăsând casele lor în cari ci au locuit. - 

Clădirile aparţinând societăţilor anonime cari au sediul prin- 

cipal în altă ţară, vor fi impuse en cota de 20 la sută dacă nu 
sunt utilizate numai în scopul pentru care sa obtinut autorizare 

de” funcţionare în ţară, 

_ (Art, 14 din lege) 
$ 21. — Dacă în afară de venitul rezultat din aceste drepturi 

» asupra imobilului, un imobil aduce venit printi'o exploatare 

 



      

“comercială exertitată de însăş proprietarul, se separă venitul . 
rezultat din dreptul real de folosinţă al imobilului însăş, care se 
impune la acest impozit, de acela al exploatării, care este su- 
pus impozitului respectiv. a 

Tot aşă în cazul prevăzut de art. 14, când un imobil este în_ 
“chiria cu mobile, venitul proprietarului imobilului din închirierea 
mobilelor trece la impozitul profesional. - 

iSe exceptează cazul 'când lucrurile mobile, aparţinând wpro- 
prietarului, fac pate din imobil Drin destinaţia lor, cum sunt 
instalaţiunile unui magazin de comerţ, unei săli de spectacole, 
mobilele dintrun hotel. | 

Dacă înșă veniturile din exploatarea unei fabrici industriale 
care aparţine exploatatorului nu se pot separă de acelea ale 
imobilului însăşi întrucât 'acesta este 'propriu numai acelei ex- 
ploatări şi venitul nu ar mai există dacă ar încetă exploatarea, 
venitul clădirii se impune la un loc eu acela al exploatării la 
impozitul pe beneficiile irdusiriale, conform art. 30 din lege; (A 
se vedea $ 75). i | 

Ir cazul însă când exploatarea se face de altă persoană decât 
aceea căreia aparţine imobilul, impozitul de fată se stabileşte 
pe numele proprietarului, - 

(Art. 15 din lege) 

Venitul brut. 

$ 22. — Venitul brut este venitul ce rezultă sau care ar putea 
rezulta prin locuinţe (închiriere). deci acest venit este epal cu 

„valoarea, locativă care se stabileşte: a) Pentru imobilele în- 

chiriate, după preţul cu care ele sunt închiriate, constatat prin 

contracte sau orice alte acte, atât întrucât ele nu sunt înlăturate 

conform art. 99;:b) Peniru imobilele neînchiriate sau pentru 

cari prețul închirierii nu poate fi dovedit, venitul se stabileşte 

prin evaluarea directă în comparație cu imobilele similare ce se 

găsesc închiriate; iar în caz când a avut loc o vânzare recentă 

a imobilului impozabil, se poate stabili şi după preţul vânzării, 

la care se socoteşte venitul reprezentând produsul brut obiş- 

nuit al capitalului învestit în imobile, fără să treacă de o do- 

bândă de 5%, Prin vânzări recente. se înțelege o vânzare făcută 
în ultimii ani, afară de acela al recensământului trecut, adică cu 

patru ani în urmă. | o | 
Comparaţia de mai sus pentru stabilirea venitului unui imobil 

se poate fate dar numai cu alte imobile închiriate, iar nu cu 

acele a căror evaluare sa făcut după preţul de vânzare, care 

poate servi numai pentru evaluarea venitului acelui imobil. 

In tot cazil, pentru imobilele neînchiriate însă nu se va luă



  

  

de bază prețul absolut anormaj,-cu câre sar puteă găsi închiriaţ 

azi un imobil, ci acela de închiriere în general. 

Pentru imobilele locuite de proprietarii lor, la evăluările dela 

primul recensământ se vor avea în vedere dispoziţiunile art. 120. 

$ 23. — Pentru terenurile virane însă, în vedere că venitul lor: 

obişnuit nu este realizat pe altă cale decât prin urcarea de preţ, 

care este naturală pentru asemenea capitaluri neproductive, eva- 

luarea venitului se face socotind o dobândă de î% la preţul 

mijlociu cu care se vând terenurile similare. | 

In “vederea  îruprejurărilor actuale, prin art. 120 tranisitoriu,. 

s'a dispus ea pentru primii 5 ani dela punerea în aplicare a legii 

evaluarea să se facă socotind dobânda de 2% la preţul mijlo- 

ciu de vânzare, - 

Dacă un teren este închiriat cu o valoare mai mică decât aceea. 

vezultată din acel calcul, venitul impozabil nu este stabilit după 

contractul de închiriere, ci după calculul prevăzut de lege. 

Dacă însă venitul după contractul de închiriere este mai mare, 

acesta va servi de bază la impunere, 

$ 24. — Cari sunt terenuri-virane impozabile? Legea stabilind 

un venii care nu: se ia în realitate pentru locurile virane, are în 

vedere pe lângă creșterea normală a unor asemenea învestiri de- 

capitaluri şi necesitatea de a se construi locuinţe în oraşe. 

-Prin urmare pentru terenurile cari vu pot fi utilizate pentru 

construcţii şi a căror destinaţie este alta. cum ar fi terenurile 

necesare fabricilor ca depozite, cele -din marginea oraşelor cari 

în mod obişnuit servese proprietarilor ea locuri de cultură pentru 

nevoile lor casnice şi nu sunt cumpărate în scop de pareelări, 

nu sunt impozabile decât pentru venitul ce ele produc eventual, : 

fie ca terenuri de exploatare, fie ca terenuri agricole. 

Deasemenea nu este impozabil terenul afectat unei clădiri atât. 

pentru curte câi şi pentru grădină, întrucât ele sunt în proporţie 

“cu mărimea, importanţa şi situaţiunea imobilelor, după împre- 

jurările locale. 

“Vor fi dar impuse ca terenuri virane lucurile neclădite din 

oraşe situate în preajma cartierurilor elădite şi pe cari s'ar puteă. 

construi. 

In marginea oraşelor locuinţele ocupate de proprietari- pot 

ii aşezate pe terenuri mai mari fără a fi considerate ca terenuri 

virane, 

-$ 25, — La primul recensămât valoarea locativă pentru imo- 

bilele locuite de proprietarii lor se stabileşte tinând seama de ve- 

hiturile din trecut, iar nu de cele ce ar rezultă din comparaţiu-. 

nea cu închirierile recente, cari sunt anormale. Norme pentru 

asemenea evaluări vor fi stabilite conform art. 120, de comisiunea 

centrală prevăzută de art. 84, după valoarea locativă reală dela. 
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"1914, afară de cazi când imobilele sunţ cuihpărate după 1 la- 

nuarie 1919, când venitul va fi socotit cel puțin cu 5% la preţul 

-de cumpărare, i 

(Art. 15 din lege) 

Venitul net. 

$ 26. — Venitul net impozabil se. obţine pentru clădiri şi in- 

stalaţiuni imobiliaxe, scăzând din valoarea locativă 20%, care re- 

prezintă în mod general toate cheltuelile cu reparaţiuni, întreţi- 

nere, asigurări, cum și amortizări. 

Așa dar asemenea cheltueli nu vor mai putea fi scăzute din ve- 

nitul întreprinderilor, în cazul când clădirile ntilizate de ele sunt . 

impuse separat. | 

Pentru terenurile virane, ca şi alte terennri asimilate clădâ- 

rilor, venitul byut constituie şi venitul met impozabil, întrucât 

pentru ele nu sunt astfel de cheltueli, 

(Art, 17 şi 121 din lege) 

_ Scutiri. 

$ 37, — Imobile publice cari se bucură, de scutiri conform art. 

17, alin. a, nu sunt numai clădirile, ei şi orice alte proprietăţi imo- 

biliare asimilate lor, cari aparţin unei înstitutiuni publice sau 

cari îndeplinese un sewviciu public, fără a aduce un venit, sau 

chia» dacă adue un venit, acesta ar proveni însă mai mult din 

exercitarea unui drept regalian decât din exploatarea imobile- 

lor, astfel cum ax putea fi exercitată şi de către un particular. 

Astfel, oboarele şi pieţele publice cari adue venit comunelor 

sunt scutite, chiar când sunt instalate pe ele barace provizorii, 

pe când o clădire făcută de o primărie, şi care ar fi închiriată 

neservind unui sevviciv publice, nu poâte fi sentită, Deasemenea 

o uzină electrică sau abator, un local de băi populare aparţinând 

unei primării, este scutită de impozit, atât întru cât sunt exploa- 

tate în regie pentru iluminatul străzilor sau chiar al locuinţelor 

sau “pentru uzul public; dacă însă sunt exploatate în concesiune,. 

vor fi impuse. 

Deasemenea se scutese localurile ocupate de 'serviciile publice: 

sau servind unii scop de utilitate publică, cum sunt şeoalele, 

spitalele, bisericile, cu condiţinnea ca aceste localuii să aparţină 

institaţiunilor publice san aşezămintelor de utilitate publică şi. 

ca nimeni să nu tragă un venit din acele clădiri, bineînţeles 

afară de acelea ce se realizează în scopul institutiei însăş, cum: 

A 
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ar fi taxe şcolare oii subvenţiuni la spitale Astfel sunt localurile 

„Academiei române, Fforiilor şi epitropiilor spitaliceşti, cum şi 

orice clădire oferită în mod gratuit în scop de utilitate publică. 

Deasemenea dacă parte din astfel de clădiri servese de lo- 

cuinţă personalului aşezămintelor, fără ca aceştia să aibă dreptul 

a încehiriă, nu sunt impozabile. 

Sunt cuprinse între clădiri de utilitate publică, servind-în acest 

scop, palatele regale din Capitală şi din alte -localităţi servind 

de locuinţă; membrilor fariiliei regale, 
O clădire aparţinând Statului, închiriată unei persoane par- 

ticulare, neslujind unui serviciu public, este impozabilă. 

£ 28. — Clădirile parohiale ale culturilor religioase, scutite 

conform art. 17, punctul 5, sunt clădirile bisericeşti, fie acele 

ocupate de preoţi sau de personalul bisericilor, fie de şeoalele 

întreținute de aceste parchii, întrucât satisfac condiţiunile de mai 

sus, urmând a. fi impuse clădirile sau părţile din clădiri închi- 

riate spre locuinţă altor persoane eri pentru exercitare de comert. 
Legea pune condiţiunea ca şi până acum asemenea clădiri să se 

fi bucurat de asemenea scutiri, în scop de a preciză că cele ce se 

vor îvi de acum în colo sunt cuprinse la punctul a din art. 17, 

care prevede dispoziţiuni mai generale, în afară de acele ce se vor 

găsi scutite la aplicarea legii în condițiuni excepţionale. 

$ 29. — Clădirile aparţinând legaţiunilor sau consulatelor stră- 

ine şi ocupate de ele, sunt sentite, dacă ele aparţin Statului res- 

pectiv, iar nu personal vreunni diplomaţ sau consul. 

Intru cât regula generală este reciprocitatea, această condiţie 

se consideră îndeplinită, rămânând a fi impuse numai în cazul 
“special când se va dovedi că nu avem reciprocitate în ţara res- 

pectivă, Ca şi în cazul precedent, dacă clădirea este închiriată în 

parte, se impune venitul acelei părţi. 

$ 30, —- Clădirile rurale, In ce priveşie scutirea acordată prin 

axt, 17, punctul ce, pentu clădirile rurale, se- face următoarea 

distineţiune: 

a) Locuinţele. ce servesc agricultorilor, cari nu au mai mult de 

trei camere locuibile, sunt -scutite, întrucât ele pot fi privite ca 

clădiri rurale în sensul legii al cărei scop e a se scuti elădirile 

agricole. Adică dacă ele nu sunt situate în raza oraşelor unde acei 

ce locuese în ele pot avea şi alte venituri decât cele agricole, nu 

sunt scutite, pe câtă vreme cele situate în comune chiar urbane, 

" formatei însă' aproape în total de agricultori, sau în sate ori 

cătune, care deşi sunt încovporate la oraşe, însă sunt cu totul izo- 

late de ele şi compuse în majoritate din agricultori, vor Ti seutite. 

Condiţiunea ea o asemenea scutire să aibă loe este ca clădirea 

să nu aibă mai mult de trei camere locuibile sub acelaş acope- 

rământ şi să fie locuită de agricultor, fie el proprietar, fie a aren- 
z
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daș al terenului căruia aparține clădirea, Se impun dar cele cari 
au dela 4 camey8 în sus în eârpul principal al clădirii, 

Dacă mai multe familii loeuese în aceeaş curte şi au fiecare 
câte o casă de cel mult 3 camere, sunt scutite. 

In aceleaşi condițiuni se vor scuti şi locuinţele preoţilor şi învă- 
ţătorilox săteşti cari se ocupă cu agricultura, 

Nu intră între camerele locuibile sâla, încăperile speciale de 
depozit, coșarul, dacă este în corpul casei, şi altele, ci numai ca- 
merele care sunt sau ar puteă fi ocupate de Jocenitori, 

Dacă clădirea are mai mult de trei camere locuibile, se impune 
în totul cu venitul ce ar „puteă produce. Evaluările se vor face 
“4inâadu_ se seama de ce ar puteă-produce întrun sat închirierea: 
unei case. Deci ele vor fi moderate. 

Clădirile rurale din staţiunile climaterice sau balneare sunt 
împuse la recensământ dacă ele sunt destinate a fi închiriate. 
pentru perioada stagiunii. Dacă însă sunt locuite de proprietari 

— agricoli şi se găsesc în condiţiunile de scutire, se vor impune cu. 
ocaziunea; închirierilor, conform art. 94, pe perioada de închiriere, 
după venitul realizat. 

b) Se mai seutese toate clădirile necesare exploatării agricole 
- a terenutilor. 

Este de notat mai întâiu că nu se. bucură de scutire decâi 

clădirile ce servese exploatării . pământului, adică proprietăţilor 

de eategoriile 1--6 prevăzute la art. 4; iar cele pentru alte ex- 

ploatări, cum ar fi cele ce servesc exploatărilor forestiere, pentru 

pescării sau pentru exploatarea pepinierelor sau fermelor speciale, 

organizate cu alte mijloace decât cele derivând din produgţiunea 

Pământului propriu, se scutese cele ce servese exploatărilor cari 

intră, în venitul: supus la impozitul agricol, conform celor arătate 

la $ 75, şi nu se seutese cele afectate şi altor exploatări. 

In ultimul caz venitul acestor clădiri intră în acela al exploa- 

tării, dacă exploatarea se face de proprietar, si deci va fi impus, 
conform art. 30, odâtă en venitul din exploatare, îar dacă exploa- 
tarea se face de altul, venitul clădirilor este impus la impozitul 

pe clădiri. . 

Sunt dar seutite magaziile de depozitarea, produselor proprii 

ale pământului aparţinând proprietarului sau pentru depozitarea 

unelţelor. Deasemenea încăperile ce servese de adăpost perso- 
nalului de administraţie şi oamenilor întrebuințati la exploatare, 
ori animalelor necesare terenului exploatat, în afară de clădirile 

separate de ale exploatării cari servese de locuinţă proprietarului, 

cari nu pot fi scutite decât în: condiţiunile dela punctul 1. | 

Pentru aceste magazii şi lcealuri de adăpost nu se mai face 

distineţiunea că asemenea clădiri să fie rurale, ele fiind agricole 

prin natura lor, Prin urmare ele pot cădeă şi în raza oraşelor,
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mu însă în centrele comerciale, întrucât se depozitează în ele 

numai produsele proprietăţii căreia aparţin, pe când localurile 

de adăpost ale oamenilor şi animalelor nu pot fi decât în preajma 

proprietăţilor agricole, iar dacă însăşi aceste proprietăţi agricole 

„cad, în raza oraselor, ele vor fi scutite. 

In evaluările pentru clădirile depe moşii rezervate proprie- 

tarului, comisiunile vor ține seamă de utilitatea ce ele pot aveă 

azi faţă cu reducerea prin expropriere a proprietăţilor agricole că. 

zora a servit de exploatare în trecut, cum şi de neputinţa de a îi 

închiriate şi chiar folosite tot. anul. 

$ 31. — Clădirile noui de orice fel se bucură de scutire de 

împozit pe timp de 5 ani de când ele an devenit utilizabile, fie 

în total, fie în parle. 

Cât pentru clădirile destinate fabricilor cari aparțin fabri- 

«anţilor şi cari nu pot fi impuse Ja prezentul impozit conform 

art. 30, venitul lor intrând în impunerea acelvia din întreprindere, 

cle rămân a se buenră de avantajele acordate pentru acele venituri 

prin arț. 36, deosebit de avantajele permanente ce au, faţă de 

cei ce suportă impozitul de faţă, prin diferenţa de cote. 

"$ 82. — Clădirile cari până în momentul punerii în aplicare 

a legii le-a expirat termenul de scutire ce au avut după legile 

“din trecut, se vor_ impune chiar dacă au -uzat, de scutire mai 

puţin de 5 ani, oricare ar fi termenul de când au devenit. locui- 

bile, : legea de faţă nerenăscând drepturi expirate, căci ea se 

xeferă numai la clădirile noui. Pentru cele ce se găsesc însă în 

termenul de scutire după legile vechi, acest termen :se prelun- 

peşte sau se reduce la 5 ani, dacă cl a fost mai mic sau mai 

mare, întrucât prezenta lege are ca principal scop unificarea, în 

impunere, 

$ 33. — Clădirile reparate, chiar radical, nu pot fi scutite. Se 

înţelege prin reparare radicală orice refacere a elădisii, chiar şi 

-adaosul la clădiri, atât întrucât vechea clădire nu se dărâmă. 

Dacă în cursul perioadei de refensământ v clădire este refă- 

cută prin adaus la construcţie, venitul de bază schimbându-se, 

_-devine impozabilă dela 1 Januarie ce urmează asupra noului ve- 

nit în conformitate cu art, 94 din lege. 
$ 34, — Prin excepţiune, pe baza art. 121 transitoriu, celă- 

dirile începute din anul 1921 sau mai târziu şi terminate până 

la 1 Ianuarie 1995 se bucură de scutire pe 10 ani de când au de- 

venit, locuibile, în condiţiunile legii pentru încurajarea construc- 

ţiunilor din 1921. Aceasta spre a nu se ridieă drepturile câştigate 

în baza acelei legi, , 

Deasemenea prin excepținne, în baza art. 12], adausele în 

snprafaţă sau în înălţime la vechile elădiri făcute în acelaş in- 
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terval de timp se bucură de scutire de 10 ani de când aceste a- 
dause devin loenihile. 

'$ 85. — Clădirile stabilimenielor de ape mineraie naturale re- 
cunoscute şi toate instalaţiunile lor imobiliare sunt scutite pe 
timp de 10 ani dela exploatare, iar după acest termen pe jumătate. 
Impunerea are a se face dela 1 Ianuarie ce urmează anului în: 

care expiră termnul de sentire. 
Termenul decurge dela începutul exploatării stabilimentului, 

adică dela data de când el devine exploatabil, iar nu dela înce- 
putul exploatăsii staţiunii balneare 

Se înţelege prin stabilimente balneare cele ce servese direct: 
la exploatarea apelor şi cari aparţin administraţiei acelor ape 
minerale. 

Se înţelege prin ape minerale recunoscute acelea din staţiunile 
balneare din ţară recunoscute ea atare de către direcţiunea ge- 
nerală a serviciului sanitar, adică cele cari îndeplinese un rol. 
de interes general pentru sănătatea publică. 

Fiind chestiunea aci de drepturi ce se acordă unor, întreţrin-. 
deri, ele se acordă tuturor stabilimentelor balneare pe timpul 
rămas până la expirarea termenului de 10 ani dela începerea. 

exploatării, fie că au avuf. sau nu asemenea scutiri, reducându-se. 

termenele la cel de mai sus dacă drepturile de scutire în baza 

legilor anterioare sunt mai lungi. 

$ 36. — Stabilimentele de băi de ape minerale ce servesc în mod 

“gratuit numai la căutarea sănătăţii muneitoriior şi funcţionarilor 

publici sunt scutite prin alin. d de sub punctul 2, art. 17, în mod 

pernianent. 

Se înţelege şi aci stabilimente situate în staţiunile balneare 

recunoscute cum s'a arătat mai sus, cari sunt, destinate în secoput 

prevăzut de lege, adică la căutarea sănătăţii muncitorilor, fune- 

ţionarilor sau familiilor lor şi din cari înstituţiurea sau o socie- 

late care'le-a înființat nu ar trage nici un profit, Astfel sunt sa- 

natoriile militare, ale Casei muneii, ete. 

$ 37. — In ce priveşte scutirile acordate prin alin. e şi f, de 

sub punetul 2, arţ, 17, ele sunt consacrarea parţială a unor 

drepturi stabilite prin legi anterioare, prin - urmare termenul de 

scutire stabilit recurge dela îndeplinirea condiţiunilor prevăzuţe 

prin prezenta lege până la expirarea acelui termen. 

Impunerea acelor clădiri are loc dela 1 Ianuarie a anului ce 

urmează aceluia în care are loc expirarea termenului, conform ar 

24 din lege. e 

lei dispoziţiuni se. aplică în ce priveşte scutirile femporare 

aeordate prin axt. 121 traăsitoriu la punctul 5, pentr e dia L 

cietăţii funeţionariler publici, care devine impozabi ela | 

nuarie 1934.



  

  

$.38. — Scutirea pe 10 ani acordată prin alin, b terenurile vi- 

rane din oraşe aparţinând societăţilor de locuinţe ieftine, priveşte 

„şi terenurile cedate de acele societăţi altor instituţiuni publice 

în condiţiunile legii organice a sociețăţii şi cu păstrarea acelor 

condițiuni. Elo se bucură de scutire dela data cumpărării lor de 

«către societate, dacă această cumpărare are loc după aplicarea 

legii de faţă, iar dacă este abterioară, dela aplicarea acestei legi. 
Terenurile cari au devenit virane din cauza distrugerilor de 

răsboi, scutile conform art, 121 punctul 3, se bucură de scutire 

dela aplicarea legii de faţă, | 

$-39. — Clădirile eari au devenit nelocuibile din cauza distru- 

gerilor de răsboi. sunt scutite de impozit pe timp de 10 ani în 
“baza art, 121, punctul 4. 

Scutirea începe dela aplicarea legii pentru cele refăcute înainte, 

iar „cele vefăcute în urmă vor uză de acest drept dela 1 Ianuarie 

a anului ce urmează, datei când sunt puse. în stare a fi locuibile, 

. însă nu mai târziu de 5 ani dela aplicarea legii. 

Se secuiesc dar în genere acele clădiri. cari au devenit nelocuibile 

prin degradări provenite din distrugerile operaţiunilor de răsboi 
propriu zise, iar nu acele ce au suferit desradări în timpul răs- 

boiului dir alte cauze, cum ar fi cele din afară de zona de răsboi, 

cărora ]i's'a furat de alţii uşi sau ferestre, sau chiar cele cari au 

suferit asemenea degradări din cauza ocupaţiunii străine sau a 

matelor aliate, în afară de operaţiunile propriu zise ale răs- 

boiului, 

(Art. 18 din lege) 

Recensământul. 

$ 40. — Venitul împozabil, ca şi impunerea, se stabileşte pe 5 

ani de către comisiunile de recensământ, cari vor lueră la îmo- 

bil în zilele ce se“vor publică de ministerul finanţelor. 

Deosebit de publicaţiile legale făcute de minister pentru inter- 

valul de timp în cari vor lucră comisiunile în-fiecare comună ori 

suburbie, se vor face publicaţiuni în localitate, atât prin ziare 

cât şi prin afişare la localurile publice. Deosebit se vor afişă în 

fiâeare zi la percepțiile din oraşe ziua în care vor lucră comi- 

siunile pe strade şi No. caselor în zilele ce urmează şi pe cât 
posibil se vor încunoştiinţă contribuabilii şi verbal, spre a se 

găsi de fată cu actele lor în momentul constatării. 
Venitul imobilelor scutite va fi constatat la recensământ spre 

a puteă fi contat la impunerea venitului global, însă în anul ce 
urmează aceluia în care scutirea încetează se va stabili impozitul 
elemeniar ca orice impunere ivită în cursul anului, 
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_ (Art, 19 din lege) 

Declaraţia. 

$ 41, — Contribuabilii sunt datori a da la percepiii, în terme- 
nele prevăzute prin publicaţiuni, deelaraţiuni individuale pentru 
fiecare imobil în parte, pe formularele oficiale. Contribuabilii din: 
comunele rurale pot face aceste deeclaraţiuni colective, deodată cu 
cele pentru “proprietățile agricole, în modul arătat la $ 230, 

În aceste declaraţiuni contribuabilii vor menţionă venitul nu- 
mai dacă clădirea este închiriată, iar în caz contrariu nu-l vor: 
declară, 

In primul caz se vor menţionă conditiunile după contract, ră- 
-mânând a se prezentă contractul la constatarea. comisiunii, 

Pentru scăderea sarcinilor ipotecare a se aveă în vedere $ 107. 

(Art, 20 şi 21 din lege) 

“Procedura constatării şi căile de atac. 

$. 42. — Contribuabilul este în drept a-şi alege prin declara- _ 
tiune locul unde să i se comunice impunerea în cazul când nu l0- 

" cueşte la imobil. 

Dacă el locueşte la imobil, ori se află de faţă un exemplar al 

procesului-verbal de constatare şi impunere se lasă în primirea. 

sa, ori a unui membru din familie sau anei peysoane din servi- 

ciul său, sub dovadă de primire serisă chiar pe exemplarul pro- 

cesului-verbal ce rămâne la acte. 

Dacă nici contribuabilul, nici vreuna din persoanele menţio- 

nate nu se găsesc de faţă, procesul-verbal se afişează la imobil, 

constatându-se aceasta prin deosebit proces-verbal], în care se va 

arătă dacă vreo persoană din localitate a fost faţă la afişare; iar 

dacă contribuabilul şi-a ales prin declaraţie un alt loe unde să i se: 

comunice impunerea, afişarea nu se va mai face, ci i se va face: 

această comunicare, trimiţându-se acolo procesul-verbal şi în: 

forma prevăzută de art. 98. 

$ 43. — Reclamaţiunile la comisiunea centrală prevăzută de 
art. 84 nu pot fi făcute individual, ele pot fi făcute numai ipe cale: 

generală de către consiliile comunale în privinţa modului de a 

procedă la evaluări şi a normelor greşite pe cari sar bază, comi-- 
siunea în apreciere, în tot timpul cât lucrează o comisiune într'o 

suburbie, sau 5 zile cel mult după încheierea Incrărilor comisiunii. 

în acea suburbie. - | 

$ 44. — Apelurile contra proceselor.verbale de impunere se: 

pot face atât în chestiuni de apreciere sau de constatare cât şi de-
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alrept, în termen de 20 zile dela înmânarea sau afişarea procesu- 

1ui-verbal de impunere, ori dela comunicarea lui. 

Delegații fiscului, în comisiuni vor aveă cea mai mare grije ca 

procedura comunicăvii să fie îndeplinită în completă regulă. 

In special vor aveă erije ca în cazurile când conțribuabilii vor 

alege prin declaraţiuni alt loc unde să li se comunice impunerea, 

să nu se îndeplinească procedura prin afişare dacă nu se găseşte 

faţă nici una din persoanele în drept a primi procesul-verbal, ci 

:să se comunice la lccul ales. 

In „acest scop vor extrage depe declarații şi vor face liste de su- 

'burbii şi strade de toafe persoanele cari au făcut asemenea ale- 

gere şi după ce vor trimite duplicatele proceselor-verbale, dacă 

-nu se pot. înmână, pe loc, vor aveă grija a se ataşă la lucrări do- 

vezile de comunicare, fără care impunerea nu poate rămâne de- 

Finitivă, p . 

Scăderea sarcinilor ipotecare, a degrevărilor pentru sarcini de 

familie şi a unei pătrimi -din micile venituri ale imobilelor 1o- 

uite de proprietari al căror venit global e sub 10.000: lei, se face 

în baza, declaraţiunilor date conform celor arătate la $ 331 şi 

$ 235. | 
In ce priveşte forma introducerii apelului, procedura de ju- 

decată, cum şi dreptul de recurs, a se vedeă detaliile la eapitolul 

1 de sub titlul 11. 

Pentru formarea matricolelor şi a rolurilor a se- vedeă cap.V 

-acelaş titlu. 5 

CAPITOLUL III 

“IMPOZITUL MOBILIAR. 

(Art, 22 din lege) 

Venituri impozabile şi cota. 

$ 45. — Acest impozit este prin excelenţă obiectiv. El lo- 

"veşte venitul la izvorul său, fără consideraţiunea. persoanei că- 

reia. se cuvine venitul și care de multe oxi nici nu intervine la per- 

ceperea, impozitului, deşi plata se face pe seama sa şi îl priveşte 

-divect, Astfel impozitul se aşează asupra tuturor veniturilor mo- 

biliare din ţară, indiferent unde ar locui contribuabilul, fie el 

locuitor al ţări, fie el al unei alte ţări, 

Controlul ce urmează a se face asupra persoanelor cărora se 
cuvine venitul priveşte mai mult impozitul pe venitul global, deci 
toate măsurile de luat în această privinţă sunt tratate cu ocaziu- 
nea instrucţiunilor date „pentru constatarea acelui impozit.
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Ca sistem de - percepere se aseamănă cu impozitele indirecte, 
„pe când de. fapt el este un impozit direct. 

Şi, în ce privește impunerea, veniturile sunt diferențiate după 
felul lor, fără  consideraţiunea psrsoanei contribuabilului, si 
anume impozitul se aşează cu cotele ce urmează: : 

1). 15 la sută orice venit al capitalurilor mobiliare, afară de 
cele de mai jos; | 

2) 12 la sută veniturile din acţiuni nomipative ale societăţilor 

cu capital în majoritate naţional; 

3) 10 la sută veriturile din depozitele în numerar la bănci în 

- ţară, şi 

4) 8 la sută pentru veniturile din scrisuri de Credite funciare, 

formate prin asociaţiuni mutuale de proprietari şi autorizate prin 

legi a emite asemenea cbligaţiuni, cum. şi din renta exproprierii; 

ori din titlurile societăţii de locuinţe ieftine, creată în baza legii 

din 13 Fevruarie 1910. 

Prin art. 122 transitoriu sa dispus ca pentrn primii 5 ani dela 

aplicarea legii, impozitul la venitul din renta exproprierii să 

fie de 5%, | | 

Această dispoziţiune nu se aplică pentru venitul pe anul 1922— 

1928, eare rămâne a plăti impozitul după legea din 1921, aplica- 

bilă până la 1 Aprilie 1993. 

$ 46, — Spre deosebire însă de veniturile imobiliare, veniturile 

capitalurilor mobiliare sunt impozabile, dacă sunt încasate de 

orice locuitor al ţării, chiar dacă provin din altă ţară. 

Astfel, în această privinţă impozitul împrumută caracterul per- 

scrial, întrucât în acest caz motivul care dictează aşezarea lui 

este faptul că conizibuabilul aro reşedinţa în ţară, 

Se precizează că nu este vorba, aci de acele venituri ale socie- 
tăţilor străine easi provin din tară şi cari. sar repartiză în străi- 

nătate, acestea fiind în toi cazul impozabile pe-baza provenienţei 

lor, ci de acele venituri cari au izvoarele lor într'o altă ţară şi cari 

se incasează de locuitori ai ţării, fie direei din străinătate, fie prin 

intermediarii din ţară, 

Se consideră locuitori ai ţării toţi cetăţenii români cari au aci 

o reşedinţă, cum şi toţi străinii cari locuese de fapt în ţară mai 

mult de 6 luni în anul de incasarea venitului. 

Veniturile valorilor mebiliare din altă ţară se impun cu cota de 

15 la sută, plus cota adițională prevăzută de axt. 79, fără distine- 

iune, întrucât diferenţierea prevăzută la art. 22, dulpă origina 

veniturilor, se referă numai la valorile şi capitalurile depuse în 

ară. : Tr ÎN
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E a | (Art. 23 din lege) 

Specificarea veniturilor. 

$ 47. — Prin axwt.. 23 se face a enumerare demonstrativă a ve- 

niturilor impozabile, iar nu limitativă, principiul legii pus prin 

art.—23 fiindcă este impozabil orice venit mobiliar. 

Enumerarea și clasificarea veniturilor este necesară mai mult: 

pentru a preciză modul de tratament în ce priveşte stabilirea şi 

perceperea impozitului. Ha priveşte numai veniturile din ţară, 

diindeă cele din al ăţară se impun, fără distineţiune, eu 15%. 

$ 48. — Punctul 1 al -art, 23 cuprinde veniturile din orice fel 

"de :capitaluri plasate n acţiuni, ohligaţiuni şi alte drepturi sau 

titluri mobiliare ale societăţilor sau eolectivităţilor, fie române; 

fie străine, cum ar fi: dividende, părţile de fondatori, părţi de in-: 

teres al societăţii cooperative, în afară de excepţunile de mai jos, 

comandite încasate de comanditari, obligaţiuni diverse şi orice 

fel de împrumuturi acordate de particulari sau alte societăţi so-- 

cietăţilor sau colectivităţilor. 

Se cexceptează veniturile din dividende (părţi de interes) la sv- 

cietăţile cooperative de meseriaşi, funcţionari, muncitori, ori de: 

industrie casnică, la băncile populare, cooperative săteşti, coo- 

perativele padpulare orăşeneşti cari distribne mărfurile numai 

membrilor, cum şi federalele: acestor cooperative şi bănci, dacă. 
ele satisfac condiţiunile impuse prin legile lor organice spre a 

se bucură de 'scutirea de, impozite, precum şi veniturile ce se in-. 
casează de băncile populare, cooperative şi federale dela centra- 

lele lor. Toate aceste venituri nu sunt supuse impozitului de faţă, 
rămânând ea. ele să fie impuse conform art. 35 la impozitul pe 
veniturile comerciale, conform celor arătate la $ 93. 

$ 49, — Punctul 2 de sub art. 23 cuprinde veniturile din cu- 
poanele la efectele publice ale Statului, judeţelor, comunelor, cari 
nu sunt scutite prin legea lor de emisiune, 

Este vorba şi aci numai de titluri române, îutrucât venmturile 
din străinătate sunt tratate la fel din orice sursă ar proveni. 
Tratamentul special al acestor titluri consistă în dispoziţiunea 

de a se menţine numai seutirea acordată prin legea de emisiune a 
acestor titluri, orice legi de seutire fiind abrogate. 

$ 50. — Punetul 3 tvatează rentele viagere, cari sunt: impuse 
ca "venituri mobiliare dacă tree de 25.000 lei anual de o singură 
persoană, cele mai miei fiind impuse prin asimilare la impozitul 
pe salarii şi pensiuni. Nun se face distincţiune în privinţa cons- 
stituirii rentei viagere dacă este testamentară ori contractuală; 
cu titlu gratuit sau oneros.
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Legea făcând diștineţinne numai în ce priveşte rentele viagere, 
„se întelege că rentele perpetue se impun. oricare ar îi suma. 

$ 51. — Punetul 4 priveşte impunerea dobânzilor incasate de 
acei ce nu fac în ţară afaceri de bancă scont san împrumut, Prin 
urmare asemenea comercianţi al căror obiect de comerţ este for- 
mat în priucipal din afaceri de buni şi cari suni obligaţi a trece 
în beneficiile lor comerciale supuse impozitului respectiv aceste 
venituri, nu plătese impozitul de îaţă. 

Legea deosebeşte creanţele, după modul cum sunt tratate, în: 
a) Creanţe ipotecare, privilegiate şi chirografare. > 
Cum în multe din aceste creante nu se prevede nici o do- 

bândă, fie că sa luat dobânda anticipat, fie că creanta acoperă 
alte operaţiuni sau avantaje, legea atribue acestor creanţe o „do- 
bândă de 5% pentru cele civile şi de 6% pentru cele corierciale, 

în cazul când în ele nu se prevede nici o dobândă, 

Această dobândi este minimală, adică dacă în act se pLevede 

o dobândă mai mică, impozitul se va percepe la dobânda atribuită 

de lege, nefiind admisihil să se ia mai mult la creanţele fără do- 

bândă decât la cele în cari se prevede o dobândă mai mică. 

Bine înţeles că dăcă se poate dovedi că se îa o dobândă mai 

miare, impozitul se percepe la. acel venit cu aplicarea sancţiunii 

pentru sustra agerea dela impozit, 

Cambiile (poliţele) fiind creanţe comerciale, dobânda minimală 
ce ie este atribuită de legc este de 6%. 

Cum însă unele din creanţele comerciale date comercianților 

acoper vânzări pe credit san alte afaceri de comerţ pe credit, 

pentru al căror venit comrciantul sau industriaşul este supus 

la impozitul respectiv, dobânzile incasate de aceştia pentru ase. 

menea creanţe nu sunt impozabile, întrucât ele sunt echivalentul 
creditului acordat de el asupra preţului ce are de încasat în viitor 

şi de care până atunci el este lipsit, deşi el va figură în veniturile 

sale impozabile la beneficiile comerciale şi industriale. 

Condiţiunea sub care se va pnteă beneficiă de această scutire 

este ca obiectul cornercial să fie menţionat în creanţă. 
De această scutire bine înțeles nu pot beneficiă: comercianții 

din altă ţară cari nu sont impuşi aci la impozitul pe beneficiile 

comerciale. , - _ _ | 
-Totuş creantele. comerciale reprezentând preţul măsfunilor cun: 

părate în străinătate, nu sunt impozabile decât atunei când do- 

hânda rezultă din aceste creanţe, deosebit de preţul mărfei. 

Ipoteca legală pentru asigurarea dotei soției este scutită de im- 

pozit, întrucât nu este producătoare de dotândă. 

_D) Depozitele de hani la vedere sau ca scadenţă, cum şi soldul 

creditor de dobânzi ale conturilor curente la bănci. 

Bine înţeles că este vorba aci de depozitele de bani în bănci, ca 

3 2 
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şi conturile curente, întrucât orice. alte operaţiuni cu bani sunt 

cuprinse în punctul a de mai sus şi formează: obicetul unor 

creanţe la care legea atrihue o dobândă ce nu este atribuită aces 
tor depozite şi conturi la bărei, unde dobânzile impozabile vor îi 

cele ce rezultă din conturile băncilor. 

Dacă dobânda la depozite sau soldul creditor al dobâuzilor la 
conturi curente aparţine altor bănci, contuar de seont, sau împru-. 
mvuitător de profesie di nţară, se înţelege eă aceste dobânzi nu 
sunt impozabile. 

c) Garanţiile în numerar dacă sun producătoare de dobândă. 
Dacă, dobânda garanţiei nu aparţine deponentului, ci persoanei 

garantate, negreşit că impozitul se- percepe pe seama acestuia. 

In tot. cazul, aceeaş observaţiune dela punctul: b de mai sus 
este de făcut, adică în cazul când beneficiarul este o bancă, con- 
tuar de scont sau împrumutător de profesie din ţară, dobânda 
nu se impune. 

Dacă suranţia acoperă credite acordate comercianților pentru 
” operaţiunile lor comerciale, pentru cari plătesc şi ui dobânzi, a- 
ceste dobânzi urmând a fi scăzute din beneficiul lor comercial la 
impunere, este legitim să se perceapă. impozitul de faţă'la dobân- 
zile ce li se bonifică la garanţii, 

Spre deosebire de creanţele prevăzute la punctul a, nu se per. 
cepe impozitul la garanţii decât la dobânda reală şi numai dacă 
aceasta există, legea neprevăzând o dobândă minimală taxabilă 
în acest caz. De aceea sunt cuprinse în această categorie garan- 
țiile depuse la hănci sau institnţiuni de orice fel, adică acolo unde 
în mod normal se depun asemenea garanţii, pe câtă vreme ga- 

ranţiile depuse la particulari constituese simple creanţe şi cad în 

prevederile dela litera a de mai sus. 

„$ 52. — Punctul 5 cuprinde tantiemele acordate de societăţi. 

Este vorba_ aci de tantiemule acordate de societăţile pe ac- 

iuni membrilor din consiliile de administraţie, întrucât cele a- 

cordate directorilor şi funeţionarilor întreprinderilor sunt impuse 
ca “salarii. 

Nu se consideră ca tantieme, ci ca salarii, sumele fixe acordate 

lunar membrilor» delegaţi; făcând parte din comitetul de direcție 
„în societăţile la cari prin organizarea lor statutară comitetul de 
direcţie, are o funcţinne cu caracter permanent pentru afacerile: 

- curente ale întreprinderii, 

Dacă membrii în consiliul de administraţie au dreptul a pre-— 
luă sume în contul tantiemelor ce se vor alege la beneficiu, a- 
cestea vor fi supuse impozitului de faţă întrucât aceste venituri 
sunt usimilate din punct, de vedere. al impunerii celor mobiliare, 
pentrucă ele nu sunt un echivalent direct al muncii, ci derivă ca



  

  

“şi capitalul mobiliar dinti'o muncă acumulată sub forma de ea- 
pacitate intelectuală sau de specialitate, | 

$ 53, — Punctul 6 cuprinde veniturile din redevenţe. sau ce- 
siuni, 

Pereeperea impozitului pe aceste venituri fiind cu totul dife- 

rită de a celorlate, impozitul ștabilindu.-se pe cale de impunere 

conform art. 27 din lege, întreaga această materie va fi tratată 

cu ocaziunea discuţiunii dispoziţiunilor acelui asticoi. | 

$ 54. — Venitul impozabil este venitul brut afară de venitu- 

rile dela punctul 6, a căror impunere se face conform art. 127 

asupre venitului net, cum vom vedea. 

Veniturile impozabile sunt cele efectiv cuvenite pe timpul dela, 

1 Aprilie 1923 înainte, pe când cele realizate până atunci sunt im- 

pozabile cu cota legală din timpul pe care se cuveneă venitul, 

chiar dacă taxarea lor arc loe mai târziu. 

Aşa dar tantiemele, dividendele şi orice alte venituri mobi- 

liase „provenite din distribuirea beneticișlor pe anul 1922 sau 

pe anii anteriori, vor fi impuse cu impozitul existent pe azei ani. 

chiar dacă distribuirea are loc după 1 Aprilie .1993. 

_ | (Art. 24 din lege) 

Scutiri. 

$.55, — Scutirile acurdate prin art. 24, alin. a pentru dobân- 

zile economiilor la Casa de depuneri şi economie şi cele până 

la 5.000 lei la alte instituţiuni de credit, sunt condiţionate ca de- 

punerea acestor economii să fie făcută pe carnete. Intrucât şi 

după. legea din 1921 erau aceleaşi condițiuni 4 Şi: aceeaş limită, scu- 

tirea continuă ea şi până acum. 

Scutirea de impozit.a dobânzilor la economiile până la 10.000 

lei la Casele de credit ale instituţiunilor publice ce funcţionează 

pe bază de legi, cum sunt Casele de credit și ajutor funeţionă- 

veşti, şi la băncile populare, poate ți acordat ăşi dacă economiile 

se fac fără carnete, până la organizarea, unor astfel de depuneri, 

atâi întrucât depunerile se fac pe calea prevăzută prin legile or- 

ganice ale acestor instituţiuni pentru economii, însă fără drepi de 

participare la beneficiile societăţii. Singura condiţiune este că nu 

se scuteşte decât o singură depunere pentru o persoană în limita 

sumei de mai sus. 

Pentru aceste economii, cari după legea din 1921 erau scutite 

numai până la limita de 5.000 lei, noua scutire intțră în vigoare 

pentru dobânzile dela 1 Aprilie 1923 înainte. | | 

Prip urmase rămâne a se scuti pe ani 1921—1992 şi 1922—1928 

numai economiile până la 5.000 lei. j 

Brăt. 
s1
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„Dacă economiile _scutite_conforn: prevederilor de mai sus tree 
de limitele de 5.000 sau 10.000 lei, se încasează impozitul numai la 
dobânzile cuvenite la sumele ce trec de aceste limite. 

Totuş pentru economiile făcute la băncile populare între 

10.000—20.000 lei, impozitul se reduce la jumătate, şi anume la 5%, 
cu aceleaşi condițiuni ca şi pentru scutirea până la 10.000 lei, 

„iar dobânzile la partea, ce trece de 20.000 lei se impun integral 
cu 10%. _ 

$ 56. — Scutirile prevăzute de art. 24, punctul b, pentru do- 

bânzile ipotecare încasate de instituţiunile de credit funciar, auto- 

rizate prin lege a emite obligaţiuni în contul îpotecilor, erau a- 

cordate şi prin legea din 1921, prin urmare vor continuă şi mai 

departe. 

Sunt scutite conform alin. e renta perpetuă de expropriere dată 

instituţiunilor publice şi de utilitate publică, cum şi orice valori 

ce aparţin aşezămintelor cari îndeplinesc un serviciu public, admi- 

nistrativ, cultural, de binefacere şi de asistenţă: publică, adică 

acele instituţiuni cari sunt constituite numai în vederea unui scop 

de utilitate publică, cum sunt: judeţele, comunele, Camerele de 

comerţ, de agricultură, de muncă, bisericile, instituţiunile de Stat, 

şcolile publice, afară de cele ce aparţin învăţământului privat, 

şcolile confensionale cari au beneficiat şi în trecut de asemenea 

scutiri, Academia Română, Astra dir: Ardeal, Liga Cuiturală, 

Fundaţia Carol şi Fundaţia Principele Carol, Administraţia Do- 

meniilo» Coroanei şi aşezămintele spitaliceşti pentru „asistenţa 

publică. 

Scutirea însă nu se acordă decât cu condiţiunea ea instituţiunile 

în chestiune să aibă depuse aceste valori spre păstrare la Casa 

„de depuneri și consemnaţiuni în mod permalient şi ca veniturile 

lor să nu se întrebuinţeze decât nentru -scopurile arătate mai sus. 

Scutirea va fi comunicată de ministerul finanţelor -caselor plă- 

titoare în uma acestor justificări. 
iCele acordate prin alin. â personalului diplomatie străin nu 

existau în ucea lege, totuş au trebnit să fie acordate şi în trecut 

pe baza reciprocităţii. Această scutire -nu este de deplin drept, 
cuantumul sumelor urmând a îi regulat de ministerul de finanţe 

după împrejurări şi condiţiunile de rociprocitate ale fiecărei ţări. 
- 

(Art, 25 din lege) 

Perceperea impozitului. 

$ 57. — Impozitul este exizibil. din ziua când venitul devine 
exigibii din partea creditorului. El va fi vărsat la Stat în terme- 
nul şi condiţiunile mai Jos prevăzule,
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Pentru toate venitnrile cari sunt plătibile din momentul exi- 
gibilităţii lor şi nu depind decât de creditor a le încassă, cum ar 
îi eupoanele la acţiuni sau orice fel de titluri, sau alte drepturi 
lichidabile prevăzute la art. 23, neapărat că impozitul este fără 
nici o distineţiune exigibil şi trebuie vărsat în termenele mai 
jos prevăzute sub sancţiunile legale, afară de cele ce se achită la. 

cassele Statului. | 
În ce priveşte însă dobânzile la creanţele particulare, deşi în 

principiu impozitul este datorat din momentul când devine exi- 

gibil, mai ales că aceste venituri urmează a fi socotite în venitul 

” global al contribuabilului pe anul exigibilităţii lor, însă se admite: 
că în cazul când contribuabilul va puteă dovedi că venitul nu 

poate fi încasat din împrejurări independente de voinţa sa, sanc- 

ţiunile pentru neplata la timp să nu fie aplicate. Rămâne dar în: 

sarcina contribuabilului a dovedi aceste împrejurări. 

$ 58. — Perceperea impozitului se face pe cale de reţinere și 
vărsarea lui directă la Stat pentru toate veniturile de către de- 

bitorii din ţară. 

__ Reţinerea impozitului este operată de drept din momentul exi- 

gibilităţii venitului, partea din venitul datorat ca impozit apar- 

ținând Statului din acel moment, 

$ 59. — Vărsarea impozitului se face în genere de către debi- 

torii veniturilor. Modalităţile şi termenele de plată a impozitului 

se deosibese după diferitele feluri de venituri, şi anume: | 

a) Pentru dtbânzile plătite. de Stat la orice titluri sau obli- 

gaţiuni ale sale, cari nu sunt scutite prin legile de emisiune ale 

lor, sau ale altor instituţiuni ce se plătese la cassele Statului, în- 

- casarea, impozitului se face odată eu achitarea dobânzilor, în mo-. 

mentul achitării, operându-se la cassă pe baza actelor de plată a 

dobânzilor; . . 
d) Impozitul la dividende şi alte produse ale obligaţiunilor şi 

oricăror alte titluri arătate la art.93 din lege, emise de societăţi; 

colectivităţi şi instituţiuni de credit, la rente viagere, tantieme, 

redevenţe plătite de societăţi, cum şi la cupoanele impozabiie ale 

titlurilor judeţene, comunale, credite funciare, urbane şi rurale şi 

altor înstituţiuni, va fi vărsat cel mai tâmiu până la finele lunii 

ce urmează aceleia în care exigibilitatea are loe, afară de cele in- 

casate prin cassele- Statului; DI 
c) Pentru dobânzile la depozite, conturi curente, garanţii plă- 

tite de bănci, impozitul se achită. în luna ce urmează aceleia pe 

care se regulează conturile, însă cel mult la trei luni dela exigi- 

bilitate; , | Ă | 
d) Pentru dobânzile la creanţe sau orice alte drepturi de orice 

fel, plăiite fie de comercianţi, fie de particulari, impozitul se 

achită, anticipat. fie de creditor, fie de debitor, până în momentul
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plăţii venitului de către debitor ori la exigibilitatea lui, sau cel 
mai târziu în termen de 3 zile dela aceasta. E 

In cazurile prevăzute la panetele -b, c şi d, vărsarea impozitului 

se va face la administraţiile financiare sau la percepții, conform 

normelo» ce se vor afisă la localul acestor autorităţi. 

$ 60. — La. vărsarea impozitului se vor prezentă: 

d) Pentru veniturile privitoare la punctul b, paragraful prece- 

dent, bilanţurile socieţăţilor şi e6pii depe încheierile de distribui- 

vea beneficilor pentru tot ceeace se dă din beneficii, iar pentra 

obligaţiuni, redevenţe, crepturi de cesiune, extrase depe planurile 

si tablourile de trazere sau depe actele din cari. rezultă suma im- 

pozabilă la fiecare exigibilitate, 

Toate societ tăţile, colectivităţile şi instituţiunile vizate prin lege 

sunt obligate a pune la dispeziţia fiseului, după efectuarea plă- 

ților, state de persoanele cari au ineasat venituri, urmând a servi 

la stabilirea venitului global al acelor persoane; 

d) Pentru dobânzile prevăzute la punctul e din paragraful pre- 

cedent se vor prezentă de către bănci rezumate depe extrasele 

de conturi ale dobânzilor şi ale soidurilor creditoare de dobânzi 

cuvenite la conturile curențe. . 

„Aceeaş obligaţiune ca la punctul a de mai sus vor aveă şi băn- 

cile în ce priveşte procurarea elementelor necesare la stabilirea 

venitului global; | 

c) Pentru dobânzile sau alte drepturi plătite de comercianţi ori 

particulari se vor prezentă creanţe, ori titluri saâ înscrisuri; do- 

veditoare de plata venitului, putâudu-se cere vizarea titlurilor în- 

săşi pentru dovedirea plăţii impozitului. - 

Pentru orice ineasare se va liberă recepisă de administraţia fi- 

nanciară sau chitanţă de către perceptor, iar veniturile impuse 

se vor înscrie în registrele oficiale conform prevederilor 'tela 

$ 62, 
$ 61. — Ineasările privitoare la paragraful precodenț, litera c, 

se vor putea face prin aplicare de timbre speciale, îndată ce se vor 

imprima de către Ministerul de Finanţe asemenea timbre, când 

se vor stabili şi condiţiunile, cum şi sumele până la cari asemenea 

timbre se vor putea apică. Până atunci incasarea se va face prin 

vărsare corform. prevederilor de mai sus. 

$ 62. — Spre a se exercită un control asupra încasărilor, se 
va ţine la administraţiile financiare şi la percepții registre de în- 
-casările impozitului mobiliar. In primele file ale acestor registre 
se vor notă toate creanţele ipotecare şi privilegiate cu termenele 
de plată a dobânzilor, descăreându.-se fiecare vărsare a impozi- 
tului, 

In acelaş registru se va notă în ordine toate încasările ce se 
vor face lunar dela cassele de bancă şi alte instituţiuni de credit,
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-apoi toate vărsările făcute pentru dohânzi şi _oxice alte venituri 
-mobiliare pe seama beneficiarilor acelor venituri, 
„Aceste registre vor servi, pe de o parte, pentru încheierea si. 

tuaţiunii incasărilor din acest impozit, iar pe de altă parte pentru 
«controlul deelaraţiunilor în ce priveşte impozitul pe venitui Ă 
-global. - | S 

Controlul împlinirii impozitului va fi exercitat şi cu, ocaziunea 
“impunerilor elementare a timbrării actelor, a constațării sucee 
'siunilor, deosebit de controlul la. instanţele judiciare prevăzute 
de :$ 10. 

(Art. 26 din lege) 

Perceperea impozitului la valori mobiliare străine. 

$ 63. — Impozitul asupra veniturilor din valorile mobiligre 
“străine incasate de către locuitorii ţării se vor vărsă precum ur- 
.mează: , 

a) Pentru veniturile incasate în ţară printrun banchee sau 
orice alt intermediar din ţară, impozitul va fi reţinut și vărsat 
“de către aceşti intermediari, 

Intermediarii cari fac astfel de plăţi de dobânzi sau cumpără 
cupoane străine, ori intervin la plata lor în orice mod prin mij- 
locul cecurilor, scrisorile de credit şi orice alte modalităţi pen- 
îxu incasarea unor asemenea venituri, sunt obligaţi să declare 
la administraţia financiară respectivă că vor face aceste 0pe- 
raţiuni, şi 'să ţină un registru vizat de administraţie în care vor 
înscrie toate operaţiunile de acest 'gen. 

Impozitul reţinut va îi vărsat cel mai târziu până la finele lunii 

:ce urmează aceleia în care retinerea a avut, loc. , 

Vărsarea se va face cu borderouri extrase dupe registrul sus 

menţionat de toate plăţile făcute, indicându-se numele şi adresa 
persoanelor cărora le-a plătit. 

La vărsarea lor vor aduce şi registrele spre a fi controlate 'cu 

borderourile şi a se viză de către cei ce incasează impozitul. 

Persoanele în drept de a face operaţiuni de felul celor mai 

sus indicate vor puteă elibera borderouri pe a lor răspundere, 

în eari vor menţionă incasarea impozitului spre a servi la 

transmiterea titlurilor străine sau instrumentelor de plată a ve- 

niturilor lor. | , , 

Societăţile pe acţiuni şi toate acele obligate la publicarea bi- - 

lanţului sunt dispensate a dă declaraţiunea sus! prevăzută Ja, ad- 

ministraţiile financiare, nu însă şi de celelalte obligaţiuni prevă- 

zute în acest paragraf;- , LL L 
V) Locuitorii ţării eari vor incasa direct din străinătate ase-
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menea venituri obţinute din altă ţară, sunt datori a vărsă împo-. 
zitul ei însăş la administraţia, financiară în termen de o lună dela: 
exigibilitate, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

La vărsare vor prezentă un borderou al titlurilor, eare va fi: 
vizat sau vor puteă cere să se vizeze însăşi titlurile. Aceste bor. 
derouri vor însoţi actele de transmisiune a; titlurilor sau a instru- 
mentelor de plata veniturilor, spre a se dovedi plata impozitului 
cuvenit sub sancţiunile aplicării penalităţii prevăzute. de lege: 
pentru sustragere dela impozit. ÎN 

$ 64. — In cazul când o societate străină face operaţiuni în 
tară, însă distribuirea beneficiului se face în altă ţară unde se. 
închee bilanţul, beneficiul rezultat din operaţiunile din ţară, care 
se trimite în altă ţară, va fi impus integral, el aparţinând în tot 
cazul acţionarilor şi în acest caz răinâne a fi scăzut ca dividende: 
la. impunerea sacietăţii asupra beneficiilor comerciale, conform: 
art. 33. 

Impozitul va fi vărsat în luna ce urmează aceleia în care s'a 
ales beneficiul şi în tot cazul înaintea trimiterii lui în altă ţară. 

Acţiunile societăţii aflate în ţară nu mai sunt supuse obliga- 
tiunilor prevăzute la art. 26, $ 63, decât dacă societatea are ope- 
raţiuni și în altă ţară, în care caz posesorii acelor acţiuni, domi- 
ciliaţi în ţară, rămân impozabili pentru partea; din beneficiul luat 
din alte ţări, - 

În acest caz rămâne în obligațiunea administraţiunii din ţară: 
a societăţii să dovedească la ministerul de finanţe cota-parte din 
beneficiile din ţară ce a intervenit în distrihuirea făcută în stră- 
inătate, spre a luă măsuri de reducere corespunzătoare a divi- 
dendelor plătite anticipat aci, 

(Axt. 27. din lege) - 

Constatarea şi perceperea impozitului la veniturile din 
* redevenţe şi cesiuni. 

$ 65. — Veniturile impozabile prevăzute la art. 23, punctul. 6, 
sunt cele din redevenţe sau eesiuni de drepturi, ori ale exerciţiu- 
lui unor drepturi la întreprinderi comerciale şi industriale, 

Redevenţele sunt preţul în bani sau în natură ce se primeşte: 
dintro dată sau pericdie la ecncesiunile miniere, 

De oarece redevenţele actuale, ori “drepturile viitoare la re- 
devenţă, drepturile miniere de corcesiune sau exercitarea unor: 
asemenea drepturi pot fi la rândul ler cesionate în total sau în 
parte, iar preţul cesiunii în asemenea cazuri xeprezentând sume, 
ce se primese dintr'o dată sau periodic, cari şi ele păstrează ca- 

m
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xacterul. de redevenţă, asemenea sume sunt supuse şi ele acestui 

impozit ca. şi redevenţele propriu zise. : - 

In afară de cesionarea unor asemenea drepturi miniere sunt im- 

„pozabile toate veniturile din cesiunile de drepturi, ori al exerci- 

țiului unor drepturi ce se ivese la toate întreprinderile comerciale 

'şi industriale, cum ar fi: arendarea dreptului de farmacie, cesio- 

narea exploatării unui fond de coinerţ, a exploatării întregei în 

treprinderi a unei fabrici, a unui brevet de invenţiune sau exerci- 

tarea unor asemenea drepturi, ori din cedarea unor drepturi re 

zultate din contracte ca: exploatarea unei păduri, a unei exploa- 

tări de transport pe apă sau uscat, a unei executări de lucrări, a 

unei exploatări de stabilimente destinate a furaiză publicului. a- 

-provizionări, îngrijiri personale de distracţie, exploatarea unui 

hotel, unui restaurant, uner băi, unui teatru sau săli de spectacol, 

.a unei întreprinderi de încărcare şi descărcare a vaselor, ete, 

Este de făcut separaţiunea într'o asemevea cesiune între ve- 

“miturile fundate pe oproprietate imobiliară sau a uzului unor mo- 

bile cedate de proprietar prin acelaş contract împreună cu exer- 

“ciţiul unor drepturi. Spre exemplu: cesiunea unei firme sau exer- 

ciţiului unei exploatări comerciale sau industriale cedată îmipre- 

mamă cu localul şi mobilele contra unei sume unice periodice. 

In acest căz venitul din imobile poate fi în totdeauna separat, 

atunci când acestea sunt stabilite în recensământ. 
Dacă însă proprietarul cedează exerciţiul exploatării împreună 

“eu mobilele, cari rămân în proprietatea sa după expirarea con- 

“tractului, ambele venituri nu pot fi separate si vor fi impuse la 

an loc impozitului de faţă. 

În 'cazul cedării unei întreprinderi industriale, la care venitul 

imobilelor nu se află impus separat, ci la un loc cu ale întreprin- 

lerii de care nu se pot separă, conform art. 30, întreg venitul ce 

siunii exploatării va fi supus impozitului de fată. 

Dacă însă proprietarul cedează un fond de comerţ cuprinzând 

în acelaş contract şi vânzarea unor niărfuri şi cedarea spre simplă 

folosinţă a mobilelor, firmei şi întregii întreprinderi, trebue se- 

parat preţul vânzării mărfurilor, sare formează obiectul impo- 

zitului pe beneficiile comerciale, de venitul din darea în folosinţă 

a mobilelor împreună cu întreprinderea, care este supus impo- 

zitului de faţă. 
Veniţul din vredevenţă, cesiuni ori 'exercitări de drepturi la 

întreprinderile miniere, comerciale și industriale, este preţul din 

contracte, şi dacă acest preţ este repartizat pe mai multe persoare 

cari au cesionat succesiv, impozitul se repartizează şi el în 

proporţie cu partea de venit a fiecăruia, întrucât aceste: părti 

sunt stabilite prin contracie în momentul când se plăteşte venitul 

tota] rezultat.
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La întreprinderile minieve dacă preţul redevenţei în natură nu 

va fi stabilit în bani prin coriracte, el se va fixă după cursul 

pieţei dela data exigibilităţii unor 'asemenea redevente, 
“Im veniturile realizate în modurile de mai sus intrând, con- 

form art, 23, punctul 6, alin. II, şi valoarea iustalaţiunilor mo- 

biliare şi imobiliare, ce proprietarii sân cedenţii sunt obligaţii 

să facă conform stipulaţinniler contractuale dintre părţi în pro- 

fitul beneficiarului unor âsemenea instalaţiuni, la preţul din. 

contract se va adăusă și costul unor asemenea instalaţiuni eva- 

luate în modul prevăzut la $ 67, seăzându-se însă amortizările 

prevăzute de art. 27, cum se arată mai jos, 

$ 66. — Pentru investiţiunile de capital făcute de către pro- 

prietar în instalaţiuni cari se pierd până Ja sfârşitul întreprin- 

derii, se va scădeă din veniturile prevăzute în paragraful prece- 

dent amortismentul acelor instalaţiuni. De asemenea se va scădea 

amortismentul anual al capitalului ce se pierde şi care este pla- 

sai de coricesionarul cedent şi el, din venitul ce acesta. primeşte. 

“In ambele cazuri amoriismentul se va caleulă vepartizâud ca- 

pitalul învestit sau plasat pe numărul de ani până la sfârşitul 

concesiunii. 
Cât pentru capitalul învestit de coneedent în instalaţiuni utile 

întreprinderii, cari nu se pierd în total dar rămân Ia finele 

concesiunii în stave Megradată, legea acordă un scăzământ ea 

amortisment până la 5% care rămâne a se apreciă niterior 

“de către comisiune. - 

Legea admite amortizarea numai a instalaţiunilor cari sunt 

utile întreprinderi, neluând în seamă alte investiţiuni cari con- 

stituese fonduri pierdute. . 

Dacă concesionarul sau cesionarul e obligat prin contract să 

facă instalaţiuni mobiliare sau imobiliare cari la expirare rămân. 

în proprietatea concedentului sau cedentului, acestea. vor fi eva- 

luate şi adăugate ia venitul din cesiune. 

„$ 67. — Vărsarea impozitului la veniturile menţionate în art. 

27, se va face, ca pentru toate veniturile mobiliare, de cătie de- 

bitor, care este obligat a] reţine şi vărsă cel mai târziu în termen 

de o lună dela exigibilitatea venitului cu forma prevăzută la $ 

'60, punctul a. 

Cum însă pentru aceste venituri sunt chestiuni de constatări şi 

aprecieri în ce priveşte stabilirea lor sau a alegerii venitului net 

impozabil, vărsarea impozitului se face cu titlu provizoriu până 

la stabilirea definitivă a impozitului de către comisiunile de 

impuneri ee vor urmă acestei vărsări, Neapărat că dacă contrac-. 
tele rămân neschimbate pe mai mulţi ani în ce priveşte moda- 

litatea stabilirii venitului, impozitul va fi socotit în acelaş mod în 
fiecare an.



  

  PI DIDI 
—— 

Constatarea venitului impozabii să face pe baza declaraţiunii ce 

contribuabilul este dator a dă în conformitate cu dispoziţiunile art. 

37 cu. cerere simplă fără formular. Dacă concesiunea este în vi 

goare la începutul anului, declaraţiunea se dă odată cu celelalte 

declaraţiuni anuale, conform titlului III. Dacă începe în cursul 

anului; declaraţiunea se dă chiar în cursul anului, în. termen de 

10 ile dela exigibilitatea venitului, iar impozitul va 4 stabilit în 

mod provizoriu conform art. 95 ($ 251) eu drept de contestaţie 1 

prima comisiune de impunere. după. prevederile acelui articol, 

urmând apoi calea de -apel şi recurs ca și la impunerile obişnuite. 

Dispoziţiunile. art. 92 în ce priveşte înlăturarea icontractelor. 

sunt aplicabile pentru stabilirea acestor venituri. 

$ 68. — Contestaţiuni contra perceperei, Se .notează că pentru 

toate celelalte perceperi de venituri mobiliare,. afară de cele pre- 

văzute la 'punctul 6 de sub art. 23, ru se pot îndreptă eontesta- 

iuni. la comisiunile de impunere, ci calea de atac este, conform 

art. 117, aceea a eontestaţiei la adiminstraţia financiară, cu drept 

de apel la tribunal şi recurs, în casaţie, conform procedurii spe 

ciele prevăzute . de legea de urmăriye şi percepere a veniturilor 

publice, 

(Axt, 28 din lege) 

Impozitul e în sarcina creditorului. 

$ 609, — Legea pune principiul, care de aliiel este general în 

materie de impozite directe, că impozitul este în sarcina credi- 

torului și, spre a înlătură orice eludare a acestei dispoziţiuni, sta- 

bileşte că. orice dispoziţiune contrarie impusă debitorilor prin con- 

tracte este nulă de drept. Se înţelese aci creditorul care primeşte” 

dobânda. 
a 

Dispoziţiunea are mare importanţă mai ales în caz de litigii 

între părţi, când drepturile fiecăruia . vor fi bine definite pe 

baza legii. Ea se aplică numai pentru contractele încheiate dela a- 

plicarea legii, afară de acele venituri cari erau şi mai înainte 

impozabile şi pentru, cari legea, prevedeă aceeaş dispoziţie. săi 

(Art, 29 din lege) 

Controlul prin instanțele judiciare. 
. 

9 70. — Ultimul articol. 29 al acestui capitol cuprinde o dis- 

poziţiune de ordin administrativ, care se aplică şi astăzi şi care 

este cuprinsă şi în lezea din 1921, ca instanţele judecătorești să 

nu poată da curs nici unei cereri. relative la acte sau creanţe ce
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fae obiceiul impozitului de faţă şi să nu opereze nici o radiere. 
de sarcini, privilegii 'sau ipoteci până nu se va justifică plata 
împozitului, i | i 

In ee priveşte creanţele ipotecare şi privilegiate, dispoziţiunea: 
este veche şi se -aplică astăzi în genere cu stricteţe. Pentru ce- 
jelalte creanţe, judecătorii vor trebui să cunoască bine dispozi-. 
țiunile legii şi instrucţiunile de faţă în ce priveşte aplicarea 
acestui impozit, fiindcă ar fi o străgănire zadarnică pentru toţi 
să se ceai la fiecare caz certificarea administraţiei financiare 
asupra regulatei achitări a impozitului, pe câtă vreme este destul 
ca partea să aducă dovada plăţii făcută. către percepţie. Pentru 
ipotecile la bănci sau Ja cei ce fac operaţiuni de contoare de seont 
sau la împrumutătorii de profesie, nu se- va cere decât dovada 
existenţei datoriei şi a faptului că creditorul face asemenea ope- 

-, raţiuni! pentru care se află impus. | “ _ 
Din studierea, legii și acestor instrucţiuni judecătorii vor. puteă 

uşor să stabilească dacă s'au achitat “drepturile Statului dela 
data când a intrat în vigoare acest impozit şi cazurile de dispensă 
prevăzute de lege, rămânând a cere informaţiuni autorităţilor fis-. 
cale numai în cazuri mai complicate ori dubioase. aceste auto-- 
rități fiind obligate a dă imediat asemenea informaţiuni, 

CAPITOLUL IV i 

IMPOZITUL PE VENITURILE COMERCIALE 
ŞI INDUSTRIALE 

i (Art, 30 din lege) 

Veniturile impozabile. 

$ 71. — Acest impozit cuprinde în genere veniturile din toale- 
ramurile în care muncea împreună cu capitalul intervin direct în- 
Producţiunea venitului. 

Capitalul ce ihtervine are diferite forme, el poate fi mobiliar,. imobiliar şi chiar intelectual, sub forma de cunoştinţe speciale. Definirea exactă a veniturilor impozabile însă nu poate rezultă. 
din această definiţie teoretică, care ar fi prea largă, ci din cea 
strictă pusă în lege, totuş în multe cazuri, definiţia teoretică poate: servi spre deslegarea dabiului ce ar puteă există dacă un venit: cade în prevederile acestui impozit sau altuia, 

$ 72. — Veniturile impozabile sunt : ” 1. — Veniturile din întreprinderi comerciale şi industriale. Asupra acestor venituri avem de observati că legea nu cere
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«ca contribuabilul să fie în orice eaz comerciant, în sensul codului 

de comerţ, deștul ca venitul să fie rezultat dintr'o întreprindere 

„comercială sau industrială, astfel cum se arată în art. 30. Prin 

urmare acesta este caracterul principal care trebuie să îndepli- 

nească venitul, 

Intreprinderea poate fi continuă, cum e cazul exercitării unui 

-comerţ sau industrie, ori discontinuă, cum e cazul unor cumpă- 

rături şi vânzări repetate de lucruri sau valori mobiliare. 

Ea poate consistă chiar întrun fapt unic, cum ar fi cazut sub- 

“înehirierii în mai multe rânduri de camere mobilate, care -ar 

“constitui o adevărată- întreprindere prin opoziţie cu acel care 

-aceidental ar subînchiriă o parte din imobilul luat de el pentru 

locuinţa/sa, ori cu acela care ar face o cumpărare şi vânzare 

unică, ce nu constitue o întreprindere ale căror venituri sunt 

impozabile la impozitul profesional. 

"Criteriu acesta va conduce uşor la determinarea veniturilor 

“impozabile, el îmbrăţişând o mare diversitate de activităţi: ome- 

neşti, carii constituese întreprinderi rezultate din muncă şi ca- 

pital şi anume : comerciale propriu zise, industriale, de transport, 

“agenţii, de exercitarea unor meserii cari constituese întreprinderi, 

cum, ar fi cazul meseriașilor cu prăvălii cari nu se mărginese în 

„exercitarea meseriei lor, în care caz ar fi impozabil la impozitul 

profesional, ci fac şi comerţ cu mărfuri chiar de specialitatea 

lor sau întreprinderi industriale de aceeaş specialitate. 

' Rămâne să se facă distineţiunea între venituri comerciale şi 

industriale în vederea stabilirii cotei, cum vom vedea. 

2, — Veniturile gin exploatări agricole făcute de arendaşi sau 

„din exploatări de păduri sau de mine, făcute fie de arendaşi sau 

-concesionari, fie de proprietari. 

Distincţiunea acestor venituri nu prezintă dificultate fiind vorba 

„de exereitări cu caracter de continuitate, 

Veniturile din exploatări agricole sunt cele realizate de aren- 

daşi sau de oreari alţii cari ar exploată terenurile, adică orice 

-proprietăţi de categoriile 1-6 prevăzute de art. 4, afară de pro- 

prietarii, uzufructuarii sau alţi beneficiari cu drept real asupra 

imobilelor exphbbatate, aceştia fiind consideraţi impuşi şi pe ve- 

nitul dia exploatare la un loc cu venitul diu proprietate. 

Venitusile exploatatorilor de păduri sunt impozabile, oricine 

„ar fi ei, fie chiar proprietari, fiindcă aceste venituri nu sunt tu- 

prinse în evaluarea pe hectar impusă cu veniturile proprietăţilor, 

„sonform art. 4. II , 

In ce priveşte veniturile din exploatarea altor proprietăţi asri- | 

cole de categoriă 8—12, ele sunt privite ca provenind din între 

prinderi. chiar dacă sunt exercitate de proprietari, atunci când 

«exploatarea lor întrece o exploatare intensivă a solului, cum
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ar fi o fermă organizâtă cu mijloace altele de câţ cele derivâni 
din producţia pământului aparţinând exploatantului, ori o gră- 
dină cu flor: sau peniinieră având sere sistematice şi lucrări 
cari constitue o întreprindere în afară, de lucrarea intensivă a te- 
tenului însuşi - 

Este de observat că: în aceste cazuri nu poate fi vorba de o: 
dublă impunere, ci de o separaţiune a veniturilor în impunere, 
şi anume se separă venitul din proprietate care se impune la ajt 
impozit de venitul. din exploatare care se impune la cs 
de faţă, şi de accea la impnnerea venitului din exploatare se 
scade cel impus la proprietate, ditpă cum şi arendaşul scade 
arenda plătită proprietarului. a a 

În ce priveşte veniturile din exploatarea minelor dacă pro- 
prietarui dă mina în concesiune, plătegte impozitul mobiliar şi 
exploatatorui pe cel de faţă, iar, dacă proprietarul exploateaza 
singur, tot venitul. e supus acestui impozii fără a se mai separă 
în două, ” , . 

$ 78, — Cotă impozitului variază după natura întreprinderilor 
Şi anume: . Ii i 

10% în genere pentru veniturile din orice întreprindere vizată 
de lege, afară de cele ce urmează ; Ă 

12% pentru veniturle din operaţiuni de bancă, scont sau. 
împrumuturi ; o | E 

8% pentru veniturile din întreprinderi cari au de obieel exelu- 
siv exploatări industriale, miniere sau de irausport pe cale fe- 
rată sau pa apă, 

Distineţiunea între celelalte întreprinderi şi cele din operaţiuni 
de bancă e uşor de făcut. De asemenea dintre veniturile impuse 
cu cota de 8% se noţ uşor decsebi; întreprinderile miniere, cuni 
şi cele de transport, cari nu pot îi decât întreprinderile parti- 
culare de căi ferate sau tramvaie, cum şi orice întreprinderi 
de transport pe apă. 

| 
Rămâne a preciză cari sunț veniturile întreprinderilor indu- 

striale cari se bucură de reducerea cotei la 8% ? Legea precizează 
că sunt acele cari „au obiect exclusiv exploatări industriale“, 

Prin urmare e vorba de acele întreprinderi cari îndeplinese ur- 
mătoarele condițiuni : - 

a) Să îie exclusiv industrială, adică să nu acumuleze și opera- 
țiuni comereiale, ci să se mărginească în operaţiuni de producere: 
şi de transformarăa imateriei şi- vârizărea preduselor sale, ori 
unde ar face această vânzare ; 

b) Să existe o „exploatare“ a unor instalaâţiuni oarecare, unde- 
Lă 

noţiunea de exploatare să poată aveă loc, astfel cum ar fi o fa- 
brică, ori uzină, sau un atelier având instalaţiuni speciale de- exploatat, 

:
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- Poi fi impuse cu cota de 8% ca venituri din exploatări în- 
dustriale şi cele ale meseriaşilor, cum ar îi tâmplari, fierari, fa-- 

bricanţi de încălțăminte, de haine, ete. numai dacă nu cuinpără 

si vând mărturi de'specialițate, în eare caz sunt impuşi cu 10%, 

şi dacă au instalaţiuni de. exploatat propri a produce mărfuri 

pe cale industrială mecanică, iar nu cu instrumente manrale, pe 
câtă vreme veniturile meseriașilor prevăzute la $ 72 gi 129, 

punctul 1, cari nu îndeplinesc condiţiunile de mai sus sau la'cari 

nici nu pot există asemenea instalaţiuni, cum: ar fi croitorie, cis- 

„mărie, tâmplărie, fierărie, tapiţerie, nu. pot fi cuprinse între 

cele din întreprinderi industriale, rămânând, impuse la impozitul 

profesional. | - ; 

$ 74, — Nu sunt impozabile venituriie Siatului,. judetelor şi 

comunelor, provenite fie din exercitarea unui drept regalian, ca 

transporiuriie pe căi ferate sau pe apă, fie din exploatarea în re- 

gie ale domeniilor publice ori din exploatările unor instituţitinr 

agricole, cum ax fi veniturile. unei şeoli de agricultură ori de me- 

serii, De asemenea veniturile din îndeplinirea unui scop de uti- 

litate publică, cum ar fi distribuirea de iemne 'sâu alte materiale 

necesare populafinnii, din abatoare ori din iluminat, fie chiar la 

casele particulare, atât cât întreprinderea. nu este dată în conce- 

siune, în cari cazari se împun concesionarii. - 

Dacă însă Statul, județul, comuna. ar exercită o întreprindere 

ca şi un simplu particular pentru ereare de venituri, cum sunt 

morile sau fabricile comunale. ori 'exploatează un domeniu luat 

în arendă, beneficiile din exploatare yor îi supuse acestui impozit, 

pentrucă în aceste întreprinderi, pe cari le pot face şi particularii, 

trebuie să existe o esalitate în ce priveşte cheltuelile ce gre- 

vează produsvle şi pentrucă Statul nu poate luă dreptul. de 

impozit al comunelor şi judeţelor, nici acestea pe ale Statului. 

$ 75. — Veniturile imobilelor afectate unei industrii cari a- 

parțin exploatatorilor. și cari mar puteă servi decât în scopul în- 

treBuinţării lor, fiind legate de exploatare, sunt cuprinse în ve- 

niturile din exploatare, ne mai fiind impuse la impozitele agri- 

cole sau pe clădiri. 

Motivul introducerii în lege a acestei dispoziţiuni a fost că 

Aenitul unor” astfel de imobile mar puteă fi determinat aparte, 

înțrucât valoarea lor loeativă nu este independenţă, ci legată de 

exploatare, fără de care acca valoare locativă war mai există sau 

ar fi prea neînsemnată faţă cu valoarea lor. 

Pentru aceasta, lezaa dispune impunerea li impozitul de faţă - 

a veniturilor imobilelor numai când se află în următoarele împre- 

jurări : 
| , | 

a) Când imobilele în chestiune aparţin exploatatorilor, iar 

nu altei persoane cate mar aveă amestec in exploatare ;



  

  

  

b) Când imobilele sunt legate de exploatare şi n'ar putea servi 
în mod normal la altă întrebuințare. | , 

Astfel sunt imobilele special construite şi instalate pentru fa- 
“brici şi cari, dacă fabrica ar încetă, m'ar puteă avei o întrebuin- 
tare normală, pe când clădirile cari pot fi eventual întrebuințate 
şi în al scop cum ar fi localul unui simplu atelier, sunt impuse 
separat, 

Tot astfel o moară mică care are o instalaţie specială nu se 
impune ca clădire, pe când dacă ar 'aveă o instalație provizorie 
într'o clădire cu un motor mobil, nu intră în această prevedere. 

Bine înţeles şi clădirile special construite pentru fabrici dacă 
în caz când încetează exploatarea, sunt închiriate în mod anormal 
în alt seop, devin impozabile. , 

Ciădirile “fabricilor ce “servesc de locuinţă lucrătorilor sau 
funcţionarilor fabricii nu sunt împuse separat atunci când ele 
intră în incinta fabricii, astfel în cât ele n'ar puteă aduce un 
venit aparte prin închiriere, Dacă fabricile sunt situate însă de- 
parte de oraşe, unde în mod obişnuit clădirile pentru personai 
se fac “şi în afară din incinta fabricii şi unde este exclus a se 
puteă închiria, venitul lor va fi impus în acela al exploatării, 

Intră în această dispoziţiune numai localul propriu zis al fa- 
bricii cu toate dependinţele aflate la fabrică, ea biroul şi altele, 
pe când localurile de biurou, depozite sau desfacere situate în alţa 
parte, nu sunt cuprinse, 
Vasele plutitoare, deşi; sunt asimilate imobilelor, ele neputând 

însă servi decât la exploatare, venitul lor, produs de operaţiunile 
de transporturi din ţară, va fi supus de asemenea impozitului de 
faţă, iar nu celui pe clădiri, | - 

$ 76. — Venitul brut ce servă de bază la impunere se stabileşte 
pe fiecare an pe baza venitului anului calendaristice precedent, 
ia» dacă, bilanţul unei întreprinderi nu se încheie pe anul calen- 
daristie se iă de bază venitul pe 12 luni după bilanţul ce pre- 
cede impunerea, i - 

Trebuie să se aibă în- vedere că, deşi impunerea se stabileşte 
după venitul anului precedent, impunerea nu e stabilită pe acel 
an, ci pe un venit care este apreciat a fi; pe anul de impunere, 
egal cu acela al anului precedent, Această chestiune are mare 
importanţă în aplicare, cum se va vedeă, 

(Art, 31 din lege) 

Alegerea venitului net. 
$ 77. — Venitul nst impozabil este definit de art. 31 din lege. El 

este format de produsele rezultate din operaţiunile anului pra-
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cedent, mai puțin cheltnelile proprii îutreprinderii pe acelaş an 
şi eventualele pierderi efective, . 
Prn urmare, pentru a stabili venitul impozabil se va alege 

rezultatul numai al operaţiunilor făcute în anul precedent după . 
natura afacerilor. astfel cum rezultă din contul de profit şi pier- 
deri cari rezumă rezultatul operaţiunilor anului, cum se arată 
la $ 101. | 
Adaos pe baza deciziunilor comisiunei Centrale fiscale. a — Su- 

mele încasate_cu anticipație pentru anul următor de bănei, fie 
ele societăţi anonime, fie firme individuale, cari au bilanţ în ve- 

gulă, nu intră în beneficiul anului în care sa făcut încasarea, ci 

în acela al anului pentru care contează operaţiunea. Rămâne con- 

tribuabilului obligaţiunca să justifice că aceste sume au fost tre- 

cate în beneficiul acelui an, deschizând în registre un cont aparte 

pentru -aceste. operaţiuni. : 

Aceleaşi dispoziţiuui ze aplică şi pentru cheltuelile făcute cu 

anticipație, * - 

$ 78, — Cheltuelile ce se pot scădeă sunt acele proprii ale între- 

prinderii, adică celc făcute pentru obţinerea venitului impozabil, 

neputându-se scădcă cheltuelile personale ale întreprinzătorilor. 
Enumerarea cheltuelilor ce. se poat; scădeă, prevăzute la art, 31 

este limitațivă, ceeace chiar legea o spune prin alin. ultim al 

acestui articol. Prin acel aliniat se arată, ca un exemplu, că nu 

se pot scădeă sumele cheltuite în cursul anului, spre a dă o plus- 

valoare instalaţiunilor sau sporirii întreprinderii, întrucât aceasta 

constitue un venit afectat creşterii de avere a contribuabilului. 

De asemenea nici cele afectate investiţiunilor în imobile sau insta- 

laţiuni, cari sunt amortizabile, o Bi | 

$ 79. — La punctul 1 al ast. 31 se prevede scăderea chiriei 

sau arenzii imobilelor cari servesc întreprinderilor, 

Chiria sau arenda care se seade este cea reală, plătită după 

contractul în vivoare, pe anul al cărui venit se iă de bază, nu 

cea înscrisă în roluri pentru impunerea imobilelor. 

Dacă însă imobilele sunt proprietatea întreprinzătorului sau 

“exploatatorilor şi ele sunt impuse separat, se scade venitul brut 

al imobilelor împus pe numele său, spre a evită o dublă impunere. 

întrucât acel venit intervine şi în acela al exploatării. 

$ 80. — La punctul 2 se prevede scăderea dobânzilor la sumele 

împrumutate întreprinderii. . : | 

Nu poti fi dar scăzute din benefisii decât dobânzile la sumele 

împrumutate pentru întreprinderea din care rezultă acel bene- 

- ficiu,- iar nu cele plătite la împrumatarile personale ale contri- 

buabilului. , 

O altă condiţie este, ca împrumutătorul să aibă o personali- 

tate juridică, distinetă de aceea a împrumutatului. Adică seăde- 

- &2
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rea dobânzilor nn poate aveă loc dacă contribuabilul se împru- 
mută la el însăş, fie chiar când are mai multe afaceri, a căror 
adininistrare se face cu totul distinct. O societate însă în nume 
colectiv .se poaţe împrumută dela unul din asociaţi, fiind per-. 
ssoane juridice distincte, | , : 

Dobânzile pot să nu consiste numai în sume fixe, dar chiar şi 
în participări la beneficii, atunci când împrumutătorul îşi re- 
zervă o asemenea participaţie, bine înţeles, atât cât aceasta re- 
zultă dintrun act de împrumut propriu zis, eare să nu constitue 
o adevărată societate cu răspundere, fi» chiar limitată. 
“$ 81. — La punetele 3 şi 4 se prevade scăderea salariilor, re- 

numeraţiilor sau indemnizaţiilor, sub orice formă, plătite func- 
ţionarilor san lucrătorilor, ' | . 

Nu poate fi scăzut salariul întreprinzătorilor, nici chiar dacă 
aceştia snnt asociaţi, căci tot ce iau asociaţii pentru cheltuelile 
lor fae parte din beneficiile lor. Altfel sub această formă sar 
puteă absorbi cea mai mare parte din venituri, | i 

Ia toate cazuiile prevăzute în acest paragraf salariile sau 
orice retribuție ori îndemnizare sunt supuse impozitului pe salarii. 

Locuinţa ce se dă funcţionarilor. sau lucrătorilor în natură nu 
poate fi scăzută decât până la „concurenţa chiriei ce se plăteşte, 
iar dacă locuinţele aparțin exploatării, până la concurenţa ve- 
nitului ce se află înscris în ro] pentru acele locuinţe, în _ cazul 
când ele sunt înscrise, iar dacă nu sunt înserise, până la concu- 
renţa amortizării capitalului învesţit în locuinţe, în timp de 
douăzeci de ani, deosebit de amortizarea, mai jos prevăzută -la 
punctul 6, în vederea degradării imobilelor. i 

Participările la beneficii se scad integral numai dacă ele sunf 
obligatorii fie prin statute sau deciziuni ale adunării generale, 
fie prin contracte, iar gratificaţiile, chiar dacă nu sunt obliga- 
torii, însă numai până la 50% din “totalul retribuţiunii anuale, In 
ambele cazuri însă numai dacă din actele de constituire rezultă 
că e vorba de renumeraţie a muncei, iar nu de participare la be- 
neficii în calitate de societar, cum ar fi cazul constituirii unei s0- 
cietăţi în participaţie între meseriaşi, ingineri sau diferiţi spe- 
cialişti, | : 

$ 82. Punctul 5 prevede scăderea din beneficiul brut al costu- 
lui materiilor prime transformate în cursul anului de exploa- 
tare, al cărui venit s'â luat de bază la impunere, 

E: vorba aci de materiile prime cumpărate ce servă unei indus- 
trii şi cari se pierd sau se transformă prin fabricaţie, dând naş- 
tere produsului nou care face obiectul întreprinderii, iar nu de 
costul materiei ce ar fi produsă de aceeaş întreprindere, pentru 
care nu se pot scădeă decât cheltuelile de producere. . Cât pentru costial mărfurilor cumpărate şi vândute de un co-
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merciant, nu. mai e nevoie să se prevadă în lege scăderea, căci 
prin cuvintele „Rezultatul operaţiunilor“, prevăzute la $ 77, se 

“înţelege diferenţa între costul de cumpărare şi preţul de yânzare.. 
al mărfurilor din care se vor scădez, celelalte cheltueli. 

$ 83. — Punctul 6 prevede scăderea amortismentului imobile- 
lor ce aparțin întreprinderii si al căror venit nu este impus se- 
parai la impozitul respectiv, ci la un loc cu al întreprinderii, con- 
form $ 7 

Se înțelege prin imobile clădirile şi instalaţiunile cari devin 
imobile, adică acele imobile cari în mod normal sunt amorfizabile. 

Dacă însă aceste imobile sunt impuse separat Ja impozitul 
pe clădiri, ele nu mai pot îi amortizate, întrucât amortismeituy, 
e cuprins în scăzământ de 20% făcut la acel impozit. , 
Amortismentul de faţă nu e fix, ci numai limitat la 5%, iar 

pentru clădirea proprie a uzinei se poate ridică până la 8% pe 
an, fiecare întreprindere putând scădea „amortismentul ce-i con- 
vine în aceste limite. 

Prin clădirea uzinei se înţelege aceea în care - sunţ, instalate 
maşini în care în mod natural se deteriorează mai repede. 

Pentru instalaţiunile imobiliare prin destinaţie scăzământul 

poate merge şi până la 15%, însă limitele rămân a fi fixate de 

ministerul finanţelor în condiţinnile prevăzute de paragratul ur- 

mător, Limita inferioară, ce se poate stabili pentru ele desigur 

5%, pentru că legea prevede această limită pentru imobile în 

genere, E 

Limita de amortizare este calculată în tot cazul în fiecăre an : 

asupra costului clădirilor şi instalaţiunilor, adică asupra sumei 

“cheltuite pentru ele şi până, la acoperirea acestui cost, | 

Prin art. 123 transitoriu limitele de 5 şi 8% pentru amortiza- 
rea imobilelor sau instalaţiunilor imobiliare ale fabricilor aflate 
în condiţiunile de mai gus şi cari sunt construite sau instalate 
dela 1 Ianuarie 1919 până la 1 Ianuarie 1975 poate fi urcat până 

la 10% în primii 10 ani dela punerea în aplicare a legii, Aceasta 

în vedere că costul lor a fost prea mare şi ele nu vor mai puteă 
fi amuortizate când preţurile în genere vor seădeă. | 

$ 84. — Punctul 7 conţine dispoziţiunile privitoare la scăde- 

„rea amortismentului instalaţiunilor mobiliare, prin opoziţie cu 

cele imobiliare prevăzute la paragraful precedent, şi anume: 

a) Dacă pentru aceste 'iinstalaţiuni mobiliare, se plăteşte o chi-, 

Tie, se va şcădeă chiria ; , o 
b) Dacă ele aparţin celui ce exercită întreprinderea, va puteă 

“scădea amortismentul fixat, cum se arată mai jos, până la 15% 
din suma cât a costat; acele instalaţiuni mobiliare. a 

Limitele acestor amortizări pentru diferitele categorii de “in- 
dustrii, ea şi pentru cele imobiliare, vor fi fixate de ministerul
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finanţelor prin decizie aparte, publicată prin Monitorul Oficial, 

după normele. generale ce se vor stabili de comisiunea centrală. 

prevăzută la art. 8t şi după ce va luă şi avizul comisiunii in- 

dustriale depe lângă ministerul industriei şi comerţului. Bine în- 

ţeies sub limita superioară -ce se va stabili, fiecare întreprindere: 

poate amortiză cât îi eonvine. 

Pentru acelaş motiv, ca cel arătat la ultimul alineat al para: 

gvrafvlui precedent, sa dispus tot prin art. 122 transitoriu ea: 

limita de 15% să poată fi ridicată până la 20% pentru investi- 

ţiunile mobiliare făcute în acelaş interval de timp, însă cu con-: 

diţiunile prevăzute mai Sus... 

$ 85. — Punctul $ cuprinde dreptul de scăzământ al exploată- 

rilor din orice fel de concesiuni prevăzute la paragrafele 65 și. 

66, aceștia având. dreptul. a-și amortiză capitalul plătit pentru 

concesiune care rămâne pierdut, cum şi cel învestit în imobile: 

cari nu rămâne proprietătea sa la finele concesiunii, sau în insta- 

laţiuni utile întreprinderii cari rămân în proprietatea conce- 
dentului. 

Legea prevede dar amortizarea instalaţiunilor utile întreprin-. - 

derii, nedând dreptul la amortizarea unor lucrări de agrement 

sau oricăror altora cari constituese fonduri pierdute. 

Nu vor intră în acest drept instalaţiunile cari se amortizează. 

centorm, prevederilor dela punctele 6 şi 7 de mai sus. 

Amortizarea de faţă se face repartizând capitalul de amortizat. 

pe numărul de ani până la expirarea concesiunii, 

$ 86— Punctul 9 prevede scăderea unor alocaţii speciale plă- 

tite din beneficii și anume ; | 
a) La casele de pensiuni şi asistenţă ale funcţionarilor, fie ele- 

instituite de înteprindere, fie de funcţionari, iar în lipsa acestora 

primele plătite la sucietăţile de asizurare, 

Condijiunea în primul eaz este ca sumele vărsate să se păstreze: 

depuse la o instiluţie de credit, iar pentru societăţi pe acţiuni 

să figureze ca atare prin bilanţuri. 

Limita la care se pot ridică aceste alocaţiuni şi vărsăminte în. 

total este de cel mult 10%.din salarii; 

b) Aloeaţiile din beneficii pentru instituţiuni de cultură şi de 

asistenţă socială aparţinând Statului, judeţelor sau comunelor. 
adică acelea cari vin tot în ajutorul Statului, Să 

$ 87. — Punctul 10 şi ultimul prevede scăderea cheltuelilor di- 

“verse sau cheltueli generale privind strict întreprinderea. 

Atât denumirea de cheltueli diverse, cât şi aceea de cheltueli 

generale cuprind aceeaş idee, şi anume a cheltuelilor neprevă-- 
zute în moa special la celelalte puncte, cari însă sunt cele strict. 
necesare întreprinderii pentru obţinerea venitului şi cari g- 
bisnuit figurează prin conturi sub una sau alta din acele două de-- 

,
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Intre cheltueli intră desigur şi cheltuelile de întreţinere ale 
imobilelor cari..n'au fost prevăzută ca scăzăminte în alte părţi, 
cum: şi cele de asigurare pentru imobilele sau mobilele între- 
prinderii, deasemenea întrucât îu sunt cuprinse în alte drepturi 
de scăzământ, Astfel nu se admite a se scădeă cheltuelile de în- 
reținerea şi asigurarea imobilelor al căror venit. este separat 
impus la impozitul pe clădiri întrucât acele scăderi sunt cuprinse 

" “în scăzământul de 20% făcnt la acel impozit. 
Fondurile stabilite de societăţi anonime pentru asigurarea imo- 

ibilelor lor, în măsură ce sfar plăti societăţilor de asigurare la o 
evaluare până la aceea după inventar, vor fi contate în cheltueli. 
Costul uneltelor manuale de lucru cumpărate în cursul anului, 
cari obişnuit nu pot fi trecute la instalaţiuni amortizabile, pot fi 
“scăzute, , 

Nu se pot cuprinde între chelţuelile de scăzut impozitul de faţă, 
întrucât impozitul nu este altceva. decât partea ce se cuvine Sta- 
tului după alegerea beneficiului şi deci nu e admisibil a se scă- 
„de, prealabil! sau a se reveni asupra acestei distribuiri, 

(Art. 32 din lege) 

Rezerve. 

$ 88. — Rezervele sociețăţilor pe acţiuni.: Societăţile pe acţiuni 
:au un. tratament cu totul aparte în impunere, dividendul distri- 
'buit fiind impus pe numele acţionarilor la impozitul mobiliar şi 
cel global, iar pe numele societăţii numai la impozitul compli- 
menţtar conform urt. 42, 

Deasemenea parte din rezerve făcute din beneficiile nedistri- 

'buite nu sunt impuse la impozitul de faţă decât cu cota de ren- 

tabilitate prevăzuţă de acel articol pentru societate, 

Aşa dar se scad la impunerea stabilită -de art. 30: 
a) Rezervele statutare, cel mult 10% din beneficiul net, până 

“când totalul rezervelor ajunre jumătate din capital, şi cel mult 
:5% când a trecut de jurmălate, până ce ajunge egal. cu capitalul, 

"când nu se mai seade nimic, | - 
Primele de emisiune cu oecaziunea sporirii capitalului, trecute 

sub orice formă, după hotărîrea adunării generale, la, capital. iar 

-nu la rezerve, ver fi socotite în acest calcul. | 
Condiţiunea pusă de leze este ca aceste rezerve să fie statutare, 

deci dacă prin statute nu se prevede, ori se prevede mai puţin, 
“scutirea. nu se va acordă ori se va acordă până la acea limită. 

Rezervele Băncii Naţionale cari sunt „menite- în primul rând 

-a acoperi emisiunea au regim. legal special. Cât pentru rezervele 

matemâăţice sau tehnice ale societăţilor de asigurare, acestea
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na sunt impozabile atât cât se 'va constată că ele: nu cuprind! 

mici o parte din beneficiile societăţilor, ci se mărginesc: strict în 

jimita fixată după calculul general al probabilităților, care apar- 

ţine asiguraţilor; 

b) Rezervele speciale "pentru creanţe dubicase. 

O condiţiune pusă ca aceste rezerve să fie scăzute la impunere 

_este ca ele să figureze în bilanţ, sub această denumire de rezerve. 

petru creanţe dubioase. . 

O altă condiţiune este ea totalul creanţelor dibioase pentru. 

care 'se fac asemenea rezerve, să nu treacă în fiecare an de 3% 

din plasamențtul în creanţe aie intreprinderii, Dacă trece, scutirea 

se teduce la această limiţă. . 

Se înţelege prin plasament în creanţe. totalul creanţelor de 

orice fel posedate de întreprindere la încheierea bilanţului, fără 

dessebire de anul provenienţei lor, bine înţeles însă c& şi limita 

de 3% nu poate fi trecută de totalul acestor rezerve. Astfel dacă, 

întrun an plasamentul în creanţe e 10.000.000 lei şi rezerva pentru 

creanţe dubioase de 200.000 lei, adică 2%, în al doilea an dacă, 

plasamentul 'e iot de 19.000.909 lei, fără distineţiune între creanţe, 

xvezerva poate fi.complectată până la 3%, adică cu încă 100.000 

"lei; iar dacă în, anul următor plasamentul scade, rezerva se re- 

cuce la 3% şi partea ce irece se impune, , 

Dispoziţiunea transitorie din art, 125 pentru formare de re- 

zexve pentru acoperirea diferenţelor de curs nu are nici o: legă- 

tuxă cu rezervele pe cari legea le prevede ca scutite în mod nor- 

mal şi de aceeă dispoziţiunile acelui articol rămân a fi explicate 

la loeul său, . 

(Axt. 33 din lege) | . R 

Evitarea dublei impuneri. 

$ 89, — Spre a se evită o dublă impunere se scad din bene- 

fieiul brut al societăţilor pe acţiuni, numai în ce priveşte impu- 

nexea cu cota stabilită prin art. 30, veniturile pentru cari sau 

plătit deja impozitul mobiliar şi cari, în vedere că societăţile pe 

acţiuni au o contabilitate unică şi un singur bilanţ, vor figură, 

în bilanţurile lor. neavând posibilitatea a le trece în alte conturi 

ca un particular şi de aceea ele vor fi deduse la impunerea s9- 

cietăţii prevăzute de art. 30. 

Veniturile în chestiune cari se scad sunt : 

a) Participări reaie la beneficiile altor societăţi, cum şi venitu- 
vile sumelor piasate în mod permanent în efecte publice supuse 
impozitului mobiliax, 

Participări reale sunt cele dovedite prin acte în cazurile când
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-- 0 soeietaje ia parte la fondarea altei societăţi eu o parte din câ- 
„ Pital, sau, dacă chiar după constituirea ci participă la majorarea 

capitalului acelei societăţi în mod real, adică participând la 
subscripţie pe acţiuni pe cari să le vândă, ei luând asupră-şi o 
parte din capital, chiar când această parte consistă din acţiuni. 
pe cari le păstrează în portofoliu său. 7 ! 
Plasamente permanente în efecte publice sunt sumele plasate: 

din rezerve sau din capitaluri disponibile, cari se păstrează dela 
un bilanţ la altul în asemenea titluri. Bine înţeles că veniturile 
„acestor titluri se scad atât cât ele sunt supuse impozitului 
mobiliar, | . . 

b) Redevenţele din concesiuni. Ei vorba aci de veniturile. reali- 
zate de societăţi în ealitate de proprietare sau cedente din rede- 
venţe, drepturi la redevenţe, drepturi din cesiuni ori exerciţiul unor: 
asemenea drepturi la întreprinderile miniere, industriale „sau 
comerciale stabilite conform $ 65, pentru cati venituri. sa reţinut. 
şi vărsat impozitul mobiliar la primirea lor ; 

c) Dobânzile cuvenite la sumele depuse spre fructificare sau 

_păslrare, supuse impozitului mobiliar. 
„Dacă societatea face afaceri de bancă ea este scutită de impo- 

zitul mobiliar, pe baza art. 23, pentru dobânda primită caxe in- 

iră în beneficiul său comercial impozabil. - i 

Imvers, dacă nu face afacesi. de bancă, acea societațe va plăti 

impozitul mobiliar pentru dobânda primită ca şi orice particular ; 

cum însă societatea este obligată a trece şi această dobândă în 
bilanţul său e drept ai se seădeă la impunere; ! 

d) După scăderea sumelor de mai sus, la aceeaş impunere pre- 

“văzută de art. 20, se mai seade din beneficiul rămas conform alin. 

6 din art. 33 dividendul distrihmit acţionarilor, care urmează a fi 

impus impozitului mobiliar, pe numele aeţionarilor, aceştia ne- 

putând fi trataţi, din punctul de vedere al impunerii, la impozi- 

tul de faţă ca persoane impozabile distincte de societate. 

Dacă o societate va distribui o parte din rezervele aniilor pre- 

ecdenţi vezultate din beneficiu, îie că plăteste acţionarilor, 
fie că se atribuie capitalului lor, acea parte va fi supusă la îm- 

pozitul. mobiliar, fără distineţiune dacă face parte din rezerva, 

supusă sau nu impozitului de faţă asupra beneficiului, întrucât 

lesea nu distinge. Bineînţeles, e vorba numai de rezervele făcute 

după aplicarea legii. | | 
$ 90. —: Dacă pentru ircasarea. veniturilor ce urmează a se 

seădeă conform paracrafului precedent, alin a şi b, societatea are 

de. făcni cheltueli sreciale la cari este obligată, aceste cheltueli 

nu pot fi scăzute la impunerea societăţii asupra beneficiului su- 

pus impozitului de faţă, de aceea ele vor fi scoase dela drepturile: 

de scăzăminte.
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Spre exemplu o societate a voncesionat un teren minier pentru 

<are concesiune primeste o redevenţă de 1.000.000 lei anual şi cu 

rbligaţie pentru ea a face lucrări ce necesită cheltueli de 400.000 | 

lei în primul an, pe cari are dreptul a le amortiza în zece ani, | 

„Venitul de- un milion lei este scăzut dela impozitul prevăzut de 

art. 30, el fiind supus impozitului mobiliar scăzut conform art. 

$i cu amortismentul de 400.000 lei, iar cheltuiala de 400.000 lei ” 

specială pentru acel venit nu va putea fi scăzută din beneficiile 
societăţii supuse impozitului de faţă. , 

Legea se oenpă nnmai de asemenea cheltueli speciale pentru 

cbtinerea acestor venituri. pe când de cheltuelile generale ale 

societăţii cu personalul și altele cari intervin şi pentru astfel de 

venituri nu se preocupă, şi atunci partea din cheliueli generale 

aie societăţii afectate acustor afaceri vor interveni în scăderea ve- 

vitului din alte afaceri care este impozabil la impozitul de faţă. 

Deasemenea participările, redevenţele şi dobânzile la depozite 

supuse la impozitul rmobiliav, micşorate cu cheltuelile speciale 

aterenie, cum. s'a zis, vor interveni şi ele în repartiţia venitului 

net 'al societăţii, şi atunci partea din ele care intră în compunerea 

«bividendului $i rezervelor scutite la art. 30 va fi încă odată scă- 

zulă din venitul impozabil. In schimb aceeaş parte care intră 

în dividend este- supusă pe seama acţionarilor impozitului mobi- 

liar, care se percepe automat fără consideraţia provenienţei. 

Un exemplu va lărauri mai bine chestiunea: 

    

| Venitul net - Repartiția beneficiului 

2.400.000 lei din afaceri comerciale. 1.800.000 lei dividend. 
600.000 lei redevenţe scăzute cu 240.000 ,, rezerva 10/, scutită 

cheltueli speciale. . 160.000 ,, rezervapentru creanţe _ 
-3.00u,000 lei . dubioase. 

: 300,000 „, tantieme. 
200.000 „ rezerve peste 10%, 
300.000 „, investiţiuni. 

3.000.000 lei 

In afară de rezervele scutite în sumă de 400.000 lei şi de di- 

„idend se mai scade din beneficiul net suma de 600.000 din xiede- 
venţe taxate la impozitul mobiliar, fără a se ţine seama că chel-! 

tuelile de administraţie aferente aceste sume au mai fost odată 
scăzute, 

Astfel rămâne de iinpus 200.000 lei, 

“um însă dividendul reprezintă 60% din întreg beneficiul net, 
cuprinde şi 60% din redevenţa de 600.000 lei taxată la impozitul 
„mobiliar, adică 360.000 lei, care sumă va fi supusă impozitului 
nobiliar cu dividendul şi pe seama acţionarilor, 

In schimb s'au scăzut Ain beneficiul brut al societăţii toate 
-cheltuelile de administraţie, cum am arătat, ceeace nu puteă aveă
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loe pentru veniturile impozabile la mobiliar cari sunt supuse pe 
sumă brută. 

Dacă pentru impunerea cu cota prevăzută la art. 30 ' se ivese: 
complicaţii, pe care L.gea le simplifică cum sa arătat, în schimb 
cota complimentară prevăzută de art, 42 se aplică fără distine- 
tiane la toate veniturile neta mai puţin rezervele, cum se va 
arătă ia acel articol. : 

$ 91. — Ca o consecinţă a celor arătate la paragraful No. 14. 
în cazul când Statul participă la o instituţiune financiară creiată 

de el, partea ce-i revine din beneficiu, în baza dreptului său. re- 
galian concedat acelor societăţi este scăzută. 
Această parle fiind cu totul scutită, se scade din beneficiul 

brut, stabilindu-se fără ca beneficiul nat impozabil al societăţii 

cu şi calculul rentahilităţii provăzut, de art. 42, 

In cazul însă când Statul participă la beneficii ca simplu ex- 

ploatator, fie chiar al imobilelor sale concesionate aduse ca 

aport în societate, această seuiire nu are loc. 

$ 92. — Ultimele 2 aliniate ale art. 33 prevede două miodali- 

tăţi speciale de impunere în două cazuri distincte şi anume: 

a) Impunerea societăţilor financiare de credit urban şi rural, cari. 

nau alţ beneficiu impozabil decât ceeace se cuvine asociaţilor 

din restituirile eu li se fac din cheituelile de administraţie înca- 

sate de societate, se face numai pentru acest beneficiu ; 

b) Pentru băncile populare şi cooperativele enumerate la art. 

34 şi federalele lor se prevede ca dividendul distribuit acţio: 
narilor, care e scutit de impozitul mobiliar, să fie supus acestui 

impozit, considerându-se acţionarii ca copărtaşi la întreprindere,. 
iar nu participanţi la beneficii. , 

Seopul principal al acestei dispoziţiuni excepţionale a fost ca 

să se dea pntinţa a se acordă acestor societăţi avantajele ce -ur-- 

mează prevăzute de art. 34 şi 85. 

- (Art. 34 din lege) 

Scutiri. 

$ 93, — Scutirile. acordate prin art. 34 privesc: 

a) Cooperativele, băncile populare şi federalele prevăzute de- 

acel articol şi eaxi sunt constituite pe baza legilor speciale în vi- 

goare şi cu aprobarea centralelor lor respective (centrala, coopera- 

tivelor sătești, a băncilor populare şi a obștiilor şi exploatărilor 

agricole). 

Asociaţiile şi cooperativele de industrie casnică sant cele. în- 

fiinţate în ultimul timp pentru ajutarea lucrătoarelor femei și 

vânzarea în comun a obiectelor de industrie casnică lucrate de 

„ele. Se cuprind între aceste şi atelierele mânăstireşti.
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Nu sunt cuprinse veniturile din lucrări casnice eventual vân- 

dute direct de femeile lucrătoare. 

Această, scutire se acordă pe trei ani dela constituirea lor si 

numai dacă satisfac condiţiunile puse prin acele legi spre a se 

bucură de scutirea -de contribuţiunile directe dinainte de punereâ 

în aplicare a legii. 
Aceste condiţiurii sunt, după modul de constituire sau funcţio- 

nare, ecle ce urmează: 

1. Cele cari: îndeplinese contițiunile următoare: 

Răspândirea nelimitată şi solidară a membrilor.. 
Neîmpărţirea între membri a fondului de rezervă constituit din 

cel puţin 50% a beneficiilor anuale nete şi destinarea lui, în caz 

de lichidare, pentru scopuri de utilitate “comunală. 

Gratuitatea administraţiei afară de contabil. 

„ Yără, îndeplinirea -condiţiunilor de mai sus: 

Cele cari au un. capital până la 20.000 lei. 

Cele cari vor prevedeă în statutele_ lor. că nu vor percepe do- : 

pândă mai mare -de 10% pentru societari şi 122% pentru neso- 

-cietari, - 

Acestea sunt condiţiunile din legea. actuală. Ble pot fi modifi- 

cate prin legi viitoare. 

După împlinirea celor trei ani dela . constituirea acestor so- 

-gietăţi impunerea se face redusă, conform art, 35, însă dela 1 Ia- 

nuarie ce urmează împlinirii termenului de scutire. , 

La aplicarea legii se vor impune tot astfel toate aceste coope- 

rative, bănci populare şi federale cari au împliriit trei ani dela 

„constituirea lor, rămânând a se bucură de scutire cele ce nu 
au încă trei ani, pe ţimpul rămas până la împlinirea acelui termen. 

Scutirea e'acordată numai pentru impozitul prevăzut de art. 

-30, iar nu de cel complimentar prevăzut de art. 42, care se aplică 

scăzându-se bine. înţeles sumele constituite pentru edilitate eon- 

form art. 3], punctul 9; * ” 

b) Societăţile furcţionareşti, constituite pe bază de legi spe- 

-ciale, cărora s'a acordat sentirea de impozite prin acele legi cu 

condiţiunile să se limiteze la operaţiunile pentru cari ele sunt 

constituite şi ca acestea să se facă numaâăi între membrii funcţio- 

nari. 

De asemenea societăţile de binefacere cari îndeplinesc acest scop 

şi cari se bucură de asemenea scutiri, pe baza de legi speciale, 

atât întru cât se păstrează, condiţiunile de funcţionare ce s'a avut 

în vedere prin acele legi la acordarea avantajelor ; 

c) Casele comunale de păstrare scutite sunt cele existente în 

Ardeal. Ele sunt scutite numai pentru beneficiile ce sezxvă edi- 

lităţii publice, iar nu pentru cele ce li s'ar da altă destinaţie, ori- 

“care ar fi şi pentru care ele sunt impozabile,



  

Sa prevăzut în lege, numai: spre a evită confuzia, că scutirea; 
nu se poate întinde şi pentru impozitul mobiliar ce urmează a: 
se plăti dă depunători la dobânda sumelor depuse spre păstrare 
lâ acele case; 

d) Scuiirea acordată societăţilor de exploatarea apelor mine- 
xale ale Statului, constițuite pe baza legii din 18 Aprilie 1909, nu 

mai are aplicare astăzi, fiindcă societăţile constituite pe baza. 

acelei legi au împlinit termenul de scutire de 10 ani dela începe- 

„rea exploatării, totuşi dispoziţiunea sa menţinut, în vedere că sar: 

putea constilui societăţi pe baza acelei legi, cărora nu Sar pu- 

tea acordă scutiri dacă n'ar fi prevăzute, căci orice drepturi da 

scutiri acordate prin orice legi în afară de cele aci prevăzute: 

sunt abrogate. 7 

(Ari. 35 din lege) 

Reduceri. | : 

$ 94, — Reduceri de impozit se acordă precum urmează : 

a) Jumătate din inpozitul pentru cooperativele, băficile popu-- 

lare şi federale menţionate în art. 34 din lege, cu condiţiunea 

să satisfaeă cerinţele legii pe baza cărora ele funcţionează, cum. 

şi asociaţiile şi societăţile de industrie casnică sau având de obiect. 

exclusiv producerea sau desfacerea obiectelor de industrie casnică. 
cu seop luerativ ; 

bd) Aceleaşi cooperative, bănci populare, federale, societăţi sau 

ăsociaţii sus menţionate se vor bucură de reducere numai cu o 

“pătrime şi în aceleaşi condițiuni, dacă au un capital vărsat de. 

- peste un milion lei şi au împlinit 6 ani de funcţionare; 

c) Societăţile constituite pentru construire de locuinţe ottine 

pe baza lepii speciale în vigoare se vor bucură de scutirea im-- 

pozitului pe jumătate, atât cât satisface condiţiunile impuse prin 

acele legi; - 

d) Asociaţiile profesionale fără scop lucrativ, cari nu împart 

sub nici o formă beneficii membrilor lor, ci le întrebuinţează în 

scop de utilitate generală recunoscută, beneficiază asemenea de 

reducerea la jumătate: a, impozitului, . 

Aceste asociaţiuni sunt cele azi existente în Ardeal, al căror 

scop este întreţinerea de şcoli pentu diferite meserii şi profesiuni. 

industriale, - 

(Ast, 36 din lege) 

Incurajarea industriei. 

$ 95, — Actualele drepturi de scutiri de contribuţiuni directe. 

acurdate unora dintre fabrici pria „legea pentru încurajarea in--
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„dustriei încetează pentru nouile irapozite în vederea unificării lor 

entru toată ţara, . 

Tun schimb se acordă scutiri sau reduceri de impozit pentru în- 

treprinderile industriale şi miniere noni, până în al cincilea an 

«le funcţionarea lor. 

Scuţirea se acordă pe fiecare an până într'al cincilea, pe baza 

„declaraţiei dacă beneficiul lor net impozabil pe acel an, adică 

acela al anului precedent: care servă de -bază la impunere, nu 

“txece de 8% din capital împreună cu rezervele; iar dacă acestă 

ventabilitate trece de 8%, fără a fi mai mare de 10%, impozitul 

e reduce la jumătate. In cazul când trece de 10%, nu se acordă 

_mici o reducere pe acel an, urmând a se acordă pe cei următori 
în condiţiile de mai sus, însă numai până în al cincilea an dela 

începerea funcţionării. 

In al şaselea an de funcţionare nici o scutire sau reducere 

nu se mai acordă. Prin urmare o industrie care începe exploata- 

vea în cursul anului 1923 devine impozabilă integral în anul 1928 

chiar dacă până atunci şi-a sporit întreprinderea prin adăogiri, 

iar una care a început în cursul anului 1920 în anul 1925. 

Se consideră întreprindere nouă aceea care îucepe într'o aşe- 

zare care na mai existat, iar nu când o întreprindere trece în 

alte mâini. 

Intre industriile voui intră şi cele care au fost distruse de răs- 

boi, pentru partea refăcută din imobile şi instalaţiuni distruse de 

ăsboi, dacă această parte trece de o treime din totalul rămas 

«inainte de distruwere. . 

Comisiunile vor avea a constată şi a stabili aceste condițiuni, 

-cum şi cât reprezintă partea râfăcută din totalul instalaţiunilor 

Aaţă de cele vechi. Dacă partea refăcută, nu țtrece de 1/, din tota- 

lul instalaţiunilor, nu se face nici o"reducere, iar dacă trece se 

reduce din venitul impozabil o parte respectivă. Astfel dacă ve- 

nitul impozabil ar fi 1.000.000 lei, iar partea refăcută trei pătrimi 

475 %) din totalul instalaţiunilor se va reduce la impunere 

.750.000 lei din venit. 

Dacă la punerea în aplicarea legii o: întreprindere nu se gă- 

sește încă în al şaselea an dela refacerea ei în condiţiunile de 

“mai sus. poate beneficiă de aceste avantaje până în al cincilea 
an, ca şi cele noui, A 

Toate drepturile de scutire sau reducere prevăzute mai sus, 
atât pentru fabricile noni cât şi pentru cele refăcute, se acordă 
numai întreprinderilor imdustriale sau miniere cu capital în ma- 
joritate naţional şi nnmai dacă, ele îndeplinesc condiţiunile pre- .- 
văzute de legile şi regulamentul în vigoare pentru acordarea de 
-avantaje industriilor, după constituirile prealabile făcute con- 
faxm prevederilor acelei legii.
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Impozitul de 3, 4 sau 5% previizut de legea pentru încurajarea 
industriei, care înlocuia contribuţiunile directe, încetează cu totul 
dela i Aprilie 1933, nouile scutiri acordându- -se în alte condițiuni. 

(Art. 37 din lege) 

-. 
Locul impunerii. 

$ 96. — Aşezarea impozitului se face la locul întreprinderii 
pentru venitul din fiecare întreprindere exercitată de o persoană. 
particulară ori societate, afară de cele pe acţiuni, iar dacă între- - 
prinderea are direcţiunea ei în altă parte, la sediul direcţiunii 
întreprinderii unde se păstrează registrele şi se încheie opera- 

țiunile. In cazul când o întreprindere se exercită în mai multe 
locuri fără a aveă o direcţiune centrală, acolo „unde are loc prin- 

cipala activitate a întreprinderii. ă 

Impunerea venitului la impozitul de faţă se face dar pe între- 

prinderi, păstrându-se prin aceasta principiul obiectivităţii impo- 

zitului pus la începutul acestei legi, a cărei aplicare ne conduce 

a ţine seama de unitaţea venitului impozabil, iar nu de totalitatea 

veniturilor elemuntare ale unei persoane. 
Aşă dar dacă conţrihuabilul exercită o întreprindere unică, spre 

exemplu de cherestea, a cărei exercitare se face fie întrun singur 

loe, fie în mai multe locuri, venitul impozabil se stabileşte la un 

loc, conform prevederilor de mai sus. Dacă însă mai are şi altă 

întreprindere, cum: ar fi exploatarea unei moşii ce ţine în arendă, 

sau vreuu altfel de comerţ, cum ar fi cel de băuturi spirtoase, 

venitul impozabil se siabileşte şi se impune pentru fiecare între- 

prindere în parte. 

Când însă una din întreprinderi este un accesoriu al celeilalte 

spre exemplu la întreprinderea de cherestea întreprinzătorul 

deschide o cantină pentru lucrători, sau când exercită într'o 

singură prăvălie două sa: mai -multe ramuri de comerţ sau în- 

“4un singur locul două sau mai multe feluri de industrii legate: 

între ele cari formează o întreprindere unică, venitul se impune: 

la un loc. ! za 

Dacă exercită două diferite feluri de comerţ în localuri deo- 

sebite se impune separat, pe când pentru acelaş fel de comerţ. 

se impune la un singur loc. 

Deasemenea dacă în aceeaş întreprindere întrun loc exercită 

singur, iar în altul cu un asociat, se impune separat. ” 

$ 97. — Pentru socictătile pe acţiuni a căror unitate în între- 

prinderi şi centralizare a operaţiunilor este ; stabilită prin chiar: 

modul constituirii lor, atâţ cât exercitarea se face direct de 

societate fără amestecul altei persoane sau societăţi, venitul şi



impunereă se stabileşte la locul unde se află sediul sau prin- 
-cipala administraţie. 

Societăţile sau întreprinderile cari nu au sediul în ţară sunt 
impuse acolo unde are Ice principaia exercitare pentru toate su- 
-cursalele din ţară, fiind obligate a încheiă bilanţ pentru, ope- 

“vaţiunile şi capitalul pus în întreprinderea din ţară, iar dacă nu 

îndeplineşte această obligaţie impunerea se va stabili din oficiu 
pe fiecare sucursală în parte, > 

(Art, £8 din lege) 

Declaraţia. 

$ 98. — Declaraţia contribuabilului este baza dela care por- 
neşte constatarea venitului şi aşezarea impunerii, elementele ce 
ea cuprinde urmând a fi controlate şi combinate cu celelalte 
prevăzute de art. 39 pentru stabilirea venitului impozabil. 

Contribuabilii sunt obligaţi a da declaraţiuni anuale conform 
normelor stabilite la titlul III. cap. 1I., pentru fiecare întreprin- 
dere în parte sau la locul unde urmează a se face impunerea 
după prevederile de mai sus,: 

Declaraţiunile se vor face pe formulare oficiale (No. 4) cari 
vor fi completate numai în locurile şi cu datele ce priveşte pe fie- 

“care contribuabil. 

In primul vând deeiaraţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunile 

legale, date exacte asupra capitalului pus în întreprindere, ve- 

nitul brut şi net rezultat din operaţiuni încheiaţe în anul pre- 

cedent, sau dacă sa încheiat bilanţ, cel ales 'pe perioada de 12 

luni pe care a încheiat bilanţul şi cifrele scăzute din venitul 

brut, pentru âlegerea beneficiului net, rămânând contribuabilo- 

lui sarcina a justifică fiecare din aceste cifre. 

Bilanţul şi contui de profit şi pierderi trebuie să însoţească 

“declaraţia tuturor contribuabililor obligaţi la publicarea lui sau 
celor ce l-au încheiat în regulă, iar cei ce nu au bilanţ sunt 
obligaţi a declară în vederea acestei impuneri pe lângă cifrele 
mai sus prevăzute drept capital şi venituri şi” cifra totală a afa- 
“cerilor sau operaţiunile încheiate în cursul anului. 

$ 99. — Cifra afacerilor consistă în totalitatea cifrelor ce for- 
mează operaţiunile. din cari rezultă veniturile impozabile şi 
anume : 

a) Peutru comercianții în genere, în totalul preţurilor obţinute 
la vânzările din cursul anului ; 

b) Pentru întreprinderile de bancă, scont şi orice alte opera- 
tiuni cu bani san valori mobiliare, în totalul profiturilor brute ce
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rezultă din conturile acestor operaţiuni, adică aşa. cum rezultă 

-din creditul contului de profit şi pierdere ; : 

c) Pentru industriaşi şi producători în genere, în totalul calorii “ 

. fabrieatelor sau produseor din cursul anului ; 

d) Pentru meseriaşi şi tuţi cei cari se angajează la lucrări, 

transporturi, comisioane şi diferite servicii, în totalul sumelor 

cuvenite pentru lucrările sau serviciile îndeplinite în eursul a- 

nului. 

Ca şi pentru venituri, rămâne în sarcina contribuabilului a do- 

vedi cifrele ce declară, 

4 (Axt, 29 diri lege) 

Constatarea. _ | . 

$ 100. — Stabilirea venitului net impozabil constitue partea 

cea mai importantă a lucrării comisiunilor în aşezarea acestui 

impozit. i 

Legea separă în două categorii modalităţile principale de sta: 

'bilirea acestui venit și anume: 

1. Metoda directă care permite comisiunii a constată venitul 

real pe baza elementelor bilanţului, controlate şi combinate cu 

-toate elementele ee contribuabilul este obligat a declară şi a pune 

la dispoziţiunea. comisiunii, şi 

2. Metoda prezumativă prin care se recurge la alte mijloace 

:spre a stabili venitul impozabil. 

Prima metodă este preferită de lege, întrucât comisiunea nu 

-poate recurge la cea de a doua, decât atunci când bilanţul ni e 

încheiat în regulă şi corespunzând cu registrele regulat ţinute. 

$ 101. — In prima metodă de constatare a venitului net impoza- 

'bil principalui eleraent al bilanţului depe care se face alegerea 

-xenitului este contul de profit şi pierderi al operaţiunilor efec- 

tuate în cursul anului după prevederile dela paragraful 'No. 77, 

"bilanţul în sine neconstituind decât situaţiunea generală a co- 

mereiantului 'în care se găsese cuprinse elementele necesare im- 

punerii. Contul de profit şi pierderi trebuie să cuprindă rezul- 

tatul final al operaţiunilor unei întreprinderi din cursul anului 

după toate conturile speciale, cum: contul de mărfuri sau de 

fabricate, de lucrări, de creanţe, de titiuri şi altele, după natura 

fiecărei întreprinderi. 

Contul de mărfuri sau de fabricate e principalul element ce 

intervine în formarea contului de profit şi pierderi în afacerile de 

comerţ şi industrie productivă. 

Acest cont cuprinde, pe lângă mărfurile vândute, evaluarea 

mărfurilor rămase la încheerea lui după inventar, care intervine
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deci în stabilirea venitului net. Această evaluare se va face: a) 
Pentru comerţ, după preţul de cumpărare al mărfurilor din mo- 
mentul încheierii contului; bj) Pentru industrie, evaluarea 
materiei prime rămasă la fel ea la comerţ, iar mărfurile produse 
după preţul lor de cost din momentul închierii contului, la care 
preţ intervine costul materiei prime şi al produeţiunii din acel 
n.oment, 

Contul de creanţe cuprinda la activ toate sumele de incasat, 

costul mărfurilor vândute 'dar neincasate încă, aceste creanţe ur- 

mând a intră la activ spre formarea beneficiului rezultat, din o- 
peraţiunile făcute în cursul anului. - 

Contul de lucrări cuprinde de asemenea sumele cuvenite la 

lerările efectuate în cursul anului, indiferent dacă sumele sunt 

primite sau sunt de primit, Pentru lucrări începute dar neter- 

“minate se încheie situaţiuni provizorii în acelaş cont, urmând a fi 

stabilite definitiv în anul când sunt lichidate. 

* Contul de titluri sau efecte se încheie la fel cu cel de mărfuri. 

In definitiv contul de profit şi pierdere depe care se alege be- 

neficiul impozabil trebuie să arate rezultatul anual al întreprin- 

derii contribuabilului din operaţiunile făcute în cursul anului în 

orice valori, iar nu numai în numerarul încasat. 

$ 10, — In a doua metodă de constatarea venitului impoza- 

bil, comisiunea procede la stabilirea lui recurgând Ja alte mij- 

loace decât cele ce îi se pun la dispoziţiune pentru stabilirea veni- . 
imlui real şi anume : | 

a) Comisiunea poate stabili venitul prin prezumaţie după cifra 

afacerilor anului precedent dacă aceasta poate fi stabilită fie pe 

baza declaraţiei, fie după registre sau din orice alte elemente. Mo- 

dul de stabilirea venitului este comparaţia cu alți contribuabili 
cari au înțreprinderi de aceeaş categorie, 

Stabilind adică procentul câştigaţ de câţiva comercianţi cari 

fac aceleaşi întreprinderi, cam în aceleași condițiuni dintr'o loca- 

litate, se va putea ajunge a stabili cu o aproximaţie nu prea de- 

părtată, venitul altora de aceeaş natură în raport cu cifra aface- 

rilor lor, ţinând seama şi de importanţa cifrei. 

Modalităţi de detalii în această privinţă se vor stabili de sigur 

şi de comisiunea centrală prevăzută de art. 84; 

b) Dacă cifra afacerilor nu se poate stabili precis după registre 

sau din alte elemente, se va procedă de către eomisiune dea- 

dr eptul la evaluarea venitului prin apreciere în, comparaţie. cu alţi 
contribuabili de aceuaş categorie, 
Legea dă preferinţă primului mod de apreciere după cifra afa- 

cerilor şi numai dacă după aceasta, nu se poate stabili se recurge 
la al doilea. 

În acest caz evaluarea venitului se face prin apreciere, însă 
aprecierea e legată de comparaţie cu alţi contribuabili.



  

  

“ Comparaţia trebuie să se facă atât cu alţi contribuabili de 
„aceeaş eategorie şi: importanță al căror veniti a putut "fi stabilit - 
pe bază de registre sau pe “alte căi, cât şi cu contribuabilii cari se 
“găsesc În aceeaş împrejurare al căror venit nu sa stabilit pe alte 
“căi spre a nu se creă inegalilăţi între ei, 

Dar dificultatea de apreciere va fi acolo unde contisiunile nu 
"ver găsi contribuabili de aceeaş categorie şi importanţă spre com- 
parație, cum ar fi cazul micilor meseriaşi și chiar a unora din 
micii comercianți, E ' 

La oraşe chestiunea va fi mai uşurată, căci pornind de sus în 
es, dela cei mai mari până la cei mai mici, se va puteă ajunge 
la o gradaţie în impunerea diteritelor caţegorii de întreprinderi 
-eari fiind legate de cele ale căror venituri se pot stabili se va a- 
dunge să nu depăşească veniturile normale, dar la ţară chestiu- 
nea e mai greă şi va trebui să se recurză şi la alte elemente. 
Aşă dar ori unde vor lueră comisiunile înainte de a procede la 

aceste impuneri, mai ales la punerea în aplicare a legii, când 

aceleaşi comisiuni vor aveă a lucră la evaluările şi stabilirea im- 

punerilor imobiliare, ele vor aveă destul timp să studieze chesti- 

unea şi nu vor» procedă la aceste impuneri până nu vor studiă 

dvelaraţiile şi elementele de impunere şi nu vor stabili oarecari 

venituri probabile pentru micii meseriaşi şi "comercianţi. - 

Comisiunile vor ţine seamă, acoio unde nu sunt elemente de 

comparaţie, ca imicii meseriaşi să nu plătească mai mult decât 

“ar plăti ca impozit pe salariu după timpul cât ei pot luceră, iar 

de altă parle să nu depăşească prea mult de impunerile din tre- 

cut, inai ales acolo unde au fost impozite pe câstie, ţinând seama 
„si de realităţile de astăzi. 

Căile de atac în contra impunerilor comisiunilor sunt cele pre- 

văzute sub titlul III al legii şi al prezentelor instrucţiuni. 

„Art, 40 din lege) 

Exploatări agricole. 

$ 103, Stabilirea venitarilor din întreprinderi agricole ale 

arendaşilor şi celor supuşi acestui impozit contorm arătărilor . de 

la & 72 se face precum urmează : | Ă 

a) Pentru cei cari ţin registre şi o contabilitate regulată, putând 

prezentă un cont regulat de profit şi pierderi şi pentru cari acest 

beneficiu se poate dovedi, venitul se va constată pe baza decla-  _ 

xaţiunilor. a actelor şi; a dovezilor aduse, după acela al anului pre- 

<eedent ; 

b) Dacă nu ţin contabilitate regulată şi nu se pot aduce ase- i
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menea, dovezi, venitul se va apreciâ pe eale generală, pe regiuni, 

în raport cu valoarea locativă a proprietăţilor exploatate stabilite 
"la vecensământ. Raportul se va stabili ţinându-se seama de pro- 

ducţiunea medie: anuală pe regiuni, urmând normele ce se vor 

stabili de'comisiunea centrală prevăzută de ast. 34. Exploatatorii 

xâmân totuş obligaţi la darea deelaraţiunilor. la recensământ, cum - 

şi. la începerea sau. încetarea exploatării. Pentru păduri a se ve- 

deă, şi, $ 245, - Di - 

- La exploatările în tovărăşie en proprietarul prevăzute la $ 5, 

punetul b, se scade din venit partea. cuvenită proprietarului, după 

cum şi la arendare se scade arenda. 

Penthu exploatările în dijmă, adică atunci când dijmaşul lu- 

crează el însuş pământul şi cari nu constituese propriu zis ex- 

ploatări ale dijmașşilor, ei ale proprietarilor, venitul nu va fi supus 

la acest impozit decât în proporţie cu partea dijmaşului şi nu- 

mai atunci când întinderea de teren luată în dijmă întrece 20 hee- 

tare. adică maximul ce poate cultivă un sătean cu familia lui. 

__$ 104. — La exploatările de păduri şi mine, fie ehiar exercitate 

de proprietari, venitul şi impozitul se stabileşte pe baza decla- 

zaţiunilor şi după modalităţile prevăzute la ast. 39, 

Impozitul prevăzut de art. 94 şi 95 din legea minelor pe întin- 

derea cuprinsă în perimetrul suprafeţei de exploatare, ca şi cel 

de 1% din produsul brut, se vor constată şi stabili conform dis- 

poziţiunilor regulamentului legii minelor, 

(Asxt. 41 din lege) 

Inceperea şi încetarea întreprinderii. 

$ 105. — În primul an de exercitare al unei întreprinderi, ne- 

existând venii în aful precedent care să serve de bază la stabili- 

rea celui pe anul de impunere, venitul impozabil se stabileşte pe 

cale de apreciere, conform art. 39, alin. b ($ 102), sau pentru ex- 

ploatări agrieoie, conform celor arătate la paragraful 103, afară 

de societăţile pe acţiuni, pentru care se va procedă precum se 

arată la $ 107. i Ia 
Pe al doilea an, venitul anului dintâi, chiar dacă e constatat. 

pe baza de bilanţ, se va servi de bază numai dacă în primul an 
exercitarea a durat mai mult de trei luni, şi dacă, se poate cou- 
„tată prin bilanţ, astfel se va stabili ca şi pe primul an. 

Dacă dar exploatarea a durat în anul precedent mai mult de 
tei luni, însă nu întreg anul, venitul pe acel timp stabilit pe baza 
de bilanţ se va ţine în seamă socotindu-se cât revine anual. Aşă 
dar, dacă exercitarea a ţinut 6 luni, venitul anual, care se ia de
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bază, va îi indoit, iar dacă va, îi ţinut 8 luni, venitul va îi împăr- 
țit pe. luni, socotindu-se în- totai venitul ce s'ar cuveni pe 12 luni, 
adică dacă în 8 luni-a avut 8.000 lei, pe 12 mi se socoteşte 

„12.600 lei. 

$ I(6-— La încețarea întreprinderii sau exploatării, impo- 

zitul este seăzut conform art. 93, afară de acsla al societăţilor pe 

acţiuni, pentru cari ses urmează conform paragrafului următor. 

Cum însă impczitțul de fajă este obiectiv, având în vedere venitul, 

nu poate fi vorba; de scăderea cu totul din roluri cecât atunci când 

întreprinderea încetează, iar nu cârd trece în alte mâini în con- 

tinuare sau când întreprinzătorul îşi iă un asociat, în care caz 

impozitul trece dela fostul întreprinzător la cel ce urmează, 

Pentru acelaş motiv veritul prezumat al contribuabilului ee 

urmează în aceeaş întreprindere pe anul! când el întră, ca şi a- 

daosul de rentabilitate este apreciat san stabilit după acela al a- 

nului precedent al celui pe care l-a succedat. afară de cazul când 

întreprinderea sa mărit sau sa restrâns. 

In cazul exploatărilor agricole, cum întotdeauna un exploatator 

urmează pe cel vechiu, venitul exploatării va fi apreciat după 

acela al anului precedent al proprietăţii exploatate, chiar dacă ex- 

ploatatorul a fost aliul. , e ” 

Pentru acelaş motiv, când două întreprinderi, ce nu aparţin 

vreunei societăţi anonime, fuzionează, venitul impozabil va fi 

compus din suma ambelor întreprinderi pe anul precedent, iar a- 

dăosul de rentabilitate se va calculă asupra mediei rentabilită- 

ţilor lor. 2 

$ 107. — Impunerea societăţilor pe acţiuni pe primul an de 

funcţionare nu se face decât după încheierea primului bilanţ. 

Acelaş bilanţ va servi şi pentru impunerea pe al doilea an, am- 

vele, impuneri putându-se face deodată. Astiel dar legea dă în 

competinţa comisiunii celui de al doiiea an a stabili impunerea 

si pe cel dintâi. Ă 

In schimb, la încetarea funeționării, societatea este impusă la 

veaitul stabilit pe baza bi'anţelui ultimului an de exercitare, deşi 

societatea a încetat. Cum pe ultimul an s'a făcut o impunere după 

bilanțul anului precedent, această ultimă impunere se socoteşte 

ea compensare a celei stabilită pe primul an, de aceea din impo- 

zitul siabilit pe baza ultimului bilanţ, se va scădeă cel stabilit 

pe primul an. 7 

In cazul însă când imroziiul primului an va fi mai mare, fă- 

cându-se scăderea, nu mai rămâne nimie de plătit, Legea nu dă 

dreptul însă la restituirea, pentru dilerenţa în plus plătită pe pri- 

mul an. 

Calculul acestei diferente de scăzut se face bine înţeles socotin- 

du-se şi adaosul complimentar stabilit de art. 42, 

* 

Brăt, i , | 83 

.



p - . - ea 

Pentru societăţile industriale şi rainiere noni. a căror impunere 

nu începe în primul an de funcţionare, ci prima impunere regu- 

lată începe din al şaselea au şi ăsnpra beneficiului după bilanţul 

încheiat pe anul al cincilea, din impozitul stabilit Ja lichidare pe 

baza ultimului bilanţ, se va scădeă cel stabilit pe anul al şaselea 

dela funcţionare, asupra venitului din al cincilea an ce sa găseă 

în termenul de scutire, Dacă însă în primii cinci ani nu a benefi- 

ciat de scutire sau a beneticiat pr jumătate, în vedere că limita 

de ventabilitate prevăzută de art. 36 eră întrecută, impunerile 

eventuale pe vreunul din aceşti cina ani făcându-se în mod ex- 

cepţional după lege, în vederea rantabiliţăţii  beneficiului după 

bilaaţul anului în chestiune. ea rămâne bine stabilită şi deci nu 

uceasta se .va scădeă din cea stabiiită lo lichidare pe ultimul bi- 

lanţ, ci,tat aceea a celui de al șaseiea an. 

O societate cure lichidează în vederea unei fuzionări sau schim- 

bări de constituire este impusă ca şi una care încetează, 

„Art, 42 din lege) 

Impozitul complimentar. 

$ 108. — Impozitul complimentar stabilit prin art. 42 este un 

adaos la impozitul yrineipal siabilii, prin art. 30, deci urmează 

aceleaşi reguli şi impunerea se siabileşie cu. aceleaşi modalițăţi 

pe întreprinderi ca şi acea impunere, ţinându-se seama de condi- 

țiunile de mai jos. , 

Scopul principal al acestui adaos este ca să se diferenţeze im- 

punerea prinir'o cotă progresivă, nu numai în raport cu mărirea 

„venitului global, dar şi cu rentabilitatea sau cu importanţa câş- 

iigului faţă, de capital şi de întinderea afacerilor. 

Pentru societăţile pu acţiuni scopul acestui adaos este şi de a 

restabili un echilibru între întreprinderile exercitaţe de particu- 

lari şi de aceste societăţi cari sunt supuse acestui complimentar, 

cu cote mai ridicate, şi asupra îniregului venit net, minus rezer- 

vele scutite după art. 5. 

Această diferenţă e stabilită în vedere că dacă comparăm o în- 

treprindere particulară în sineifaţă de o întreprindere similară; a 

"unei societăţi, pentru venitul celei dintâi întreprinzătorul va plăti 

un impozit global mult mai mare 'decât vor plăti în total acţionarii 
la dividendul 'diştriibuit, deosebit de avantajul scutirii rezervelor 
la societate a căror formare eră nevoie să fie încurajată, 

$ 109, — Condiţiunile de impunere stabilite de, lege, ţinând 
seama de ccle de mai sus sunt cele ce urmează: 

a) Pentru contribuabilii al căror capital pus în întreprindere se
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poate siabili pe baza bilanţului, între cari sunt de sigur societăţile 
obligate la publicarea bilanţului;: impunerea: are loe în cazul 
când beneficiul net impozabil trece de 75.000 lei, şi dacă renta - 
bilitatea beneficiului net faţă de capital se ridică la cea prevăzută, 
în tabela de cote. 
Cum însă prin alin. IV din art. 42, adăogat la Camera Depu- 

iaţilor, sa prevăzut că pentru comercianții şi industriaşii parti- 

culari în calculul rentabilităţii capitalul nu va fi socotit mai mie 

de jumătate idin cifra afacerilor şi cum rentabilitatea dela care în- 

cepe impunerea pentru particulari e 15%, urmează că impunerea 

începe cu cota de 0.5% pentru acele întreprinderi cari sunt consi- 

derate a aveă un capital de cel puţin 500.000, întrucât la acest 

capital cu rentabilitate de 15% se obţine minimul de . venit im= 

pozabil de 75.000 lei. 

Spre: exemplu, dacă cifra afacerilor este 1.000.000 lei, iar ca- 

pitalul 100.000 şi beneficiul 75.000) lei, rentabilitatea se socoteşie 

la un capital de 500.000 egal cu 14 din cifra afacerilor, deci este 
de 15%. 
Condiţiunea de impunere pentru particulari sa legat aşă dar 

şi de cifra afacerilor chiar când capitalul se poate dovedi cu. re-. 

gistre, rămânând a interveni capitalul numai atunci când se do- 

vedeşte că el e mai mare de 14 din citra afacerilor, în care caz 

" rentabilitatea se raportează la capitalul real. 

Spre exemplu, dacă cifra afacerilor e 11.000.000, iar eapitalut 

750.000, beneficiul de 175.000 reportat la capital e de 10%, prin 

urmare nu e impozabil. 

" Pentra societăţile pe acţiuni această limită a capitalului nefiina 

pusă, ele vor fi impuse la orice capital tacă beneficiul net mai 

puţin rezervele scutite trece de 175.000, iar rentabilitatea, atinge 

10% faţă de capitalul social inclusiv totalul rezervelor; 

5) Pentru contribuabilii particulari al căror capital nu li se. 

poate stabili neavând bilanţ şi registre în regulă, impunerea are : 

loc dacă cifra afacerilor trece de 1.000.000 lei, când sunt presu- 

puşi a aveă un capital de jumătate din ciira afacerilor, şi în 

aceleaşi condițiuni în ce priveşte xentabilitatea beneficiului, faţă. 

de acest capital presupus. , _ PR 

Prin urmare minimul de capital ce servă de bază în calculul 

“ rentabilităţii e 500.000 lei, iar minimul de 'eniţ impozabil. so- 

cotind rentabilitatea de 15% este tot 75.000 lei.. Deosebirea, este 
că în acest caz nu poate interveni în calculul capitalului real. 

Condiţiunile de mai sus se stabilesc pe întreprinderi, întru cât 

după cum se arată la $ 108 se păstrează dispoziţiuniie îegii în 

ce priveşte modalităţile stabilirii impunerii, iar pentru societă- 

ţile pa acţiuni toate ramurile de activitate formează o singură 

întreprindere conform celor stabilite.
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Adaus pe baza deciziunilor eomisiunei centrale fiscale. — Co- 

. mereianţii şi industriaşii particulari, afară de societăţile pe ac- 

ţiuni, sunt impozabili la impozitul complimentar numai în cazul 

când capitalul lor evaluat: după cifra afacerilow trece de 500.000 lei, 

nu numai în eazul prevăzut de alin, a când capitalul se poate 

stabili pe baza de bilanţ şi registre regulat ţinute, dispoziţiunilor 

din alin. IV al acelui articol „neputându- -se aplică decât în mod 

„egal în ambele cazuri. 

Ş 110. — Venitul supus impozitului complimentar. este, după 

textul alineatului VI la art. 42, cel care este supus impozitului 

prevăzut de art. 30 conform legii, | 

'Totus legea face următoarele distineţiuni: | 

1. Pentru societăţile pe acţiuni impozitul complimentar este a- 

şezat atât asupra beneficiului impus după art. 30 cât şi asupra 

Qividendului şi celorlalte sume de scăzut conform; art. 33, cari 

au fost supuse impozitului mobiliar şi anume: participările la 

beneficiu, redevenţele şi dobânzile incasate la sumele depuse. 

Rămân -neimpuse rezervele scutite conform art, 32 şi 195. 

2. Pertru particulari prin alin. V modificat în Senat s'a pre- 

văzul că după ce se stabileşte rentabilitatea să se seadă 10% din 
venitul inipozabil ales, conform prevederilor acestui articol, 

Prin 'urmare, iminimul. de venit impozabil de 75.000 lei. după 
ce se stabileşte rentabilitatea devine la impunere 67.500 lei. 

“$ 111. — Caleulul impozitului complimentar se face dar pre- 
cum nrmează: 

1! — Pentru societăţile pe acţiuni: se stabileşte rentabilitatea 
şi anume cât la sută reprezintă beneficiul net ales conformi art, 

“31, împreună cu dividândul şi cu toaţe sumele prevăzute de art, 
35, mai puţin rezervele scutite conform art. 22 pi 125 :faţă de 
“capital împreună cu rezervele. Se caută în tabela prevăzută la 
art. 492 în dreptul. acelei rentabilităţi cota de impunere la sută 
şi se aplică venitul impozabi.. 

Spre exemplu: 

O societate pe acţiuni are: 

Capital social. . cc... e... „ lei 25.000.000 
Rezerve în total ....... eee pc... 8.000.000 

N o 18i 30.000.000 
Beneficiul total . , . cc... În... „6.000.000 

Se scade rezerva de 10 o. i. În... 600.000 
Se scade rezerva pentru creanţe dubioase «see e + 190.000 
Se scade rezerva pentru diferenţa de curs 

conform art, 125 .. cc... „= _._250.000 
De scazut. ....., Ca. 0 1:000.000_ 1.000.000 

Beneficiu impozabil, . . .,.. . ...  5.000.00
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Rentabilitatea faţă de 30.009.000 capital şi rezerve este de 16,6%,— 
-deci' cota de impunere 4% care aplicată la 5.000. 000 dă impozit 
“complimentar 200.000 lei. 

Conform art. 124 tranzitoriu, dacă o parte din capitalul unei 
societăţi industriale pe acţiuni este dinaintea 'anului 1916 se va 
socoti în calculul rentabilităţii până la anul 1995 de trei ori. 
Aşă dar, în exemplul precedent, dacă o societate industrială a 

avut la 1915 un capital de 10.000.000 lei, conform art. 193, se a- 
-daugă la capitalul de mai sus încă 20000 „000 lei, şi atunci ca- 

- pitalul cu rezervele devine 50.000.000 lei, iar rentabilitațea la a- 
-celaş beneficiu 10%. 

Prin urmare impozitul cu cota 0,5% va, fi. 25.000 lei. 
2. — Pentru particulari cari au bilanţ şi registre regulat; ţi- 

nute : 

Se calculează rentabilitatea beneficiului stabilit conform art. - 
3I, mai puţin rezervele ce eventual ar puteă aveă conform art. 
„124, faţă de capital, şi se caută în tabela dela art. 42 cota la 
“sută corespunzătoare acelei rentabilităţi, care aplicându-se bene- 

ficiului ales, mai puţin 10%, se obţine impozitul. 

Spre exemplu: 

“Capitalul contribuabilului 

'Cifra afacerilor 1.800.000. |, | ă 
Beneficiul ales conform art. 31, scăzând şi rezerva prevăzută 

de art. 15 ..... [| Âc. op 450.000. 
__ Rentabilitatea este 45% care cu cota din tabelă de 5%, apli- 
„cată la 450.000 — 45.000 (10%) sau 405.000 lei dă ca impozit 

aa a aaa Lei 1.000.000 

» 20.250 

Dacă însă jumătate din cifra afacerilor e mai mare decâţ ca- 

pitalul real, rentabilitatea se socoteşte la un capital egal cu ju-. 

-mătate din cifra afacerilor. | 

Aşă în exemplul precedent dacă cifra afacerilor este 6.000.000 

se socoteşte rentabililatea la un capital de 3.000.000 lei, adică de 

15%, are cu cota din tabelă ce 0,5% la 405.000 dă ca impozit 

2.025, N 
Dacă contribuabilul nare bilanţ sau registre regulat ţinute 

„şi cifra afacerilor de peste 1.000.000 lei, se socoteşte rentabili- 

tatea beneficiului, stabilit conform art, 39, alin. b, faţă de uw 

capital egal cu jumătate din. cifra afacerilor şi se face acelaș 

caleul. 

Cifra afacerilor, . . . . . .  . . .. . .... [m lei 2.000.000 

Capitalul se consideră .... . îÎ. . . [. . ... ... „» 1.000.000: 

Beneficiu. ... î. .. Pee. 1 250.000 
Rentabilitatea este 25,/0, iar dota după tabelă 3"/* care aplicată 

da benefieiul de 250.00) —25.000, adică la 225.000 lei dă ca impozit „ 6.750
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$ 112. — Impozitul complimentar va fi stabilit deodată cu im-- 

pozitul principal şi prin acelaş proces-verbal, însă făcându-se: 

calcul şi încheiere aparte, în vedere că se poate face apel contra 
acestei împuneri numiai. . 

Toată procedura de urmat va fi dar aceea prevăzută pentre 

impunerea principală la titlul III. 

Dispoziţiuni speciale. 

$ 113. — Prin ultimele două alineate ale art. 42 se prevede 
două dispoziţiuni speciale şi anume: 

Pentru instituţiile financiare creiate de Stat cu participarea lui: ' 

- progresivă la beneiicii, impozitul se stabileşte scăzând din bene- 

ficiu atât la calculul reniabilităţii cum: şi la aplicarea cotei partea 

ce revine Statului din acel beneficiv. i 

Ultimul alineat prevede o scădere de o pătrime din impozitul. 

complimentar pentru societăţile. pe acţiuni eari dau lucrătorilor 

sau funcţionarilor participaţii obligatorii de cel puţin 25% din: 

beneficiul net. . 

Se va ţine seamă de distineţiunea dela $ 81. 

Aceeaş reducere o au şi societăţile profesionale, adică cele con-- 

stituite în scopul executării unei profesiuni, cum iar îi o socie- 

tate de ingineri „pentru lucrări şi construeţiuni, care se măr- 

sineşte în această exercitare fără a face alte întreprinderi ca cum-- 

părări şi vânzări, - 

In acest caz reducerea de 25% se operează asupra împozitului 

care se calculează integral, conform normelor de mai sus, spre 

a nu se face confuziune, 

$ 114, — In eazurile când! o societate pe acţiuni va fi impusă 

cu cota prevăzută de art. 30 pentru rezervele din trecut făcute: 

pentru creanţe dubioase, conform art. 32, impunerea acestor re- 

zerve va fi cuprinsă în aceea a anului în care ele sunt impuse. 

In cazul când o, societate -pe acţiuni are capiialul în monedă 

străină, capitalul va fi socotit pe valoarea după cursul mediu al 

acelei monede din ânul pe care va fi socotiţ beneficiul ce servă. 

de bază la impunere. 

OQAPITOLUL V.. 

IMPOZITUL PE SALARII 
| (Art. 43 din lege). 

Venituri impozabile şi cota de impunere. 

$ 115, — Ca toate impozitele elementare, impozitul pe salarii 
este obiectiv. înțelegându-se prin: această că impozitul lovește»
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"venitul fără consideraţia altor împrejurări în cari sar afla 
-persoana impozabilă, ! 

In mod: excepţional acest impozit împrumută în aşezarea sa 
„caracterul personal, în vedere că în multe privinţe trebuie să se 
ţină seama, cum vom vedeă, şi de asemenea împrejurări per- 
“sonale pentru realizarea unei cât mai drepte impuneri faţă cu 
"-greutăţile cu cari se obţin aceste venituri. A a 

$ 116. — Obiectul impozitului este venitul provenit din munea 
prestată sub forma de servicii cu aaracter de continuitate, spre 
deosebire de cele ce nu au acest caracter, cari fac obiectul im- 
pozitului următor. 
Caracterul serviciului trebuie să fie de continuitate, iar nu în: 

-deplinirea lui, care poate dură mai mult sau mai puţin. Aşă dar 
impozitul vizează acele venituri ce provin din asemenea servicii 
“cari -au caracter de continuitate, iar nu dintro lucrare acciden- 
ială la eare, prin natura; ei, angajamentul nu prezintă în sine con- 
dinuitate. e - 

Veniturile impozabile sunt dar cele ce îndeplinese aceste con- 
diţiuni, ele consistând în: salarii, lefuri publice sau private şi 
“orice alte remuneraţiuni sau indemnităţi sub orice formă ar fi, 
'eratifieaţiile diurnele. participările la, beneficii ale lucrătorilor 

:sau funcţionarilor, ori indemnitaţi în natură ea: locuinţe, hrană, 

întreţinere. 

In afară de acestea legea mai impune şi veniturile primite 

pentru îndeplinirea unor servicii trecute, adică pensiunile cum 
'şi cele primite ea rentă viageră până la 25.000 lei anual, care în 

regulă generală e constituită din -economii sau ca recompesă a 

muncii, | 

$ 117. — Enumerarea din paragraful precedent nu e limitativă, 
împozilul cuprinzând toate veniturile cari îndeplinesc condiţiu- 

nile arătate şi care se incasează periodic cu ora, ziua, săptămâna, 

luna sau anul, ovi în acord, spre deosebire de cele ce 'se inca- 
sează - deodată pentru o lucrare angajată sau pentru lucrări ce 

nu preziută caracterul de continuitate chiar dacă se primesşe pe- 

viodie. | 
In afară de veniturile impozabile cari sunt mai uşor de deo- 

-sebit, cum şi cele cari după legea din 1921 se găsese impuse pe 

cale de reţinere şi cari vor continuă a fi impuse cu nouile cote, 

-se dă aci, pentru o mai bună înţelegere, câtevă exemple în cari 

impozitul se va incasă tot pe cale de reţinere şi vărsare directă 

dela d Aprilie 1923. | , 
Astfel sunt supuse acestui impozit salariile advocaţilor, medi- 

ilor, ete, cari sunt angajaţi la instituţiuni ori societăţi pe acţi-! 

uni unde serviciile prezintă caracterul de continuitate, rămânând
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a fi supuse la impozitul profesional cele primite de ei pentru: 

angajamente fie chiar periodice la particulari fiindcă ele nu pre-- 

zintă acest caracter, | 

Un secretar al unni advocat sau al unui profesionist e con- 

siderat ca salariat! atât cât îndeplineşte serviciul în mod gene- 

ral pentru angajamentul său fie chiar în participaţie la beneficii; 

pe când pentru un asociat participant la beneficii, care este anga- 

jat pentru exercitarea profesiunii sale, venitul primit va fi con- 

siderat ca provenind din exercitarea profesiunii şi impus ca a- 

tare la impozitul profesional. i 

Un lucrător angajat la o întreprindere sau exploatare pentru: 

o Îmerare cu caracter de continuitate, fie cu ziua, cu ora sau în 

acord, e considerat ca salariat, pe când venitul luerătorului care 

e angajat pentru o lucrare temporară ca tăiatul unei cantităţi de 

lemne, or căratul unor materiale este supus la impozitul ee ur- 

mează, / 
Deasemenea Jucrătorii la o mares întreprindere forestieră eu 

caracter -de continuitate, argaţii la o moşie, servitorii sau orice 

angajaţi a îndeplini servicii particulare ce prezintă acest caracter 

sunt supuşi la impozitul pe salarii, pe când nu sunt cuprinşi lu- 

crătorii angajaţi cu ziua la luerările câmpului sau altă întreprin- 
dere agricolă, la servicii ori lucrări ce nu prezintă continuitate, 

cum ar fi spălatul intermitent al rutelor, lucrări accidentale şi 
altele asemenea. . 

$ 118. — Impozitul vizează atât veniturile primite din ţară, 
ori unde ar locui cei ce le primeste, păstrând în această privinţă 
caracterul obiectiv, cât şi veviturile primite din alte ţări, cari 
nu pot fi impuse decât din punctul de vedere personal. 
Aceasta este prima excepţie a acestui impozit care îl depăr- 

tează de caracterul obiectiv al impozitelor elementare, în scopul 
de a supune la impozit pe cei ce pun serviciile lor la dispoziţia 
altei tări. 

$ 119. — Cota impozitului este progresivă; şi anume: 
4% până la 4.000 lei lunar venit impozabil. i 

"8% pentru fracțiunea ce trece de 4.000 lei lunar venit impozabil. 
Prin urmare impozitul se calculează pe fiecare fracțiune în 

parte totalizându-se într'o! cifră, 
Dacă venitul nu se primeşte lunar, ci anual, săptămânal, zilnice: 

sau pe oră, calculul se va face socotindu-se limitele de mai sus 
pe acelaș interval de timp, socotindu-se luna de 30 zile, iar pentru 
lucrători luna de 20 zile sau 160 ore, săptămâna de 5 zile sau 
40 ore și ziua de 8 ore. 
Cota aplicabilă pe fracțiuni va fi dar, după scăzământul pre-
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văzut de art. 46 ($ 124), pentru fracţiunile cuprinse. între li- 

mitele de mai jos: „ i 

    

  

  

          

Cota PE 7 PE ORA|PE SĂPTĂMÂNĂ 

-apliea- VENIT | VENIT Pent P + Pent Pent 

104 7 - Pentru entru entru entru 

bilă ANUAL LUNAR funcţionari | lucrători] lucrători lucrători 

4 Până Ia | Până la Până la |Până la | Pânăla Până la 

0 [48.000 lei] 4.000 lei 133 lei » 200 lei 25 lei 1.000 lei 

8 Partea ce|Partea ce| Partea ce Partea cejPartea ce _ Partea ce 

he trece trece trece trece trece trece 

de 48.000] de 4.000 de 133 de 200 de 25 de 1.000 

$ 120. — Chestiunea ce se pune este cum se aplică aceste cote 

dacă contribuabilul are mai multe salarii? Obiectiv, pe fiecare 

“salariu în parte? Ori subiectiv avându-se în vedere totalitatea 

veniturilor contribuabilului: supuse acestui impozit? 

Având în vedere prilicipiul pus de art. 1 din lege, după care re-! 

guia esțe obiectivitatea, iar subiectivitatea excepţia, şi în vedere 

'că legea nu face excepţii în această privinţă, rămâne de aplicat 

“prima soluţie. Aşă dar, dacă o persoană are mai multe venituri 

-dela mai malte instituţiuni sau persoane, pentru fiecare se face 

-saleulul venitului total ce primeşte şi se aplică pe fracțiuni co- 

4ele de mai sus, fără a se ţine seamă de alte venituri din salarii. 

1, 

(Art. 44 din lege) 

Venitul net. 

Ş 121. — Venitul net se stabileşte pentru veniturile mai sus in- 

-dicate scăzând din suma ce constitue totalul veniturilor plătite 

de fiecare instituţie sau persoană cuprinzând şi indemnizările în 

natukă mai jos indicate, sumele efectiv cheltuite pentru îndepli: 

nirea serviciului, cum. cheltueli de transport, pierderi la cassă 

„din indemnizările de asemenea natură, ete. | 

Locuinţa în natură se socotește 1/; din salariu, iar pentru sa- 

jarii mai mici de 1.500 lei lunar, cum şi locuinţele din. fabrici ale 

personalului şi lucrătorilor numai ls; întreţinerea totală se eva- 

luează egal cu. salariul ce-l mai are, iar numai hrana 55. ă 

Pentru personalul permanent al exploatărilor agricole din co- 

munele rurale, aceste evaluări se reduc la jumătate. 

Peniru servitori, argaţi de! orice fel cari fac servicii personale 

„ori casnice, aceste adause nu se socotese fiind de natura servicii- 

Jor lor a aveă locuinţă şi întreţinere lângă cei ce-i angajează. ”
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PR 
Ş 122. — Venitul net este impozabil numai dacă suma tuturor. acestor venituri de oxi unde ar fi primite trece de 750 lei lunar: ori de sumele respective, anuale, săptămânale, zilnice sau pe oră, şi anume: 

! 

                

PENTRU LUCRĂTORI Anual Lunar Zilnie NTRU LU 
  

    

  

  

  
  

Zilnic | Pe oră Săptămânal 
Lei | Lei Lei | Lei Lei Lei 
000 150 25 ara 4.70 188.   

    

Dacă contribuabilul are şi alte salarii e obligat a declară a-- ceasta conform' celor arătate la $ 194. 

A 
- „Art. 45 din lege) 

Scutiri. 

$ 123. — Sunţ scutiți de acest impozit: 
a) Miniştri plenipotenţiari şi orice agenţi diplomatici ori eon-. Sulari ai ţărilor străine, sub rezerva reciprocităţii diplomatice, Aceste scutiri se acordă bine înţeles pentru salariile ce le pri- mese din ţările străine, pentru cari ay fi impozabili dacă scutirea . r'ar fi prevăzută prin lege, întrucât sunt locuitori ai ţării; b) Invalizii cari au infirmităţi dobândite în răsboi, precum şi. orfanii şi văduvele dă xăsboi pentru. pensiunile ce primesc în aceste calităţi, 

n. _Se înţelege a fi scutiţi cei ce au şi azi infirmităţi cari îl pun în neputinţă a avea alte servicii, fie chiar acele provenite din a-. gravări în timpul răsboiului; 

pai (Art. 46 din lege). 

Calculul venitului impozabil. 
$ 124. — Caleulul venitului impozabil se face scăzându-se: a) Pentru funcţionari (minimum: prevăzut la $ 199). Câte 9.000 lei anual; 

- 750 lunar; - 
2 25 „ pe zi; 

db) Pentru lucrători lucrând cu ziua, ora sau în acord, se scade ceeace primesc peste 20 zile lunar ca salariu și ca accesorii în
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“bani, şi atunci calculul sumelor de scăzut se face pe această bază, 

„ socotind luna 20 zile sau 160 ore, ziua de 8 ore şi săptămâna de 

-40 ore sau 5 zile. | 

Se va scădeă dar din salariul lucrătorilor: 

Câte lei 750 lunar .minimum prevăzut la $ 122). 

» „ 3150 pe zi; 

» » 410 pe oră; 

a 188 pe săptămână. 

Atât pentru funcţionari cât şi pentru lucrători, scăderea nu se 

“face decât dintrun singur salariu. Dacă contribuabilul are mai 

multe salarii din servicii îndeplinite la diferite persoane sau in- 

- stituţiuni, este obligat a declară aceasta celui ce-i plăteşte, spre 

a nu beneficiă decât odată de scădere, sub sancţiunile prezentei 

legi pentru sustragerea dela impozit. 

"Aceasta este a doua excepţie prevăzută de lege după-care împo- 

-zitul împrumută caracterul personal fiindcă ţine seama de toate 

eniturile contribuabilului, adică de situaţiunea sa personală şi 

nu de fiecare venit în parte; 

c) Din fiecare venit net după specificările dela $ 121 -se mai 

“scad vărsămintele până la 10% din venitul brut ce se face pe 

seama contribuabilului pentru asigurarea unei pensii, fie la o casă 

“publică, fie la una inștituită în- particular, dacă sumele suni de- 

puse ca atare la o instituţie financiară ori se păstrează prin bi- 

“lanţurile societăţilor pe acțiuni. 

Se. vor scădeă de asemenea cotizaţiunile pentru asigurare de 

- accidente şi de viaţă la lucrători. 

Calculul impozitului. 

$ 125, — Calculul impozitului se face precum urmează: 

IL. Dacă venitul se primeşte anual sau dintr'o dată, se prezintă 

"3 cazuri şi anume: 

i a) Fără să se mai primească alt venit dela aceeaş persoană, 

întreprindere sau instituţie şi fără să aibă alt salariu din altă 

- parte se impune partea de venit ce trece de 9.000 Iei. 

Așă, spre exemplu, pentru un venit impozabil din tantieme de 

-100.000 lei, se scade 9.000 lei şi restul se impune: 

Fracţiunea de 48.000 lei cu cota 401. 920 lei impozit, 

Restul - 43.000 lei cu cota 8%/,—3.440 lei impozit, 

Total 91.000 lei 5.360 lei impozit. 

b) Dacă contribuabilul primeşte, pe lângă venitul de impus 

:salte salarii, dela alte persoane, la cari Sa scăzut dejă minimul
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de 9.000 lei, impunerea se face fără a-i se mai scădeă această. 

sumă, fiind dator a declară singur aceasta. 

„Aşă, în exemplul de mai sus se impune: 

Fracţiunea până la 48.000 lei cu cota 4%/,-—1.920 lei impozit, 
Restul de 52.000 lei cu cota, 8*/,—4.160 lei Impozit. 
Total - 10y.00U lei 6.030 lei impozit. 

c) Dacă dela acecaş persoană, întreprindere ori instituţie con-- 

tribuabilul mai primeşte alte venituri dejă taxate la acest impo- 

zit, se socoteşte anual şi celelalte venituri, iar cota aplicabilă la. 

venitul de impus este cea care sar cuveni venitului pornind dela 

cel impus dejă. 

Aşă în exemplul de mai sus dacă cel ce primeşte tantiema 

de 100.000 lei a mai avut un salariu de 3.000 lei lunar adică 
j 36.000 lei anual dejă impuse, lar fi impozabil în total pentru * 
186.000-- 9.000—127.000 lei. 

Partea e 100.000 lei din acest venit se impune. astfel: 

- Fracţiunea dela 27.000 —48.000-—21.000 lei cu cota 40/9— 840 lei impozit.. 
Restul de 19.000 lei cu cota 8%/.— =6.320 lei impozit. 
Total 100.000 lei 7160 lei impozit. 

II. Dacă venitul se primeşte lunar ori pe mai mulie luni însă 
este socotit lunar, se prezintă iarăs mai multe tazuri: 

a) Cazul cel mai general, când întreg salariul se primeşte sau 
se socotește lunar, dela; o singură) persoană, întreprindere ori 
instituţie, fie că el se plăteşte pe lună ori deodată pe mai multe 
luni, impozitul se aplică scăzându-se 750 lei lunar. 
Din exemplele de mai jos se va vedea modul de calcul: 

          

  
  

  

                

Scăzăminte A AR 
Conform art. 46 | Venitul Din care se impune 

Salariu lunar alin. e Mi - 
(Venitul net) (10% p „| alin, a, [impozabil Irapozitul 

| pensii). i Cu 4% Cu 8% 
Lei Lei Lei 

150 iseatut — — — — — — 1.000 100, 150 150 150| — 6| 1.500 150 _150 600 600|  — 24 2.000 200 750| - 1.050 1.050|  — 42 2.500 250 750| ' 1.500 1.500|  —. 60) 3.000 300 750| _ 1.950 1.950|  — 78 3.500 850 250| 2.400 2:400|  — 9% 4 000 400 750 2.850 2.850| + 114 ! 5.000 500 1750 3.150 3.750,  — 150 6.000 600 150 4.600 4.000 600 208 7.000 1700 750 5.500 4.000 1.500 280 8.000 800 750 6.400 4.000 2.400 352 9.000 900 150 7.300 4.000 3.300 424 10.900 „1.000 750] 8.200] 4.000! 4.200] 496| 
30000 | 3000 750] 20300] 4000] 19200] 1216) , | | 1.936|;  
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În cazul când scăzământul de 10% nu se face, ori se scade altă. 

colă, după. scăderea aceleia, impozitul se află în dreptul sumei 

impozabile ce rămâne, care se găseşte în coloana IV la „Venit 
impozabil“. - | , | 

b) Dacă aceleaşi salarii se primese pe mai puţin de o lună 

(30 zile), în atară de lucrători, calculul sumei de scăzut din :co- 

loana II, cum şi fracţiunile de impus pe cote se socotesc pe zi, 

şi anume: E 

Salăâjiul zilnice e impozabil dacă trece ce 25 lei, iar fracţiunile. 

impozabile, după scăderea sumei de 25 lei, sunt: 

Fracţiunea până la 133 lei pe zi cu cota 4%. 

Pracţiunea ce trece de 133 lei păzi cu cota 8%, 

Aşă, spre exemplu: dacă salariatul a servit 20 zile cu salariu 

lunar câte 3.600 lei lunar, ceeace revine 120 pe zi, se impune 

ceeace rămâne după ce se scade minimul de 25 lei pe zi, adică: 

, Impozit 

Lei 120—25 pe zi socotit pe 20 de zile (1.900) lei cu cota 4%— 16 

Al exemplu: dacă a servit 25 zile cu salariul de 10.000 lei. 

lunar sau 333 lei pe zi din care scăzând, 95 lei pe zi rămâne 

impozabil 308 lei pe zi din care: - 

Impozit 

Pentru 133 lei pe zi socotit pe 25 (3.325) cu cota 4%—133 

Restul de: 17% ,„„ » - n (4375) » » 8%—3850 

"395 483 

e) Dacă salariatul mai primeşte separat altă îndemnizare lu- 

nară dela aceeaş personă, întreprindere ori instituţie se impune 

separat, făcând calculul pe lună sau pe zi ca mai sus pentru to- 

talul sumelor impuse şi neimpuse şi scăzând impozitul dejă plătit. 

Astfel, spre exemplu, în cazul dela punctul a, dacă peste 3.000 

lei lunar dejă împuşi, primeşte încă 6.000 lei lunar net, neimpuşi, 

se va socoti impozitul de plătit astfel: : « 

La totalul de 9.000 lei se cuvine ca impozit 49% lei 

La totalul de 3.000 lei s'a plătit ca impozit 90 ,, 
 —— cc 

diferenţa deplătit. . . . ..... o 406 

d) Dacă contribuabilul primeşte dela altă persoană, întreprin- 

dere ori instituţie un salariu sau orice indemnizare, aceasta se 

impune separat, repartizându-se pe fracțiuni ca mai sus, fără a 

se. ţine seamă că a mai avut alt salariu decât în ce priveşte scă- 

derea sumei de 750 lei, care nu se mai face dacă sa mai făcut 

odată.
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"111. Pentru lucrători eu ziua, cu ora sau în acord, limitele de 
scăzut pe zi sau pe oră sunţ cele prevăzute la $ 124 şi anume: 

Se scade câte lei 37. bani 50 pe zi (8 ore) 
„ » » » 4, 70 „oră 

Caleulul impozitul se face -astfel: 
Se calculează mai întâi salariul cuvenit, cu toate accesoriile, 

socotind toate zilele sau orele lucrate pe timpul pe care se face plata. 

Se face scăzămintele cuvenite şi anume: 
d) Salariul ce trece peste 40 ore sau 5 zile săptămânal (20 

lunar); . : 
d) Salariul pentru pariea ce ţrece de limitele de mai sus; 
c) Reţineri pentru asigurări şi pensii. 
Se calculează apoi impozitul aplicându-se cota de 4 la sută 

la venitul astfel ales ca impozabii până la. 4.000 lei lunar sau 
1.000 lei săptămânal, iar, dacă a lucrat mai puţin de 5 zile săp- 
iămânal (20 lunar) ori de 40 ore (60 luna»), până la limitele 
de 200 lei pe zi, ori 95 lei pe oră venit impozabil. Restul se 
impune cu cota de 8 la sută. | 
Modul de calcul pentru alegerea salariului impozabil se vede 

din tabela Şi exemplele ce urmează: 

    

  
  

  

  

  

  

  
  

    
  

    

  

> E Xp ă Venit a 3 5 SOAZĂMINTE impozabil = 
E: o "5 5 AN Z Sp = LEII SR e 29 |215 | ăzal sas. | ga | se issa] eă | € ae [o fs | Sos8 Ss Sa [sm 35 £ = O > a 5 &as'ge ds Sa lega 2o 5 & a 2 os Sa a s Ss Ss Pal] Ze E -= 9 9 — es dos dEa o Sa ZEN | se N [Di = oa asa 98 TI 95 a us 355 3 S 5 la >= BN || adeas Da e Bo ea & s Ș| 28 | oSEll sos ss 37 ja al Ea & f % s-a 950 d AL =8 =5 [cogis| ee _ m Ss SS es a în se Oa d 3 93 - 2] s 5s|| ae az 55 [Ss se 3 [Pa E Sâ | EsE s-a” |ESagl os — | Lei ]B. Lei | ăsă| Lei [5] tei | ei | iei | Lei Lei |B. 

ora| jore| sâpt, 
20|--| 50| 1.000 20 188/— 3 491 601|, —- 2404 30/—[:50] 1.500 30 . 188 — 3| 491] 1.000 9) 40/72 2)|—] 30) 600| — 141|— 3 144] 456) — 1844 40|—] 20 800| — 94)— 3 9 500) 203| 3624                             

« Asemenea formulare de state se vor puteă procură 'dela ad- 
ministraţiile financiare, 

(Art. 47 din 'lege) 

Plata impozitului. 
$ 126. — Reţincrea impozitului şi vărsarea lui la Stat se face de către cei ce plătesc salariile şi toate celelalte venituri supuse acestui impozit. 

.
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Prin urmare dela 1 Aprilie 1923 sunt obligaţi s; să reţină acest im. 
pozit, calculat conform dispoziţiunilor de mai sus, pe lângă cei 
ce erau obligaţi la aceasta după legea din 191, toti cei cari plă- 
tese veniturile prevăzute la $ 116. 

Astfel sant: cei ce plătesc salarii din averea Statului, judeţelor, 
comunelor, stabilimentelor publice şi de utilitate publică, cum 
şi societăţile de orice fel, comercianții, industriaşii, meseriaşii, 
profesioniștii şi oricine plăteşte sau procură venituri de orice 
fel în bani sau în natură din cele mai sus vizate, funcţionarilor, 
comişilor, lucrătorilor, servitorilor :sau tuturor salariaţilor, ori 
pensionarilor, cum şi rente viagere până la 25.000 lei. 

Deşi contribuabilvl (salariatul) este obligat a declară dacă mai 
are alte asemenea venituri la cari să se fi făcuţ scăderea pre- 
văzută ce art. 46 alin. a, totuşi persoanele obligate la reţinere 
cari au cunoştinţă. de aceasta sunt datoare a nu mai face acea 
scădere; - 

„Veniturile impozabile fiind cele vealizabile pe anul de impu- 
nere cele ce se incasează pe anul 1922) chiar după 1 Aprilie 

1923 sunt impozabile conformi legii în vigoare în anul 1922. 

$ 127. — Vărsarea impozitului la Stat se face de cei obligaţi 

la reținerea lui, în cursul Junii ce urmează aceleia pe care se 

cuvine plata salariului şi în care reținerea urmează a se face 

chiar dacă efectiv nu a plătit salariul, atât cât acel salariu e da- 

torit şi se află în mâinile sale. 

Vărsarea se face la percepţia respectivă, cu declaraţii în easi 

se va arătă numele salariatului şi locuinţa sa, sumele plătite ori 

evaluarea îndemnizaţiilor şi impozitul cuvenit. 

In cazul când sunt mai mulţi, va anexă un stat cuprinzând 

pentru fiecare, aceleaşi indicaţiuni şi totalul sumei ee se varsă. 

“Marile stabilimente, comercianții şi toţi aceia cari au personal 

salariat mai mare de cinci persoane sunt obligaţi a ţine un re- 

gistru nominal de reținerea şi vărsarea impozitului pentru fie- 

care, pe formularele procurate de ministerul finanţelor. Aceste 

registre vor fi vizate de către percepții. 

Perceptorii vor ţine registrele întocmite alfabetic de vărsarea 

impozitului de către cei obligaţi la aceasta şi vor controlă dacă 

toţi aceştia vor face vărsămintele la termenele fixate, urmând a 

se aplică sancţiunile legale în caz de abateri. - | | 

Pentru funcţionarii sau pensionarii Statului reținerea impozi- 

tului se face prin ordonanţele sau mandatele de plată, iar înca- 

sarea se face la achitarea acestora de către casele Statului. 

$ 128. — Cât pentru veniturile ce locuitorii ţării iau direct din 

„altă ţară, aceştia sunt obligaţi a vărsă impozitul ei însăşi la per- 

cepţia respectivă în condiţiunile de mai sus. 

84
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CAPITOLUL VI. - 

IMPOZITUL PE VENITURILE DIN PROFESIUNI ŞI 
OCUPAȚIUNI NEIMPUSE LA ALTE IMPOZITE 

(Art, 48 din lege). . 

" Veniturile impozabile şi cota de impunere. 

Ş. 129. — Ca şi impozitul. pe salarii, acest impozit are ca: obiect 

principal venituri produse din muncă fără capital, însă. se deo- 
sibeşte de acel impozit prin împrejurârea că izvoarele veniturilor 
sunt constituite, fie din servicii aduse fără continuitate, fie din 

exercitarea unei profesiuni ori. ocupaţiuni necomereiale sau ex- 

ploataţiuni lucrative exercitate obişnuit sau accidental, cari însă 

nu constituese întreprinderi de felul celor ce cad în prevederile 

impozitului comercial. i 

Prin urmare la impozitul de faţă se impun toate veniturile ce 

nu pot cădeă în prevederile celorlalte două impozite sus inen- 

ţionate, neîndeplinind condiţiunile puse la acele impozite. 

Cum. la acele două impozite s'a arătat în detaliu distineţiunile 

între veniturile supuse lor şi cele ce nu cad în prevederile lor, 

acestea din urmă. vor fi supuse impozitului de faţă. 

Yără a se puteă dar face o enumerare complectă, a înturor ve- 

niturilor “vizate de acest impozit se specifică aci diferitele ea- 
tegorii de venituri impozabile şi anume: 

1. Din profesiuni libere: medici, advocaţi, veterinari, dentişti, 

moaşe, ingineri, arhitecţi, muzicanți, pictori, sculptori ete. 

Se impun. veniturile cari rezultă din exercitarea liberă a acestor 
profesiuni, iar nu cele din angajamente de servicii cu caracter 

de continuitate, cari trec la impozitul pe salarii, 

2, Din meserii de orice fel cari nu cad în prevederile impozi- 
tului comercial, cum! s'a arătat la $ 72 sau cari nu sunt luate sub 
iormă de salarii supuse impozitului respectiv. Asifel sunt toţi 
meseriaşii chiar cu prăvălii cari se mărginesc în exercitarea me- 
seriei fără a face comerţ cu mărfuri sau a luă întreprinderi în 
afară de specialitatea lor sau cari iae o întreprindere industrială 
propriu zisă, 

3. Din orice alte ocupaţiuni exercitate în mod obişnuit ce nu 
cad în prevederile impozitului comercial sau celui pe salarii, fără 
a îi impuse veniturilor celor ce muncese cu ziua în mod spo- 
radic la munci agricole, sau la alte lucrări, ori transporturi cu 
căruţa, cari nu constituese ocupaţiuni obişnuite. Astfel ar fi impo- 
zabili cărăușşii, birjară, hamalii, lăptarii, pescarii, lustragii, spă-
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jătorii, ete., aceştia din urmă dacă nu au prăvălii unde să între- 
prindă un comerţ în care caz tree la impozitul 2omereial.. 

4. Din exploataţiuni lucrative exercitate în mod obișnuit. sau 
accidental, fără a constitui prin aceasta o întreprindere de felul 
celor ce cad în prevederile impozitului comercial. Astfel ar fi ve- 
-niturile celor ce închiriază mai multe camere. mobilate, fără a 
constitui o întreprindere de hotel, ale celor ce cumpără şi vând 
pe cont propriu titluri sau diferite valori, fără a face pe înterme- 

-diarii în -mod obişnuit, cari sunt impozabili la impozitul eo- 
mereial. 

Intre acestea se cuprinde, cum se arală prin lege, „orice alt 

venit întâmplător“, aceeptându-se mai mult prin aceste cuvinte 

carâcterul acestui impozit de a strânge toate veniturile ce nu cad 

în prevederile oricărui alt impozit elementar. Despre aceste ve- 

_mituyi se vorbeşte mai jos la $ 138. 

$ 130. — Cota impozitului este în genere 8%, însă pentru unele 

venituri legea face excepţiuni şi arume: 

a) Veniturile profesionale din lucrări literare, artistice, ştiinţi- 

fice şi didactice sunt supuse impozitului cu cota de 5%. 

Asemenea venituri sunt: din scrieri literare ori de publicistică 

din cărţi didactice, din compoziţii muzicale ori din lucrări de 

artă, pictură, sculptură, ete. Legea reduce dar cota numai pentru 

lucrări propriu zise, iar nu.pentru exercitarea profesiunii fără, an- 

gajament de servicii cu caracter de continuitate cati sunt impuse 

„eu cota 8%, pe când cele ce constituese angajamente de servicii 

cu „earacter de continuitate, cad în prevederile impozitului pe 

saiarii. 
b) Veniturile din afaceri ocazionale (întâmplătoare), cari nu 

 eonstituese întreprinderi propriu zise, sunt impuse cu cota impo- 

vitului elementar corespunzător afacerilor de aceeas natură ce 

au acest caracter ocazional. Asemenea venituri se impun aci, 

țiindeă modul de constatare al impozitelor similare nu permite 

a se stabili impunerea la impozitele respective, ci” este prevăzut 

la în uczitrl ce faţă, prinir'o procedură sumară cum se arată 

mai jos. 

Astfel ar fi veniturile provenite din: o afacere izolată de cum- 

-părare şi vânzare de mărfuri, care se impune cu cota 10% ca 

„şi veniturile din întreprinderi coniereiale; o afacere de schimb, 

care se impune cu cota 12% ca si pentru comerţul. de contuar de 

scont. ” 

(Art. 49 din lege) 

Persoanele impozabile 

$ 131, — Ca toate impozitele elementare şi acest impozit este 

obiectiv în alcătuirea lui, având în vedere. venitul după izvorul
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şi caracterul ce el prezintă fără consideraţiu persoanei, care 'în-. 

tervine numai în ce priveste aşezarea lui ca agent producător al 

venitului şi plătitor al impozitului. 

Astfel dar persoana care încasează venitul din ţară este impo- 

zabilă ori unde şi-ar aveă reşedinţa. 

Pentru motivele arătate la impozitul pe salarii însă, legea face: 

v excepţie dela: acest principiu, supunând pe locuitorii ţării şi 

pe cetăţenii români locuind în altă ţară la acest impozit şi. 

pentru veniturile din alte ţări. 

(Art. 50 din lege) 

Venitul net. 

$ 182. — Venitul net este constituit din suma veniturilor aci 
impozabile, din care se sead cheltuelile necesare pentru obţinerea 
venitului. 

E vorba nu de cheltuelile personale ci de acelea cari privesc 
în mod obiectiv veniturile, cum sunt cheltueli de cărți, reviste - 
şi instrumente profesionale cheltueli de transport telefon, plata 
efectivă a chiriei biuroului unei exercitări profesionale, a per- 
sonalului special exercitării, chelțueli cu instrumente artistice sau 
ale meseriaşilor, chiria efectivă a unui atelier în care meseriaşul 
lucrează ete. 

Cheltuelile profesiunelor libere fiind mai greu -de stabilit, legea 
fixează pentru profesioniştii liberi aceste cheltueli la o treime 
din totalul brut al venitului, afară de cazul când contribuabilul 
poate dovedi că aceste cheltueli sunt mai mari, în care caz se 
vor scădea cheltuelile dovedite -a fi reale, 

Se înţelege prin profesiuni libere cele arătate la $ 129, punctul 
1, şi anume cele.exereitate în mod liber în baza unor cunoștințe - 
speciale, dobândite în urma unor studii, 

(Axt. 51 din lege) 

Venitul impozabil. 

$ 133. — Venitul impozabil se stabileşte în fiecare an sau la: 
obţinerea fiecărui câştig şi anume: : . 

a) Pentru veniturile din exercitări profesionale, sau din toate 
veniturile supuse acesti impozit arătate la $ 129 afară de cele: 
ocazionale, asupra unui venit prezumat după veniturile anului 
precedent, în condiţiuniie de mai jos. . 

Ca şi impozitul comercial, prin urmare, nu e vorba a stabili: 
)
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impozitul asupra venitului anului precedent, ci asupra unui venit 

pe anul de impunere ce se apreciază a fi egal cu acela al anului 

precedent compensându-se astfel diferenţele din an în an. 

Venitul impozabil se stabileşte la locul exercitării profesionale 

sau ale unei exploataţiuni lucrative necomerciale exercitate obiş- 

nuit şi pentru fiecare exercitare sau exploatare în parte, scăzân- 

du-se bine înţeles venitul impus ca salariu pentru profesioniștii 

“cari primesc salarii fixe dela diferite instituţiuni, conform! celor 

arătate la $ 117. 

Pentru veniturile din alte ocupaţiuni obişnuite, cum ar fi din 

lucrul cu ziua, neimpozabile la impozitul pe salarii, irapunerea 

se face la reşedinţa “contribuabilului; 

b) Cât pentru veniturile ocazionale prevăzute la ultimul alin. 

al paragrafului No. 129, impozitul se aşează imediat cu procedur: 

:sumară mai jos prevăzută asupra venitului însuş. 

(Art, 52 din lege) 

Constatarea venitului şi stabilirea impunerii. 

$ 134. — Stabilirea venitului pentru toate categoriile prevă- 

-zute la paragraful precedenti al alin, a se face pe baza deela- 

raţiunii ce contribuiabilul este dator a dă anual la începutul unei 

-exereiţări, conform celor arătate la titlul III. 

. 

Declaraţia se face la locul de impunere după specificările de 

mai sus şi trebuie să cuprindă toate veniturile anului precedent 

“şi cheltuelile. Ea poate fi sprijinită cu vegistre regulat ţinute. 

Comisiunile cari stabilese veniturile au dreptul a controlă şi 

-apreciă sinceritatea deelarațiunilor, putând stabili venitul după 

apreciere, în primul rând prin comparaţie cu alţi contribuabili 

„de aceeaş categorie şi situațiune sau după situaţiunea generală 

a contribuabililor cari mau o profesiune determinată. 

Dacă veniturile anului precedent de categoria celor mai sus pre- 

văzute au durat mai puţiu de trei luni, nu se mai iă în con- 

siderare pe anul de impunere, ci se stabileşte venitul prin apre- 

-ciere şi comparaţie, conform! celor mai sus arătate. 

Dacă” însă în anul precedent conţribuabilul a avut asemenea 

venituri mai mult de trei luni, acestea vor servi, de bază stabilin- 

du-se venitul lunar şi apoi caleulându-se venitul pe 12 luni. 

$ 135, — Veniturile din exereitări profesionale sau alte exploa- 

tări de felul celor arătate la $ 133, lit. a, se vor declară şi sta- 

bili în modul. prevăzut prin art. 95, la începutul exercitării, dacă 

_ele încep în cursul anului, 

: In acest caz impunerea se va stabili prin apreciere în modul 

sus arătat dela prima zi a lunii de începere: 

 



ia a 

Deasemenea la încetare se vor aplică dispoziţiunile art. 95, im- 

“pozitul urmând a se şterge pe aceeaş cale, la finele lunii de în- 

cetare sau a lunii în care s'a făcuţ. declaraţia şi cel mai târziu 

la finele anului, 

$ 136. — Societăţile profesionale pe acţiuni nu sunt supuse a- 
cestui impozit pentru veniturile lor, ci impozitului comercial în- 
trucât deşi natura acestui venit nu este comercial, el devine însă 
comercial prin modul de constituire al societăţii, eare este supusă 

regulelor codului de comerţ, 
De altfel, în vederea că natura venitului este alta, sa prevăzut 

ja impozitul pe veniturile comerciale art.. 42, reducere a cotei pro- 

svesive, astfel cum se arată la $.113. * 

_ (Art. 58 din lege) 

Impunerea câştigurilor ocazionale. 

$ 137. — Veniturile din câştiguri ocazionale provenite din a- 

iaceri izolate ori din remize întâmplătoare prevăzute la $ 133, 

punctul b, sunt cele realizate din acte izolate, cum ar fi: acte 

izolate de comerţ, o cumpărare şi vânzare de imobil, ori din re- 

mize primite pentru intervenţii în asemenea vânzări, din câşti- 

guri la loterii, ori din jocuri lă noroc, sau orice alte beneficii în- 

tâmplătoare din vreo afacere de orice natură. 

Este bine înţeles că trebuie să existe noţiunea de câştig, ca ve- 

nitul să fie impozabil. Astfel nu sunt impozabile sumele cari 

sunt dobândite pe altă cale, cum ar fi o 'donaţiune, o vânzare i- 

sclată a unui lucru; propriu, care ''a fost cumpărat în scop de 

speculă. i 

Adaos pe baza deciziunilor comisiunei centrale fiscale. — Co- 

mercianţii şi industriaşii străini cari aduc mărfuri. în ţară şi le 

vând aci fie persona], fie prin interraediari, sunt impuşi la venitul 

accidental realizat, după normele prevăzute la art. 53, cu cota 

pentru impozitul comercial. 

$ 138. — Constatarea venitului ocazional se face la locul de 

obţinerea venitului sau la reşedinţa contribuabilului, conform pro- 

cedurii speciale, prevăzută de art. 95 din lege, pe baza declara- 

țiunii ce contribuabilul e cblizat a dă, conform art. 87, punctul 

TI], sau cin oficiu. Declaraţiunea se dă chiar în ziua încasării câş- 

tigului, sau în ziua ce urmează, afară dacă impozitul s'a reţinut 

conform prevederilor de mai jes, în care caz se va vărsă în 

trei zile. 

Spre a asigură încasarea imediată a impozitului, legea prevede - 
că impunerea se poate stabili îndată de către agenţii fiscului,
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cu drept de contestare, conform art. 95, la comisiunea de impuneri. 
Deosebit cei ce achită asemenea câştiguri suni obligaţi a reţine 

impoziiul şi a-l vărsă la percepţie în termen de trei zile, conforni 
prevedevilor dela titlul III. a 

Acest impozit va fi constatat urgent de agenţii fiscului şi în- | 
casat, irecându-se în partidă aparte în. registru prevăzut la $ 
62 pentru impozitul mobiliar, urmând a servi conform arătărilor: 

dela acel paragraf, la controlul impunerilor pentru venitul global. 

(Art. 54 din lege) 

Impozitul minimâl. 

$ 139. — Impozitul minimal de zece lei prevăzut de art, 3, 

are un caracter cu totul deosebit de impozitele elementare. El 

este un impozit personal, fiindcă priveşte direct. persoana, dar 

este în acelaş timp legat de toate celelalte impozite elementare, 

fiindcă de fapt constitue un minimum al ori căruia din aceste 

impozite atunci când contribuabilul nu plăteşte nici unul din ele, 

ori plăteşte mai puţin de zece Jei pe an în totul la acele impozite. 

Nu poate fi privit nici ca reînfiinţarea vechiului impozit per- 

_sonal, fiinâcă nu e impozit de sine stătător aplicabil tuturor, 

ci un 'minimura aplieabil celor ce nu plătesc alt impozit, mai mult 

din punctul de vedere statistic şi ca o datorid civilă a contribua-. 

bililor cari sunt în stare să-şi ţină existenţa însă nu li se poate 

stabili un venit impozabil. 

$ 140. — in aşezarea acestui impozit el este legay dar de im- 

pozitul pe venitul global şi se stabileşte odată cu el, căci numai 

cu acea ocaziune se stabilesc toate veniturile contribuabililor chiar 

și cele ale căror impozite se percep direct cum sunt cele mobi- 

liare şi salariile. 

Contribuabilii sunt obligaţi a dă declaraţiuni, pentru aşezarea 

lui în cazul când w'au alt venit de declarat. 

Pentru eontribuabilii cari au alte venituri impozâbile cu sume: 

mai mici de zece lei, impunerea se face din oficiu cu diferenţa 

ea şi a celorlalţi contribuabili cari nu dau declaraţii. 

T)iterenţa până la zece lei se calculează asupra impozitului din 

rol împreună cu adiţionalele sau asupra celei ce contribuabilul 

a plătit în anul trecut ca impozit pe salariu ori mobiliar. 

Constatarea: impozitului se face anual ca şi la aplicarea legii 

odată cu impozitul pe venitul global şi cu aceeaş procedură. 

Inserierea în matricole şi roluri se va face separat conform 

normelor stabilite la paragraful respectiv. ! Ă 

$ 141. — Este impozabil ori ce locuitor al ţării aflat în con- 

Giţiunile de niai sus, afară de personalul corpului diplomatie străin.
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Femeile nu sunt impuse la. acest impozii minimal întrucât fe- 

meea măritată e în sarcina hărbatului său şi nu se impune se- 

parat la global, iar dacă nu e măritată şi nare nici un venit 

impozabil, nu poate îi tratată la fel cu bărbaţii cari îşi pot câş- 

tigă existenţa, iar bărbaţii consideraţi că nu-şi pot câştigă exis- 

“tenţa, sunt scutiţi conform ultimului alineat la art, 54. 

In ce priveşte scutirea veteranilor din răsboiul 1877 şi 1878 şi 

invalizilor războiului 1916/19, nu e decât o. menajare a acestora 

| atunci când ei n'ar aveă vreun venit impozabil.. 

b) Nu sunt supuşi impozitului minimal militarii. grade infe- 

vioare atât cât se află sub drapel în serviciul activ şi efectiv al 

armatei, 

Căile. de atac. Scăzăminte. 

$ 142. — Căile de atac. Impunerile stabilite Ge comisiunile de 

impuneri ca şi deciziunile lor date în contestaţie conform celor 

arătate la $ 138, pot fi atacate cu apel sau reclamaţiune pe cale 

generală la comisiunea centrală prevăzuiă de art. 84, iar deci- 

ziunile comisiunii de apel pot fi atacate cu recurs. 

Termenele în ce priveşte introducerea apelurilor, .reclamaţiu- 

nilor şi. recursurilor şi toată procedura de urmat, sunt prevăzute 

la titlul II al legii şi al acestor instrucţiuni, 

„Ş 143. — Scăzăminte, Contribuabilii cari au venituri impozabile 

mai mici de 3.000 lei fără a aveă alte venituri cari împreună să 
deă un venit global dela 10.000 lei în sus, vor fi scăzuţi cu ju- 

mătate din impozitul profesional, iar dacă. au şi membrii ai fa- 

miliei în sarcină se vor face şi scăzămintele prevăzute de lege 

pentru sarcini familiare. - 

Aceste scăderi nu se fac din impozitul stabilit pe veniturile 

ocazionale prevăzute la $ 137, nici din impozitul minimal de 10: 

“lei prevăzut la $ 139. 

Procedura scăderii va fi cea prevăzută la titlul III, ele stabilin- 

-du-se odată cu constatările relative la venitul global. 

CAPITOLUL VII 

IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL 

(Art. 55 din lege) 

Caracterele impozitului. 
; | 

$ 144. — Impozitul pe venitul global este aşezat asupra tota- 
lității venitului unei persoane şi deci el cuprinde, atât veniturile 
supuse impozilelor elementare cât şi cele seutite de ele, cum şi 
cele cari nu cad în prevederile lor cum sunt veniturile din străi- 

-nătate ale persoanelor mai jos indicate.
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Asă dar acest impozit este cu totul personal, el referindu-se: 
numai la situaţiunea personală a contribuabilului din punctul de- 
vedere al venitului său, şi de aceea orice scutire de impozite ele- 
mentare acordate pentru orice motiv în mod obiectiv vreunei ca-- 
tegorii de venituri nu poate privi şi acest impozit, 
„$ 145. — Numai persoanele fizice sunt impozabile. 

Dat fiind caracterul principal al acestui impozit, care este per- 
sonalitatea de care sunt legate toate consecinţele practice în al-- 
cătuirea şi aşezarea lui, cum sunt progresivitatea şi generali- 
Latea impunerii tuturor veniturilor, legea supune la acest impozit 
numai persoanele fizice, fie direct fie prin mijlocirea persoane- 
lor junidice ce [le reprezintă, cum se va vedeă mai jos. Ca o. 
consecinţă, venilurile societăţilor colective şi comunităţilor de 

ovice fel sunt impuşe pe numele fiecărei persoane, şi atât cât re. 

vine fiecăruia din veniturile comanităţii va fi cuprins în venitul 
său global impozabil, iar persoanele morale, instituţiunile, so- 
cietăţile pe acţiuni şi alte colectivităţi nu sunt impozabile. 

Dacă însă veniturile cari se încasează de o colectivitate aparţin 
unor persoane fizice, dar nu le pot fi atribuite întrucât ele nu se- 

cunosc încă, astfel cum ar îi veniturile unei succesiuni deschise, 

Car ai cărei succesori nu se ivesc, fiind vorba de venituri taxabile 

ce aparţin unor persoane fizice, venitul este taxabil la acest impo- 

zit, şi cum nu se cunose persoanele, vor fi impuse pe numele suc-. 

cesiunii, considerându-se ca o singură persoană. 

- (Art. 56 din lege) 

Persoanele impozabile. 

$ 146, — Persoanele impozabile sunt: 

a) Toţi cetăţenii români locuind în ţară sau în străinătate, pen- 

ru totalitatea veniturilor lor din orice ţară, fără nici un drept de 

scădere a impozitelor plătite în altă ţară. Aceasta întrucât ei sunt 

contribuabili ai ţării, în vederea situaţiunii lor personale de cetă- 

ţeni români; 

b) Orice alt locuitor al ţării, fie chiar supus străin, pentru a-- 

celeaşi venituri din orice ţară. Supuşii străini însă pot cere ca 

pentru veniturile din altă ţară, supuse şi acolo unui impozit si- 

inilar, să se scadă din impozit impozitul plătit acolo. Aceasta. 

întrucât ei sunt contribuabili ai ţării faţă de siluaţiunea locală a 

i lor; 

don oii cari nu au domiciliul sau reședința în România 

pentru veniturile lor din ţară. 

$ 147, — Sunt consideraţi a aveă reşedinţa în România per--
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„moanele cari ar aveă la. dispoziţia lor o locuinţă aci, fie cu titlul 

de proprietar sau alt drept real de folosinţă, fie ăratuit ori ca, lo- 

catar, în cazul când aceste drepturi sau închirieri au avut fiinţă 

în anul preceuent în mod continuu sau înirerupt, mai mult de 6 

ani. 

Reşedinţa nu presupune dâr şi locuinţa în fapt, ci e deajuns ca: 

„cineva să aibă la dispoziţie un imobil. Bine înţeles, dacă are şi 

locuinţă în ţară chestiunea nu se mai discută. 
7 

(Art. 57 din lege) 

Impunerea pe cap de familie. 

$ 148. — Impozitul se stabileşte asupra capului de familie pentru 

“oate veniturile aparţinând sie-şi sau soţiei sale cu care convie- 

(meşte, deasemenea şi celorlalţi membrii minori ai familiei cari 

locuese cu el şi ale căror venituri le are la dispoziţie, Fac ex- 

cepţie dela; această regulă veniturile soţiei şi ale celorlalţi. mem- 

bri ai familiei cari provin din salarii sau din exercitarea unei pro- 

fesiuni, comerţ sau industrie, cari se impun separat. 

- Cuvintele din lege „care le are la dispoziţie“ se referă numai 

la veniturile membrilor minori ai familiei, nu la cele ale soţiei, 

acestea formând în tot cazul un tot în impunere dacă soţia con- 

vieţueşte cu soţul. 

Membrii minori ai. familiei pot fi copii sau alţi descedenţi, 

fraji, surori, ale căror venituri contribuabilul le are la dispoziţie 

în orice calitate, 

Condiţia ca soţia să convieţuească cu soţul, se referă la starea 

de fapt a convieţuirii în comun, când situaţiunea materială a îa- 

miliei se apreciază după veniturile comune, indiferent dacă ve- 

niturile sunt dotale sau parafernale sau dacă există separație. de 

patrimonii, afară de excepţiunile de mai jos. 

Situaţiunea de drept, în mod normal, fiind aceea ca soţul să 

convieţuească cu soţia, rămâne contribuabilului sarcina. să dove- 

dească faptul contrariu, fie că se află în divorţ, fie pentru orice 

altă împrejurare, în afară de situaţiuni momentane. | 

$ 149. — Impuneri separate, Motivul impunerii pe cap 'de fa- 

milie stabilită prin toate legile similare, atât din alte ţări cât şi 
prin cele existente în nouile teritorii admisă şi prin legea de faţă, 

este că, după natura acestui impozit, el se referă la buna stare ma- 

terială sau la situaţiunea integrală a contribuabilului, având în 

vedere toate resursele ce îi stau la dispoziţie. De aceea sa făcut 

excepţiuni numai pentru acele venituri eari în mod obişnuit nu 

stau la dispoziţia contribuabilului, cum sunt veniturile din câşti-
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gurile proprii, din munca personală a soţiei sau celorlalţi membri 

ai familiei, adică din exercitarea personală a unui comert, in-= 

dustrie sau profesiune, ori dintr un salariu. 

Dacă însă aite venituri ale soţiei sau: celorlalți membrii ai fa- 

mniliei sunţ scoase din folosinţa comună pe baza unui text de lege 

sau a unei hotărîri judecătoreşti, aceste venituri nu sunt înglo- 

baie în ăcelea al capului de familie, ci impuse separat. 

Astfel sunt veniturile copiilor în cazul când femeea trece în 

a doua căsătorie, sau toate acelea pe cari capul familiei este obli-- 

gat a le depune sau a le da altă întrebuințare decât întreţinerea 

familiei. 

Cum însă sunt împrejurări în cari, deşi nu se îndeplinese con- 

dițiunile ca veniturile să se impună aparte, ele cheltuindu-se în 

familie, totuşi ele sunt separate, fie în drept, fie în fapt, astfel 

încât capul familiei nu poate dispune de ele şi ar fi nedrept ca 

“el să suporte tot impozitul numai din venitul său, s'a dispus prin 

partea finală a alin. 1 din 'art. 57, ca impozitul stabilit să fie 

plătit de fiecare membru al familiei în proporţie cu venitul său. 

„Prin urmare impozitul se va aşeză în total în sensul legii, cum 

sa arătat, şi numai la plată, în cazul când capul familiei cere 

veniturile unuia din membri ai familiei ce nu intră în mâinile 

sale pot fi urmărite separat pentru partea de impozit ce-i revine, 

sau, la un eventual litigiu, capul familiei poate cere ca această 

parte să nu-i cadă de drept în sarcină. Ă 

Dacă însă capul de familie cere, această separație se va face. 

“chiar la impunere, deşi venitul total se impune la un loc cu o 

singură cotă de impunere. 

(Art. 56 din lege) 

Scutiri, 

Ş 150. — Intre seutirile prevăzute prin art. 58 din lege cele: 

acordate personalului diplomatie sau consular străin sunt condi- 

ţionate precum urmează: 

1. Să nu îi avut reşedinţa în ţară înainte de a primi această 

misiune. 

Condiţia se referă mai mult la personalul consular care de 

multe ori e desemnat dintre localnici, misiunea ce li se dă nepu- 

tând schimbă situaţiunea lor de contribuabil în calitate de lo- 

cuitor al ţării, sau chiar a acelora cari şi mai înainte aveau reșe- 

_dinţa aci, deci erau impozabili în această ealitate. 

2, Să nu aibă alte ocupaţiuni în ţară. Adică scutirea se acordă 

numai personalului diplomatic şi consular, care venind în ţară se: 

vor limită în exercitarea misiunii, fără a face în ţară alte afaceri. 

sau să aibă alte ocupaţiuni în scop de a-și creă alte venituri aci;,
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3. Să existe reciprocitate. Adică să se bucure de aceeaş scutire 
“în aceleaşi condițiuni şi reprezentanţii români în tara respectivă. 

Această condiţiune existând în toate legile se va consideră cea 
îndeplinită până la o nouă dispoziţiune. 

(Art. 59 din lege) 

Locul de impunere. 
$ 151. —. Locul de impunere are o importanţă deosebită, fiindcă 

la percepţia acelui loe se va siabili impunerea şi ţot acolo se 
vor adună toate elementele necesare stabilirii impozitului pentru 
fiecare contribuabil, - 
Legea stabileşte în genere acest loc la domiciliu afară de cazul 

când contribuabilul are o alţă reședință principală, 'cum ar fi 
“Gazul câna exercită un comerţ, industrie sau „profesiune, în care 
caz acolo va fi locul de impunere. 

Dacă contribuabilul are mai multe xeşedinţe el poate alege : 
„Prin declaraţiunea sa locul de impunere la îina din ele, pe care o 
consideră principală. E1 nu poate însă să-şi aleagă ori unde acest 

loc, unde n'ar aveă nici domiciliu, nici reşedinţă efectivă, prin- 
cipiul fiind ca venitul global să se stabilească acolo unde poate fi 
-considerată, reşedinţa principală. 

Așă dar în cazul când contribuabilul ar alege vreun loc ce nu 
îndeplineşte aceste condițiuni, comisiunea poate, motivând, să îi- 
xeze singură acest loc, 

Contribuabilul nu poate face alegerea locului de impunere 
decât prin declaraţia de impunere, iar, odată stabilit, rămâne ne- 
schimbat pe timp de un an. z 

In caz de schimbarea lui este dator a'arăţă aceasta în declara- 
ţia anuală conform celor prevăzute la $ 333. / 

$ 152. — In caz când contribiuabilul n'are domiciliu, nici re- 
şedinţă în România, totuş e impozabil, având venituri din ţară, 
locul de impunere este acolo unde se realizează principalul venit. 
“Dacă contribuabilul nu are nici un venit în ţară, fiind impozabil 
în calitate de cetăţean român, locul de impunere e ia ultimul do- 
miciliu sau reşedinţă din ţară, iar, în cazul când n'a avut. deloc 
aci reşedinţă ori domiciliu, la Bucureşti. 

În acest din urmă eaz declaraţia de impunere se va dă la admi- 
„nistraţia financiară .a Capitalei, contribuabilul fiind dator a-şi 
alege un domiciliu pentru îndeplinirea procedurii. 

(Avt. 60 din lege) 

Compunerea venitului global. 
$ 153. — După cum s'a arătat la $ 144 venitul global se com- 

pune din toate veniturile contribuabilului, atât cele supuse impo- 

A ,
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zitelor elementare, cât şi cele seuţite şi cele ce riu- cad în preve-- 

„derile acestor impozite cum sunt veniturile din străinătate tari. 
aparţin celor ce au domiciliu sau reşedinţa în ţară ori cetăţenilor 
români, 

Veniturile pe anul de impunere sunt stabilite după acelea ale 
anului precedent, ele nu se stabilese în total, ci fiecare în parte,. 
intrând în compunerea venitului global astfel cum. se arată prin 

_cele trei paragrafe ce urmează. 

$ 154, — Veniturile înscrise in roluri la impozitele elementare- 
intră în compunerea celui global astfel cum ele sunt determi- 

nate pentru acele impozite pe anul de impunere. 

Dacă legea sar fi ţinut strict de principiul stabilit ar fi urmat  » 

ca veniturile agricole şi pe clădiri să nu fie cele ce se găsesc în- 

scrise dela recensământ, ci astfel cum ele au fost realizate de. 

fapt în anul precedent. Dar atunci ar trebui să se facă recensă- 

mântul veniturilor imobiliare în fiecare an, ceeace nu e posibil, şi 

de aceea legea dispune să se iă veniturile astfel cum, sunt stabi- 

lite pentru imipozitele elementare pe anul de impunere. i 

Aşă dar pe primul an al primului. recensământ, ce are loc la 

punerea în aplicare a legii, veniturile din proprietăţile agricole şi. 

clădite ce intră în compunerea celui global sunt cele ce se stabilese 

la acest recensământ. Prin aceasta legea nu se depărtează dela. 

principiu, căci pentru stabilirea lor se are în vedere contractele- 

în curs şi, cum la recensământ venitul se. stabileşte avându-se 

în vedere aceleaşi contracte sau comparaţia cu ele, tot venitul pe 

anul precedent se are fin vedere, 

Dacă însă în primul an al unei perioade de recensământ con- 

tribuabilul nu mai posedă un imobil pe care l-a avut în anul pre- 

cedent, venitul acelui imobil va intră în compunerea venitului 

său global pe timpul cât l-a stăpânit, astfel cum a fost realizat 

în anul precedent, dacă. venitul său din acel an se poate stabili 

cu acte, iar în caz contrariu astfel cum se stabileşte la recen- 

sământ, | 

Deasemenea pentru primul an al perioadelor viitoare de 5 ani. 

se are în vedere veniturile stabilite la recensământ, care în viitor 

vor aveă loc înainte de începerea primului an. 

In cursul perioadei de 5 ani rămân stabilite şi pentru venitul. 

2lobal veniturile imobiliare, astfel cum ele Sau stabilit la. re- 

censământ. 

Cât pentru veniturile impuse impozitului comereial şi celui pro- 

fesional ele sunt stabilite anual şi pentru aceste impozite tot după 

venitul anului precedent, deci aceleaşi sume vor intră şi în com- 

punerea venitului global. : 

$- 155, — Veniturile pentru cari impozitele elementare se in--
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masează pe cale de reţinere şi vărsare directă intră în compu- 
nerea celui global, astfel cum ele sunt impozabile la impozitele 

elementaie pe anul precedent. 

Pentru impozitul pe salarii chestiunea e mai simplă, căci sala- 

viile în genere se ineasează când ele sunt exigibile şi dacă sa- 
lariile cuvenite pe timpul din urmă al anului precedent nu sau 
încasat dar se datoresc, ele vor fi socotite totuş în venitul acelui an 

în eare sunt exigibile, pe care se incasează şi în care sa făcut 
serviciul. - 
Veniturile mobiliare deasemenea vor intră în compunerea celui 

global pe anul trecut când ele sunt-exigibile, | 

Am văzut la $ 57 că şi impozitul mobiliar devine exigibil la 

data, exigibilităţii venitului, totus atunci când ereditorul poate do- 
vedi că venitul nu a putut fi incasat la timp din împrejurări în- 
dependente de voinţa sa, nu vor fi aplicate sancţiunile pentru ne- 
plata la timp a acestui impozit ceeace însă nu înlătură obligati- 

vitatea plăţii impozitului elementar atât cât venitul e bun de 

iucasat, . 

Cât pentru impozitul pe venitul global, având: în vedere că 
"acesta îmbrățișează situaţiunea generală a contribuabilului din 

cursul unui an şi că această situaţiune cuprinde şi veniturile. exi- 

gibile bune de incasat cu drept cuvânt legea dispune să intre în 

compunerea venitului global toate veniturile mobiliare -exigibile 

atât cât ele sunt bune de incasat. 

Altfel sar ajunge la situaţiuni cu totul altele decât cele de fapt, 

cum ar fi cazul când un contribuabil ar aveă de incasat venituri 

mobiliare de milioane, dar pe eari neîneasându-le în cursul anului 

war îi impozabil la global. | 

Ch atât mai mult se impune această soluţiune cu cât şi debi- 

torul este interesat la vărsarea ia timp a impozitului, căci după 

cum se va vedeă la $ 164 el nu va puleă cere să i se scadă din 

venitul :său global dobânda sau orice altă sumă ce are de plătit 

fără să dovedească plata impozitului mobiliar la acea sumă, ehiar 

dacă nu a plătit-o în cursul anului de exigibilitate. 

Dacă însă dovedeşte cu acte că venitul nu mai e bun de incasat, 
ori că incasarea lui e îndoioasă cum ar fi în cazde litigiu ori fa 

„liment, se va puteă admite ea el să nu intre în compunerea veni- 
tului global, fiind chestiune de apreciere. Rămâne ca aceste ve- 
nituri să intre şi ele în compunere pe anul în care dubiul va în- 

cetă, cum ar fi la obţinerea unor hotărîri definitive ori în caz de 

concordat, 

In cazul când vreunul din. veniturile mobiliare ale anului pre- 

cedent încă nu e stabilit până în momentul impunerii, cumi sunt 
tiantiemele şi dividendele, va intră în compunerea venitului glo-



  

“bal un venit prezumat după venitul respectiv realizat pe anul an- 
terior. | . 

„$ 156. — Veniturile anului -precedent cari au încetat în cursul 

acelui an, intervin în compunerea venitului global astfel cum. sar 

fi caleulaţ, dacă ele nu ar îi încetat, însă nu raportate la un an, 

ci efectiv pe timpul când ele au fost realizate. Aşă venitul unui 

“imobil care a fost vândut 'sau dobândit în cursul anului pre-. 

cedent va fi cel înscris în rol, însă pe timpul cât a aparţinut con- 

tribuabilului. Tot aşă un venit din comerţ sau profesiuni, care a 

încetat, va fi stabilit după rezulele prevăzute la impozitul ele- 

mentar respectiv, avânăd a intră în compunerea celui global pe 

timpul cât a fost realizat. 

In cazul când încetarea a provenii din cauză de încetare de plăţi 

sau faliment, urmează a se scădeă din venitul global, pierderea 

încereală prin deficit, conform celor ce se va arătă la $ 166. 

In schimb veniturile pentru un imobil dobândit sau un comerţ 

început în anul de impunere intervin în calculul venitului global 

numai în anul ce urmează şi pe timpul cât au fost realizate în 

anul de începere sai dobândire, pe când ia impunerea elemen- 

“tară venitul din comerţ este reportat la un an întreg. - 

$ 157. — Veniturile scutite la impozitele elementare intervin în 

calcul astfel cum: ar fi fost stabilite la acele impozite dacă nu 

-ar fi fost scutite. De exemplu venitul din case intră redus cu 

20%, stabilindu-se după acel al anului precedent.. Veniturile din 

_xente sau alte titluri scutite, socotite astfel cum au fost la dispo- 

ziția icontribuabilului în anul precedent. Cel dintr'o fabrică nouă, 

care sar bucura de scutiri, astfel cum -s'ar îi stabilit pentru acel 

impozit. dacă nu âr fi fost scutit. 

Veniturile imobiliare ce nu sunt înserise la recensământ nu intră 

în calcul, astfel cuns erau ia epoca facerii recensământului dacă 

ele mau fost stabilite atunci, ci astfel cum ele sau realizat pe 

anul precedent, în cate scop prin ultimul alineat la art. 60 se 

-prevede că acele venituri sunt constatate cu procejura stabilită 

pentru impozitul global, până ce ele devin impozabile la im'po- 

zitul elementar. 4. 

$ 158. — Dacă contribuabilul a încetat din vieaţă în anul im- 

punerii, impozitul va fi stabilit după veniturile sale din anul pre- 

cedent, chiar dacă a trăit numai o zi pe acel an, în care caz 

va 'fi în sarcina succesiunii. Dar dacă decesui a avut lee în 

anul precedent, impozitul de faţă fiind un impozit personal, de 

sigur că şi dreptul de impunere a încetat. Ficţiunea că urmaşii 

sunt continuitori ai persoanei defunctului nu-şi poate aveă apli- 

care, pentrucă situaţiunea lor personală poate îi aita pe anul de 

âmpunere, decât aceea a defunctului, şi, în definitiv, impunerea -
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deşi se face după venitul anului ce precede, însă impozitul este: 

stabilit pe anul de impunere în eare defunctul nu a existat, şi 

locul său a fost luat de succesori, cărora nu se poate transmite. 

întreaga situaţiune personală a defunctului. 

Această soluţiune priveşte numai cazul când moştenitorii şi-au 

împărţit: averea între ei şi impozitul pe venitul global urmează 

„a fi trecut asupra lor. În carul însă când succesiunea rămâne: 

deschisă, impunerea pe anul ce urmează se va face pe numele 

suecesiunii, cum sa arătat la $ 145. 

$ 159. — Cum întervine în calcul salariul şi venitul mobiliar? 

Urmând vorma admisă de lege că veniturile intră în calcul astfel. 

cum sunt impozabile la impozitele elementare, se ăjunge la con- 

cluziunea că venitul din salarii întră în compunere, scăzându-se 

în prealabil din totalul venitului ce rămâne a se impune după 

celelalte scăderi prevăzute de art. 46 încă 150 lei lunar sau suma. 

respectivă anuală, săptămânală, zilnică sau pe oră. Aşă:dar în 

total se va scădeă din venitul provenit, din salarii 9.000 lei anual, 

în cazul funeţionării unui an întreg, iar în. eaz când asemenea 

venit e luat pe mai puţin de un an, se va scădeă partea propor- 

tională, socotind 750 lei lunar. 

Aşă dar dacă contribuabilul are un venit numai din salariu sub 

19.000 lei pe întregul an, nu e impozabil, întrucât scăzându-se. 

9.000 lei, rămâne cu un venit sub 10.000 lei neimpozabil, iar dacă 
are venit 20.000 lei numai din salariu, e impozabil cu 11.000 lei. 
Dacă numai pe 4 luni are 12.000 lei, se scade în total 3.000, adică. 

pe fiecare lună câte 750 lei. “ 

Pentru aceleaşi motive partea din veniturile mobiliare scutită. 

de impozitul elementar respectiv. va intră în calcul astfel cum ele: 

se bucură de scutire totală. Aşă dar nu vor întră în ealcul dobân- 

zile primite la economiile făcute la casele db economie, credit; şi 

la băncile populare până la limitele scutite prevăzute de art. 24, 

lit. a. 

In schimb, împrumiutaţii la aceleaşi case sau bănci nu pot cere: 

scăderea ia impunerea venitului global a dobânzilor plătite pentru 

împrumuturi până la limita dobânzilor scutite după extrasele de . 

conturi. 

a. (Art. 61 din lege) 

Scăderi. 
$ 160. — Venitul global rezultă din venitul general astfel stabi-- 

lit, făcându-se scăderile prevăzute de art. 61, anume arătate în 
cele patru paragrafe ce urmează. 
Aceste scăderi se fae în baza cererii făcută de contribuabil prin.
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declaraţie, şi a actelor prezentate afară de impozitele elementare 
şi adiţionale înscrise în roluri pe anul de impunere cari se scad 
„din oficiu, 

$ 161. — Scăderea impozitelo: elementare şi adiționale ale ve- 

niturilor cari compun pe cel global: 

Este de precizat: a) pe ce anume iimp suni impozitele ce se 
scad? b) dacă este nevoie a se pretinde justificarea plăţii acestor 
impozite? 

a) La prima chestiune deslegarea este dată prin lege, care 
prevede că se scad impozitele cuvenite la veniturile ce intră în 

compunerea celui global. Așă dar pentru cele două impozite ele- 

menţtare imobiliare, sau pehtru celelalte două, comercial şi pro- 

fesional, cari se asează anual pe cale de impunere, impozitele 
de scăzut sunt cele cuvenite la veniturile stabilite chiar pe anul 
"de impunere, fie că ele se constată pe acelaş an la punerea în 

aplicare a legii, sau la începutul unui recensământ, fie că ne gă- 

:sim în cursul unei perioade de recensământ pentru cele imobiliare. 

Pentru celelalte două impozite, cari se percep pe'cale de re- 

ținere şi vărsare directă, impozitele ce se: vor scădeă sunt acele 

plătite pe anul precedeni. 

b) Prin urmare pentru cele dintâi 4 impozite, cari se înscriu 

în xoluri pe anul de impunere şi pentru cari sunt luate destule 

măsuri ca ele să fie incasate, nu mai este nevoie să se pretindă 

dovada plăţii impozitului, pe când pentru cele de al doilea cari se 

ineasează, pe cale de reţinere şi vărsare directă, pentru unele din 

ele va fi nevoie să ceară această dovadă. 

Vor fi însă. între acestea, venituri cari vor intră în compunerea 
celui global mai înainte ca impozitul elementar să fi fost plătit. 

In acesţ caz impozitul rămâne să se seadă în anul ce urmează 

„aceiuia în care el a fost plătit în condiţiunile dela $ 163. | 

Chian dintre veniturile ale căror impozite. elementare ce se 

varsă direct nu se va pretinde dovada plăţii impozitului la cele 

pentru cari sunt luate măsuri îndestulătoare a nu se putea incasă 

fără această plată. | J 

Astfel sunt: 1) Salariile plătite de Stat şi de instituţiuni pu- 

blice pentru cari este exclus să fi fost plătite fără reţinere impo- - 

zitului elementar, iar pentru întreprinderi e destul să se men- 

ţioneze declaraţia cu care s'a făcut vărsarea care se găseşte în 

posesiunea fiscului împreună cu borderoul; 2) Impozitul miobi- 

liar pentru toate cupoanele rentei de Stat, ale oricăror titluri pu- 

blice, ale acţiunilor şi obligaţiunilor societăţilor pe acţiuni cum 

'şi tantiemele şi orice venituri mobiliare plătite de ele. | 

Cât pentru celelalte creanţe dovada plăţii impozitului se poate 

face cu recipisa sau chitanţa de plată, sau cu simplă viză pusă
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pe act, întrucât recepisa sau chitanţa sar puteă găsi în mâinile 

debitorului, eum. şi cu extrase depe conturile băncilor. 

impozitele adiţionale urmând acelaş regim, ca şi cele elementare 

vor fi scăzute în acelaş mod. 

$ 162. — In eazul când impozitul a fost aruncat de contribuabil 

în sarcina altuia, de exemplu a arendaşului sau chiriaşului, şi 

nu a fost plătit de el însuşi, va fi totuşi scăzut din venitul global 

al contribuabilului. 

Aceasta în vedere că impozitul plătit de altă persoană în locul 

contribuabilului constitue un venit al acestuia, care este socotiţ în 

cel' elementar pe baza căruia sa stabilit şi impozitul pe veniti! 

global şi deci el a intrat odată în socoteala venitului său total, 

Cât pentru arendaşi ori chiriaşi, aceştia vor aveă dreptul a 

seădeă din veniturile supuse impozitelor elementare asupra în- 

treprinderilor impozitele plătite, cari priveau pe proprietari. 

Spre exemplu: proprietarul unei prăvălii cu valoare locativă 

netă de 10.000 lei, pune în sarcina chiriaşului impozitul de 2.000 

iei. El va fi impus le irupozitul elementar peniru valoarea loca- 

tivă de 12.000 lei, şi cum la global întră acelaş venit, va îi drept 

să i se scadă impozitul de 2.090 lei, ca şi cum ar fi fost plătit 

de el; iar ehiriaşul va puteă să treacă la cheltueli pe lângă chiria 

de 10.000 lei şi impozitul plătit care s'a adăugat la chirie. 

$ 163. — Scăderea dobânzilor plătite la datoriile ipotecare şi 

chirogratare. Dobânzile datoriilor chirogratare se scad numai dacă 

nu au fost scăzute dejă la impunerile elementare, în cazurile 

când legea dă dreptul a se face acele scăderi acolo. Astfel, do- 

bânda unei datorii care priveşte afaceri comerciale poate fi scă- 

zută din venitul elementar respectiv şi numai poate fi scăzută la 

global, fiindcă venitul ce i-a servit de bază acelui impozit vine la 

global, dejă scăzut. 
Aşă dar din venitul global se sead numai dobânzile datoriilor 

personaie pe anul precedent, cari nu pot fi scăzute la impunerile 

elementare. 

In ce priveşte însă dobânzile ipotecare, în principiu ele ar îi 

_trebuit scăzute deasemenea din venit la impozitele elemlentare. 

Aceasta ar fi în practică imposibil, pentrucă impunerile elemen- 

tare pentru imobile se stabilese pe 5 ani, pe câtă vreme sareinele 

ipotecare se schimbă dela an la an, iar pe de altă parte impunerile 
la, recensământ vor fi făcute cu mulţ mai înaintea impunerilor a- 

nuale ale venitului global şi deci nu s'ar puteă eunoaşte nici chiar 

situat mea ipotecilor pe primul an de aplicare” a unei perioade 

de recensământ. ” 

Pentru aceste motive legea transpune prin art. 69, dreptul de 

scădere .a dcbânzilor ipotecare asuprăa venitului elementar pe 

îusuşi chiar- acest impozit, după ce el este stabilit, însă atunci
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venitul imobilului ipotecat intervenind la global integral, fără 
această scădere, dobânzile ipotecare vor fi scăzute la venitul: 
global. 

$ 164. — Scăderea dobânzilor nu se va admite decât în eazul 
când se va dovedi.-că pentru dobânzile ce se cer a se scădeă s'a 
plătit impozitul mobiliar datorit după lege. 

In cazul când dobânzile nu au fost plătite, ele fiind însă exi- 

gibile şi deci bune de introdus în venitul global al creditorului, 

debitorul spre a aveă dreptul la scădere va trebui să plătească 

impozitul elementar mobiliar» la datoria sa, ceeace eră obligat să 

o facă în termenul prevăzut de lege dela exigibilitate, oricare ar 

îi motivul neachitării dobânzii. 

Tu cazul când această plată a impozitului mobiliar nu sa e- 

fectuat în anul pe care eră datorat, contribuabilul păstrează drep- 

tul de 'scădere pentru anul când vărsarea acelui impozit se va 

face, numai dacă se dovedeşte că întârzierea plăţii impozitului a 

provenit din împrejurări bine motivate, altfel nu, fiindcă nu se 

poate lăsă la libera voinţă a contribuabilului să-şi reguleze com- 

punerea venitului global şi plata impozitului respectiv cum va voi. 

Pentru dobâuzile plătite la bânci, contoare de scont sau împru- 

mutătorii de profesie, cari sunt înscrişi la impozitul pe beneficiile 

lor comevciale, fiind scutiţi de plata impozitului mobiliar nu se 

mai pretinde dovada plăţii impozitului, ci numai a plăţii dobân- 

zilor. 

De asemenea nu se pretinde dovada plăţii impozitului pentru 

rata împroprietăririi şi ratele la Creditele urbane şi rurale, cari 

se scad în întregime inclusiv amortismentul. 

$ 165. — Scăderea anuităţilor rentelor la a căror plată contri- 
buabilul este obligat prin acte. Acest drept de scădere se acordă 

pentru acele rente la cari contribuabilul este obligat prin titluri 

constituite; fie independent de voinţa sa, cum: testamente, hotă- 

rîri judecătorești, fie pe bază de titiuri constituite de el însăşi 

prin acte dotale sau prin acte autentice în folosul unei instituţiuni 

de binefacere. Nu -se pot scădea orice alte rente constituite de el 

benevol, cu atât mai puţin cele plătite fără titlul obligator. 

Pentru acelaş venit pentru care un venit al capitalului mobi- 

liar, care se cuvine în mod cert, intră în compunerea venitului 

global, chiar dacă nu sa incasat, se admite şi scăderea rentelor 

peniru cari se dovedeşte în mod cert că unu a fi plătite chiar dacă 

efectiv nu sau plătiţ. atât cât se dovedeşte piata impozitului ele- 

nentar la acea rentă, căci în definitiv situaţiunea generală a con- 

iribuabilului este judecată taţă de toate veniturile şi datoriile sale 

certe. De sigur însă că această certitudine rămâne să se dove- 

dească de către contribuabil. 

 Brăt, Ă ” 86
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$ 166. — Scăderea pierderilor încercate la o întreprindere a- 
'gricolă, comercială ori industrială. Nu pot fi scăzute decât defi- 

_«itele de exploatare încercate anual din capitalul pus într'o în- 
“ treprindere agricolă, comercială ori industrială, şi anume deției- 

tele efectiv încercate, socotind rezultatul final al operaţiunilor a- 
nuale. Adică numai în eazul când totalitatea afacerilor anului pre- 
cedent al unei întreprinderi se incheie cu deticit, care este pier- 
dat din capital, iar nu în cazul când prin vreo întâmplare sa: 
pierduţ o parte din recoltă sau din marfă, ! 

Acest drepti de scădere este limitat până la concurenţa veni- 
talui global, stabilit după acela al anului în care a avut loc defi- 
citul şi nu poate fi repurtat asupra anului următor, i 

Aşă, de exemplu, an arendaş sau un comerciant pierde din ea- 
pitalul pus în exploatare. E] are dreptul a se scădeă deficitul din 
“totalul altor venituri ce iniră în compunerea veniţului său general 
şi nu are dreptul a scădeă pierderile parţiale ce ar rezultă din “ 
grindină sau din scăderea preţului unei mărfi sub cel de cum: 
părare. 
Deasemenea pentru o exploatare agricolă sau forestieră făcută 

de proprietar, deficitul este constituit. nu de pierderea unei re- 
colle sau a unei părţi din câştigul ce trebuiă să rezulte ci din 
pierderea totală sau parţială a capitalului pus de el în întreaga în- 
treprindere, | . - 
Nu pot intră în această scădere “pierderile încercate de proprie- 

arii agricoli pentrucă legea admite pierderile încereate la: în- 
treprinderi, pe câtă vreme venitul proprietarilor înscris în rol 
este un venit: mediu, pe 5 ani care constitue valoarea locativă. 

Ia punctul 5 din arţ. 61 se prevede scăderea sumelor daţe din 
venit pentru instituţiuni de cultură „şi de siguranţă socială ale 
Statului, judeţelor şi comiuneior dacă nu au fost scăzute la im- 

-pozitele elementare, în care caz ele vor întră în compunerea celui 
global astfel cum au fost scăzute. 

(Art. 62 din lege) 

Veniturile din altă ţară. 
$ 167. — Veniturile din străinătate vor intră în compunerea 

ceiui global, ca şi cele din țară, adică socotindu-se venitul net 
toial realizaţ în anu] precedent. El se constată pe baza decla- 

„Yaţiunii, 
II 

Dacă însă contribuabilul nu dă declaraţiune sau nu dă indica- 
ţiuni precise în declaraţiunea sa, rămâne comisiunilor de u face 
uz de mijloacele prevăzute de art. 62, care leagă stabilirea veni- 
tului global de valoarea locat:vă a locuinţei sau a reşedinţei ori 
a reședinţeior ce contribuabiiul are în ţară. 

e
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In tot cazul venitul global stabilit după aceste norme este con- 

siderat ca un venit minimal, şi dacă din declaraţiune sau din alte: 

constatări rezultă un venit mai mare, acela va fi luat de bază, 

Valoarea locativă ce se arată în tabloul dela acel articol este 

cea brută, constatată după contractele de locaţiune, sau în lipsă, 

după apreciere, conform! procedurii. pentru constatarea venitului 

global. 

Astfel, dacă această valoarea locativă este de 4.000 lei, venitul 

global impozabil va fi de 16.000 lei. 

Pentru contribuabilii domiciliaţi în ţară al căror venit provine 

în cea mai mare parte din altă ţară, dacă acest venit nu poate 

fi constatat pe altă cale şi nici contribuabilii nu, dau elementele 

necesare pentru aceasta, venitul din altă ţară va îi constatat pe 

aceeaş cale. 

(Art. 65 din lege) 

Minimul scutit. 

£ 168. — Venitul global este impozabil numai 'dacă atinge cifra 

de 10,000 lei anual.. 

Dacă el este de 10.000 lei sau mai mare, se impune integral cu 

cotele prevăzute în lege, fără a se scădeă minimul de mai sus, 

scăderea pentru sarcini familiare urmând a se face din impozitul 

calgulat în modul arătat mai Jos. 

Legea prevede că această limită se va puteă schimbă prin le- 

gea bugetară în caz de schimbarea valntară a leului cu mai mult | 

_de o treime. 

Până la o asemenea schimbare, limita de 10.000 lei rămâne 

aplieabilă. - 

=(Art, 64 din lege) 

Cota. . - E 

$ 169., — Incepând dela 10.009 lei pentru fiecare din veniturile 

globale cuprinse în tabloul anexat la axt. 64, se aplică cota fixă 

prevăzută în -acel tablou. Veniturile cuprinse în interval se ro- 

tunjese cum se arată în prima coloană şi pentri fiecare interval 

se adaugă la impozitul caleulat la cifra inferioară din tabelă su- 

mele din. uliima edloană a tabloului. 

Astfel, dacă venitul global ar fi 43.568 lei impozitul se calcu- 

lează astfel: Se neglijează cifrele dela sute în jos, adică 568 lei 

şi rămâne impozabil 43. 000. Impozitul va îi con:pus din 700 lei 

_ corespunzător cifrei inferioare de 40.009 lei, găsită în 'tabelă, la



4 - 1990 

care se adaugă cum se arată în ultima, coloană câte 25 lei pentru 

* fiecare răie în plus, adică 75 lei, Deci în total impozitul va fi de 

715 lei. 
Dela. un venit global de 10.000.000 lei în sus, toată partea ce 

trece de această cifră se impune: cu 30%, care-se adaugă peste 

impozitul de 2.000.000 lei, corespunzători la 10.000.000 lei. 

Explicaţia de mai sus e dată spre edificare, însă de fapt nu mai 

e nevoie de nici un calcul pentru aflarea impozitului, căci în ta- 

beia anexată la lege el se găseşte gata calculat pentru toate ve- 

niturile rotunjite astfel cum prevede legea şi încă cu toate scă- 

zămintele pentru membrii familiei după cazuri. 

Căutarea impozitului în tabelă e foarte uşoară, de altfel expli- 

caţiunile se găsesc la începutul tabelei. - 

$ 170. — Veniturile din ţară cuvenite locuitorilor altor: ţări 
nu pot fi impuse cu cotele din tabelă pentrucă aceste cote sunt 

progresive în raport cu veniturile totale ale persoanei. Dacă se 

cunoaşte venitul global rezultat din ţară, nu se poate cunoaşte 

însă sitoaţiunea totală a persoanei şi atunci impozitul pentru a- 

ceşti contribuabili va fi întotdeauna prea mic. De aceea. legea 

dispune ca, în cazul când nu se poate stabili venitul lor global 

venitul din ţară să fie impus în joeul impozitului global cu o 

supracotă de jumătate din cota impozitului elementar corespun- 

zător,. o a 
Această dispoziţiune se va aplică şi în cazul când nu se poate 

stabili persoanele fizice: căror aparţin venitul din ţară, acesta 

fiind luat de către societăţile anonime, venitul țrimis din. ţară de 

către sucursalele acestor societăţi va fi impus cu jumătatea cotei 

- impozitului mobiliar. . E 
Dacă însă, acele persoane se cunose şi venitul lor global impo- 

zabil în ţară este destul de important, asifel că aplicându-se cota 
din tabelă se obţine ca impozit global mai mult de jumătate im- 
pozitul elementar, se poate consideră că acgsta este venitul global 
al contribuabilului şi se va stabili impozitul global asupra lui. 
Dacă impozitul se aşează cu 1/, din cota elementară el este 

constatat şi înseris în acelaş mod şi în acelaş fel ca impozitul 
global pe care îl înlocueşte, Ă 

  

(Art. 65 din -lege) 

Constatarea. 

$ 171. — Stabilirea impozitului pe venitul global se face pe 
baza, declaraţiunii şi „a tuturor constatărilor făcute de agenţii fis- 
eului conform: celor arătate la titlul Ii. 
Scăzămintele pentru sarcini fa miliare sunt .prevăzute la capi- 

tolul ce urmează. 
.
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cp CAP. VUL., 

SCAZAMINTE DIN IMPOZITE. 

(Art. 66 din lege) | - 

Dispoziţiuni generale. 

$ 172. — Legea acordă contribuabililor scăzăminte din impo- 

-zitele constatate: a) pentru greutăţi familiare; b) când au ve- 

mituri neînsemnate; e) pentru sarcini ipotecare ori pierderi to- 
“tale de recolte. | 

- Toate aceste scăzăminie nu se acordă din oficiu, ei numai în 

kaza declaraţiunilor de impuneri -anuale, întrucât, cu ocaziunea 

rercelării acestor declaraţiuni şi a constatării veniturilor ce intră 

în compunerea celui global, se pot constată şi împrejurările pre- 

“văzute de lege pentru acordarea scăzămintelor. 

Pentru acest motiv legea prevede că contribuabilii cari sunt 

-dispensaţi de deelaraţiunile anuale conform art. 87, nu pot totuşi 

-obţine aceste scăderi decât făcând declaraţiile. 

Legea se referă la declaraţia pentru impozitul global de a cărei 

„declarare contribuabilii sunt dispensaţi în cazurile prevăzute de 

„aut, 87, pe câtă vreme pentru impozitele elemeniare deelaraţiu- 

niie se dau fără dispensă, pentru impozitele imobiliare la cinci 

ani, şi în fiecare an pentru cel comercial şi profesional. 

Analizând însă cele două cuzuri de dispensă de darea decla- 

raţiunii anuale pentru global, prevăzute de acel articol, se va 

vedeă. că sunt împrejurări în eari totuşi scăderile rămân operate, 

deşi declaraţia nu se dă şi anume: 

a) In primul caz când contribuabilul e dispensat de darea dec- 

laraţiunii anuale pentru global în „vedere că nu are decât un 

singur venit, făcând însă menţiune pe declaraţia ce trebuie să 

dea pentru impozitul elementar că nu are alt venit, "legea echiva- 

lează cu darea declaraţiunii pentru global acea menţiune. Prin 

vurmare, dacă acel singur venit eade sub minimul de venit pre- 

văzut de art. 68, scăzământul prevăzut de acel articol se va operă, 

pe câtă xreme, dacă mai are şi alte venituri nu se va operă. 

Deasemenea nu se vor operă fără declaraţie scăzămintele pentru 

membrii familiei ,şi saroini ipotecare pentru cari legea cere 

prin art. 66 declaraţie ânuală în orice caz; în eazul însă când con- 

+»ibuabilul are un singur venit elementar pentru care face dec- 

laraţie (nu din salariu sau mobilia»), el fiind dispensat de decla- 

vatie pentru global cu condiţie să menţioneze în declaraţia pentru 

<iementar că nu mai are alt venit, asemenea scăderi se pot cere 

prin aceasiă din urmă declaraţie;



mă aa. 

5) In al doilea caz când contribuabilul e considerat că a men-- 
tinut declaraţiunea din atul precedent dacă venitul nu s'a schim-- 

bat se referă numai la menţinerea veniturilor elementare în a- 

ceeaş sumă, prin urmare dacă acestea se menţin şi cad sub mi- 

nimui prevăzut de ari. 68 se menţin şi scăzămintele prevăzute: 

de acest articol. Nu se menţin însă celelalte scăzăminte ale căror 

împrejurări se poț schimbă din an în an si peniru care legea pre-- 

tinde. declaraţiuni anuale. 

La punerea în aplicare a legii, scăzămintele vor îi cerute con- 

form celor arătate la $ 233 si în formularele de declaraţii. ! 

Scăderile operate din impozitele elementare se operează în a- 

celaş timp şi din cele adiţionale şi se calculează odată Suma: 

de scăzut -se rotunjeşte în lei prin neglijarea banilor. Ă 

-. * 

(Art. 67 din lege) 

Scăzăminte pentru sarcini de familie. 

$ 173. — Seăzămintele pentru sarcini familiare se acordă con-- 

tribuabililor cari au în sarcina: lor membri ai familiei, dintre cei: 
mai jos indicaţi; chiar când aceşti membri au venit impozabil 

împreună cu venitul global al contribuabilului cap de familie.. 

Dacă însă vreunul din aceşti membri ai familiei are venit global: 

impozabil distinet se consideră tot în sarcina contribuabilului nu- 

mai dacă acel venit este mai mie decât al capului de familie în; 

proporţiile mai jus prevăzute. 

„Se consideră membri ai familiei în sarcină. | 

1. Soţia care convieţuiește cu soţul şi ale cărei venituri ori cât 

de mari ar fi sunt impozabile împreună cu acele ale soţului; iar 

în cazul când are venituri împuse aparte numai dacă venitul său 

“global, impozabil separat, nb întrece jumătate din acela al so- 

ului. 

2, iAscendenţii. (părinţii, bunicii); descendenţii (copii şi vepoţii. 

din copii), copiii adoptivi sau recunoscuţi, fraţi şi surorile cu 
condiţiunea să fie întreţinuţi de contribuabil şi să aibă vârsta mai. 

mică de 21 de ani, iar sora nemăritată fără condiţiunea vârstei. 

ci numai cu condiţie să fie întreţinută de contribuabil. 

Prin urmare descendenţii nu vor fi consideraţi în sarcina con- 

tribuabilului, chiar dacă sunt mai mici de 21 ani, dacă se în- 

treţin singurii, | | 

Invers poi fi consideraţi în sarcina sa chiar şi peste 21 de ani. 

când de fapt rămân în sarcina sa în mod excepţional. Astfel 

sunt copiii aflaţi la studii superioare întreţinuţi de părinţi, copiii 

infirmi sau; ficele nemiritate cari nu au nici 0 ocupaţiune, 

Pentru toţi aceşti membri ai familiei, condiţiunea generală este- 

.
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-să nu aibă nici unul venit global impozabil separat mai mult de 
14 din venitul global al contribuabilului. 

Contribuabilul trebue să prezinte odată cu declaraţia, sau la 

stabilirea impunerii, dovezile necesare şi anume: 

Pentru soţie extractul actului de căsătorie cu dovada din partea 

primăriei că ea nu e desfăcută. 

Pentru ceilalţi extracte depe aciele de. naşiere şi dovada pri- 

“măriei că sunt în viaţă. 

Pentru săteni certificatele primăriei menţionate în declaraţiu- 

nile colective. 

* Contribuabilul trebuie să ateste prin declaraţie că celelalte con- 

diţiuni sunt îndeplinite, sub sancţiunile legale “prevăzute pen- 

“tru sustragere dela impozit. 

” Comisiunile sunt în drept a face cercetări asupra atestărilor 

şi a le înlătură dacă constată că nu sunt adevărate. 

$ 114, — Operarea scăzăminteler. pentru sarcini de familie 

„are loc: LE 

a) Din impozitul pe venitul global dacă. contribuabilul e supus 

acestui impozit, - 

Cota, de scădere e dată prin tabela de mai jos după care cota 

cxeşte pentru acelaş venit -după numărul membrilor familiei în 

sarcină şi desereşie cu cât venitul global e mai mare, până la 

-un milion, iar peniru venituri mai mari de un milion lei nu se 

„mai seade nimic. ! 

  

  
  

  
  

  

SCĂDERI DE FĂCUT 

- din impozitul pe venitul global când acest venit 

Numărul de impozabil este de : 

+ membri ai familiei | == = = = 

s e e le e s „ls 
pentru care se a 4 | E 5 & +5 Z aa Daf ag 

cordă scăderea | a. as8 sas as8 ase ssă s23 

| sa | Aâs | AES | Eco |lats lasă [lasă 
Pi . 

| 1— 2 40%! 30% 20%] 10% 5% — — 

| 3— 4 | 60%] 40%| 30%] 20%| 10% 5%. — 
| ao 0 | moi 60%] s09| 30%] 209| 10%] 5% 
| 8—10 sos] 60%] 509%] 40%| 30%] 20%] 10% 

| Peste 10 90%. 10%! 60% 50% 40%| 30%| 20%             
Astfel spre exemplu dacă un contribuabil având sotie şi patru 

copii are un venit global de 35.000 lei. impozitul fiind 575, se 
= 

caută în tablou în dreptul a 5 persoane în sarcină cota de scă-
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dexe pentru venitul său şi, se găseşte 40%, care se aplică la im-- 

pozitul de 575 lei, deci scăzământul e 230 lei şi impozitul rămâne- 

de 345 lei,. | 

De altfel acest caleul nu mai e nevoie să se facă căci impo-- 

-zitul se găseşte calculat în tabela anexată la lege pentru fiecare 

venit, împreună cu aceste scăderi după numărul membrilor fami- 

lei în sarcină; : | 

- b) Dacă contribuabilul nu e impozabil la venitul global, acesta 

fiind mai mic de 10.000 lei seăderile pentiu membrii familiei 

aflaţi în sarcina sa în condiţiunile dela paragraful precedent se- 

fac dintr'unul din impozitele elementare înscrise în roluri, după. 

alegerea contribuabilului. 

Prin urmare scăderea se poale face numai din următoarele- 

impozite: agricol, pe elădizi, comercial ori profesional. Contri- 

buabilul va face alegerea prin declaraţia de impunere. | 

Nu se pot operă aceste scăderi asupra impozitului pe câştiguri 

oeaziionale, ori din impozitul minimal de 10 lei, prevăzut de art. 

52 şi dA. 

Cota scăderii e dată prin tabela ce urmează: 

  

  

> Dacă venitul global | 
Numărul de e. sub minimul im- 
membri ai fa- |pozabil, scaderile de 
miliei pentru | operat din impozi- 
cari se acordă | tele elementare şi 

scăderea | asesorii înscrise în 
roluri sunt : 

1—2 |. 210% 

3—4 | 14% 

5—" 16% ” 
8—1o 18% 

Peste 10 20%       
Astiel, spre exemplu: „Un contribuabil având soţie şi 4 copii, 

are venit din pământ 6.540 lei şi din casă 2.000 lei. Venitul glo- 

bal căzând sub minimul de 10.000 lei, are drept la scădere de 

16% din impozitul agricol, eu adiţionalele respective (cari se vor 

vidică la lei 1.308). Dreptul de scădere va fi dar, neglijând banii,. 

de 209 lei şi impozitul agricol rămâne de 1.099 lei.
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(Art. 63 din lege) 

Scăzăminte pentru cei ce au venituri mici, 

% 175. — Scăzămintele acordate celor cari au venituri mici, se 

“operează asupra impozitelor elementare şi adiţionale stabilite, a- 

rătate la cele 3 paragrafe ce urmează numai în cazul când ve- 

- “nitul global al contribuabilului cade sub limita impozabilă de 

10.000 lei. 

Prin urmare, contribuabilii al căror venit global este peste 

"30.000 lei, nu pot beneticiă de aceste reduceri, ia 

Dacă aceşti contribuabi au dreptul şi la reduceri pentru sar- 

'cini familiare din acelaş impozit, ambele coțe de reducere se : 

adună şi se operează o singură dată, . 

Toate celelalte condițiuni de scădere prevăzute în $ 172 sunt 

aplicabile acestor “scăderi în parte. precum urmează. . 

$ 176. — Din impozitul agricol al proprietăţilor exploatate. de 

proprietar se va scădeă o pătrime (25%), numai dacă venitul 

contribuabilului din toate proprietăţile agricole nu trece de 2.000 

lei şi în tot cazul dacă w'are venit global peste 10.000 lei. 

Scăderea se face numai din impozitul pe proprietăţile din ca- 

tegoria 1—6 prevăzute de art. 4 ce aparţin contribuabilului şi 

“exploatate de el însuşi. 

Astfel spre exemplu: dacă un contribuabil are un teren exploa- 

“tat de el cu venit 1.000 lei, dar mai are şi o pădure în exploatare 

cu "venit, 2.000 lei, reducerea nu se face, fiindcă venitul total trece 

„de 2.000 lei. | 

Dacă însă pădurea sau orice altă proprietate decât cele de ca- 

“tegoria 1—6 sau una arendată are venit sub 1.000 lei, se reduce 

“impozitul numai la venitul de 1.000 lei al terenului exploatat 

de el însuşi; dar dacă mai are alt venit sub 1.000 lei din pro- 

prietăţi de categoriile 1-6 cum ar îi o vie culiivată de el, se re- 

„duce şi acest impozit. 
| 

Reducerea de o pătrime se operează asupra impozitului. Impo- 

-zitul se va calculă şi înseri în matricole şi rol, întreg fără redu- 

„cere, îmipreună cu adiţionalele, iar reducerea se va operă separat 

în coloană aparte în rol, fiindeă în al doilea an sar puteă ca re- 

ducerea să nu se mlai opereze, dacă se schimbă, condiţiunile. Aşă 

în exemplu de mai -sus impozitul cu adiţionalele (20%) la un 

-loc fiind 200 lei, reducerea va fi de 50 lei. 

6 177, — Din impozitul pe clădiri locuite de proprietar se scade | 

_o pătrime (95%) numai dacă totalul veniturilor nete ale tuturor 

“proprietăţilor elădite ce aparţin contribuabilului nu trece de ur- | 

mătoarele limite: 

De 2.000 lei în comunele cu po pulaţie până la 10.000 locuitori.
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De 3.000 lei în comunele cu populaţie dela, 10 .001—50 „000 locuitori, . 
De 5.000 lei în în comuneie cu populaţie dela. 50.001—250.000 10- 

cuitori. Ă 

De 6.000 lei în comunele cu populaţie peste 250.000 locuitori. 
Scăderea se face numai din clădirea locuită: de proprietar sau 

de uzufructuar ori de beneficiarul oricărui drept real de folosinţă 
şi numai dacă venitul său total, din toate clădirile ce are, nu 

„trece de limitele de mai sus. In toi cazul însă dacă n'are venit 
global peste 10.000 lei. 

“ Dacă impunerea la global se face în altă parte de altă comi-- 
sie, trebuie să aducă copie depe declaraţia dată acolo. 

Dacă însă are numai venitul din acea clădire în localitate, 
scaderea se face pe baza declaraţiei la impozitul eiementar, 
Proprietarul poate locui în imobil el însuşi sau familia, sa pro- 

prie adică soţia san: copiii, 

In cazul când închiriază o parte din imobil, scăderea se va face. 
dacă închiiiază, până la jumătate şi nu se face dacă închiriază. 
mai mult. Dacă sunt două corpuri. înti”o curte din care unul în- 

" chiviat, evaluarea se va face în parte, spre a se puteă face S0ă- 

derea numai la cel eventual închiriat. 

 Aşă spre exemplu, dacă un contribuabil are o clădire în Bucu- 
reşti în care Jocuește, cu un venit net de. 2.400 lei (3.000 brut) 
şi mai are altă clădire închiriată cu venit net 4.000 lei (5.000: 
brut), scăderea nu se face, fiindcă. venitul net total trece de 6.000. 
lei, iar dacă aceasta a doua elădire are venit net sub 3.600 lei 
scăderea se face numai din impozitul celei dintâiu locuită de 

| el, numai dacă are venit global sub 10.000 lei şi chiar dacă în- 

chiriază mai puţin de jumătate din imobil, restul fiind locuit de. 

el sau de familia sa; | 

In acest caz, din impozitul înscris împreună cu adiţonalele de: 
480 lei, urmează a se scădeă 120 lei, | 

$ 178. — Din impozitul comercial ori din cel profesional, care 

formează principala ocupaţiune a contribuabilului, se va scădeă. 
jumătate dacă totalul venitului său din întreprinderile ori ocupa- 

țiunile comerciale, industriale, agricole (în arendă), ori profesio- 
vale nu trece de 3.000 lei anual şi în tot cazul dacă venitul său 

global e mai mic de 10.000 lei. 

Aşă dar dacă un mic meseriaş ar aveă un venit mai mie de 2.000 
lei şi un alt mie venit “din altă ocupaţiune secundară, cari împre-: 
ună să nu treacă de lei 3.000 şi dacă nici venitul său global nu. 
trece de 10.000 lei, impozitul său împreună cu adiționaiele se pe 
duce cu 50%.



  

  

  

(At. 69 din leze) 

Scăzăminte pentru sarcini ipotecare sau privilegiate. 

$ 179; — S'a arătat la $ 163 dece scăderea dobânzilor ipote- 

“care nu se poate face din venitul net impozabil al imobilelor Şi de. 

-ce el trebuie operat anual asupra impozitului stabilit, - 

Pe de altă parte s'a arătat la $ 169 că scăderea sarcinilor ipo- 

“tecare nu se face decât în baza declaraţiunilor anuale şi că aceste 

scăzăminte nu pot fi repurtate priu roluri în caz când declaraţiu- 

mea anuală nu este dată, 

Prin urmare, pentru ca. contribuabiiul să poată obţine scăde- 

„rea dobânzilor ipotecare nu numai din venitul global, dar şi din 

impozitul elementar, trebuie să facă declaraţie, chiar dacă se află 

“în condiţiunile de scutire pentru darea declaraţiunii anuale pre- 

văzută la $ 169. | - 

La punerea în' aplicare a legii, aceste scăzăminte se vor face 

după declaraţiunile date în conformitate cu cele arătate la capi- 

solul VII. ae 

$ 180. — Dobânzile pentru cari se operează scăderea sunt cele 

plătite sau cuvenite a se plăti pe anul precedent. 
S'a arătat la $ 164 că se scad din venitul global dobânzile achi- 

“4ate sau cuvenite a se achită pe anul precedent, dacă sa achitat 

la ele impozitul 'mobiliar vespectiv. Aceleaşi dispoziţiuni se a- 

plică şi pentru scăderea de operat din impozitul elementar pentru 

-partea de verit corespunzătoare dobânzii de scăzut. 

$ 181, — Cererea de scădere trebuie sprijinită cu acte, și anume 

aducându-se dovada sarcinii ipotecare, ori privilegiate, cum; şi a 

“plăţii impozitului la acele dobânzi. 

Actele se vor puieă alătură la declaraţie, ori se vor puteă. aduce 

“Ja constatarea comisiunii. . „ 

Pentru "dovada sarcinii se admite actul original ori copie le- 

-galizată de tribunal şi certificat de neradiere. , 

Pentru plata impozitului se admite chitanţa perceptorului sau 

recepisa administraţiei financiare ori viza acestor autorităţi pe 

actul de achitarea dobânzii. - 

Cum. însă pentru dobânzile datoriilor ipotecare către bănci, con- 

“tuare de scont şi împrumutători de proiesiune, aceştia sunt dis- 

pensaţi de plata impozitului mobiliar, scăderea se va admite nu- 

mai în schimbul dovezii existenţii datoriei şi a plăţii dobânzii. 

De asemenea nu se va pretinde dovada plăţii impozitului pentru 

ratele datoriilor ipotecare căire creditele funciare urban şi rural 

şi rata de improprietărire. Aceste rate se vor scădea integral in- 

elusiv amortismentul dacă termenul de împrumut e dela 20 ani 

în sus, Pentru termene mai mici se scade rata fără amortisment, 
A . . 
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“Rata de împroprietărire se consideră numai a 40-a parte din preţ: 
dacă preţul se plăieşie anual, chiar dacă se plăteşte pe an o sumă 
mai mare, | 

In definitiv de câte ori se va admite scăderea din venitul global 
a dobânzilor ipotecare se va admite şi scăderea din impozitul ele-. 
mentar respectiv a impozitului corespunzător acelor dobânzi ŞI. 

viceversa. | 
$ 182, — Operaţiunea de scădere nu se va face asupra venitului, . 

care e înscris în matriculă pe 5 ani şi nici nu se va modifică cifra 
impozitului ci se va face trecându-se anual în rol în coloana spe- 
cială pentru scăzăminte în vedere că această scădere se face anual 

şi deci nu modifică impunerea stabilită pe 5 ani ci numai de- 

bitul anual. Aceasta revine la aceeaş operaţiune ca şi cum Sar: 

scădea dobânda din venitul brut ca şi la global. , 

Calculul. seăderei se face dar pentru toate proprietăţile, afară 

de clădiri, aplicându-se la dobânda admisă la scădere, cota la sută 

a impozitului împreună cu adiţionalele şi rezultatul în lei întregi 
se trece ca sumă de scăzut, 

Aşă spre exemplu, dacă un proprietar de pământ cu 1.000 lei. 

venit înscris cu impozit 200 lei, plăteşte dobânda ipotecară de 

300 lei, se socoteşte impozitul cuvenit cu adeeaş cotă de 20%, la 

dobânda de 300 lei şi suma de scăzut din impozit va fi 60 lei, 

Pentru clădiri dobânda se reduce mai întâiu cu 20%, repre- 

zentând partea respectivă a seăderilor din venitul brut, şi dreptul 

de scădere se calculează aplicând cota asupra restului dobânzii. 

Aşă spre exemplu, dacă un proprietar de case înscris în rol 

3.200 lei venit riet şi 640 impozit, după deducerea scăzământului 

de 20%, plăteşie dobândă ipotecară de 1.000 lei pe an, se aplică 

cota impozitului de 20% asupra dobânzii mieşorată cu 20% adică 

lei 800, şi scăzământul va fi de 160 lei. 

$ 183, — Prin partea finală a alineatului 1 a ârt. 69. introdusă. 

la Camesa deputaţilor, s'a dispus scăderea pagubelor provenite 

din pierderea totală a recoltei unui an în caz de grindină şi inun- 

daţii, dacă recolta nu a fost asigurată, 

Această pagubă se scade din impozitul elemenţar asupra ve- 

nitului imobiliar, prin urmare ea se va operă numai proprieta- 
rilor agricoli din impozitul înseris în rol pentru proprietatea a. 
cărei recolte s'a pierdut, 

Cât pentu arendaşi, ei nu vor aveă nevoie de scădere pentrucă. 
în eaz de pierdere nu vor aveă nici nn venit de impus ci din contră 
vor avea dreptul a scădeă în anul urmățo» deficitul eventual, con-- 
form art. 61, 
Proprietarii vor puteă obţine această scădere numai în anul 

următor pe baza declaraţiunii anuale, dată în cursul lunei Ianua-. 
vie ce urmează dezastrului, Prin urmare scăderea nu se poate
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operă în sol decât asupra impozitului acesiui an, asupra căruia 

comisiunea poate lucră, mai ales că pe anul precedent până la 

întâmpinarea dezastrului sa plătit o parte din impozitul exi-. 

gibil pe primele două trimestre. 

Proprietarul w'are drepiul decât la scăderea impozitului ele- 

mentar, conform art. 69, pe când în venitul global întră în compu- 

nerea lui venitul din rol care este un venit mediu pe 5 ani cum 

sa arătat la $ 163. - 

Ş 184.:— Scăderea pagubelor pentru pierderea recoltei nu se 

poate operă decât în 'următoareie tondiţiuni: E 

a) Să se fi pierdut întreaga recoltă depe proprietate, fie ca 

va Îi avut numai un fel de recolţă, fie că a avut mai multe, în 

caz când sa pierdut toate. 

"Deci nu se poate acordă dacă sa pierdut grâul şi a rămas po- 

“vumbul sau altă recoliă sau invers, bine înţeles dacă partea ră- 

masă nu e prea neînsemnată faţă de 

___b) Ca recolta pierdută să nu fi fost 

cât proprietarul poate obţine această 
parte încât să acopere impozitul. 

Operarea scăderii 'se face în urma 

cea pierdută; 

asigurată bine înţeles atât 

asigurare sau cel puţin o 

constatărilor şi hotărîrilor 

comisiunilor anuale înscriindu-se în roluri în coloana respectivă 

a scăzămintelor. 

- (As. 10 din lege) 

- Scăderi. cumulate. 

$ 185. — În caz când concură asupra aceluiaş împozit elementar 

atâţ scăderile pentru sarcini ipotecare şi privilegiate ori pentru 

pierderea. recoltei prevăzute de art. 69 cu celelalte scăderi pre- 

văzute de cele două articole precedente, acestea din urmă. se fac 

asupra părţii ce rămâne după ce sau scăzut, cele dintâiu, 

Aşă spre exemplu, dacă un poprietar înscris la venit pentru 

pământ cu 2.000 lei şi cu impozit 400 lei, are drept a i se 

scădeă din impozit, partea afereniă a unei dobânzi ipotecare de 

500 lei, sarcini de familie 14% şi 25% conform art. 68, se va 

„scădea: 

Din impozitul de... cc. cc... 400 lei - 

“Partea aferentă dobânzii . . - cc... 100 

300 lei 
! | Rest .. 

Asupra acestui rest se operează celelalte scăzăminte de 59% 

adică lei 117, rămânând ca impozit lei: 183.



    

! Aa Ei CAPITOLUL 1X 

IMPUNERI. ADIȚIONALE. 

(Art. 71 din lege) 

Ş$ 186. — Impozitele adiţionale se vor putea aplică, în urma 

înfiinţării lor, în limitele prevăzute de lege, de către judeţe, co- 
mune, Camere de comerţ şi industrie, ori de cele agricole şi de 
muncă când acestea vor fi instituite. 

Prin urmare, legea nu înfiinţează aceste impozite ci prevede. 
aplicarea lor în limita în eari ele se vor întiinţă conform preve- 

derilor de mai jos. 

- | Aceste impozite înlocuesc actuaiele zecimi asupra contribuţiu- 

nilor directe ale acestor înstituţiuni, asupra veniturilor supuse 

impozitelor de faţă sau asupra obiectului însuşi din care provin - 

aceste venituri, cum! sunt dările comunale pe venitul clădirilor sau 
asupra clădirilor însuşi, ori asupra terenurilor, sau pe venitul din 
comerţ-ori asupra, exercitării comerţului, 

Nu înlocuesc bine înţeles taxele comunale ce reprezintă 'ser- 
vicii aduse de comună, ca cele de apă şi gunoi, prestaţia, ori 

pentru uzagiul pieţelor sau unei părţi din strade de către comer- 

cianţi. 

$ 187, — Apliearea impozitelor adiţionale se fac: deodată cu 

impozitele elementare pe lângă cari sunt înfiinţate în acelaş timp, 

cu aceleaşi modalităţi şi de către aceleaşi organe. | 

Hle se aşează asupra aceloraşi venituri ce suportă impozitele 

elementare. 

Cum! însă la impozitul comercial acelaş venit se cuprinde şi în 

impunerea, cu cota principală şi cu cea complimentară, cotele adi- 

ționale nu vor fi aşezate de două ori, ci o singură dată asupra ve- 

mitului celui mai mare ce face ohiectul acelui impozit, ! adică 

pentru particulari asupra: venitului ce suportă cota prevăzută de 
art. 30, iar pentru societăţi pe acţiuni asupra celui ce suporţă cota 
prevăzută de art. 42, , 

In afară de impozitul pe beneficiul societăţilor pe acţiuni, c0- 
tele înfiinţate se vor adăogă la cele elementare ale Statului, for- 
vând o singură cotă de impunere a veniturilor supuse impozitului 
elementar şi astfel impunerile adiţionale urmează, şi ele aceleaşi 
condițiuni de scutire sau reducere ea şi cele elementare, 
După incasare suma totală a fiecărui impozit cu adiţionalele - 

va îi repartizate după cota cuvenită Statului şi fiecărei institu- 
țiuni şi perceptorii vor vărsă direct easelor xespeciive., sumele 
cavenite fiecăreia. A 

»entr i Pentru societăţile pe acţiuni impunerea se va face separat atât
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“pentru impozitul pe beneficii şi complirmentarul său cât--şi pentru _ 
adiţionale, înscriindu-se separat în roluri şi formând debit separat. 

(Avt. 72 din lege) 

Cotele maximale. 

185. — Maximul cotelor ce se pot înfiinţă ea impozite adiţio- 

- ale, şi impozitele elementare pe lângă cari se pot înfiinţă sunt 

cele prevăzute în tabloul ce urmează: 

  

  
  

  

  

  

| COTELE MAXIMALE ADIȚIONALE CE SE POT INFIINȚA 
PE LÂNGĂ IMPOZITELE ELEMENTARE | 

INSTITUȚIUNILE 23 Tz3 = == = 
| ES o | 23 z Zeal 3 3 CE POT INFIINȚA COTE [552| 222| 35 | Eos] & | 23 

ADIȚIONALE 252 | Es3| 22 |est| 5 | ss 
Pa] sas se se o 7 

să jet |” es] & | 
Judeţ ee | Belo 20] 20| 10 

Comună. ... 2-2 | 8%] 6%] —| 3% —| 3efg 

Camere de comerţ :. .... — — —| . 1%/e — — 

Asistenţa publică si cultura na- | 

țională ... — —| 30 — — — 

Camere agricole şi de muncă . | 0,5% — —|—] 0,5%/, Os 
| (profe- | (dela mun- 

siuni) titori)               
Instituţiunile sus arătate vor puteă înfiinţă impozite adiţionale 

şi sub limitele stabilite. de lege, fâră a le puteă întrece, 

Cotele de mai sus sunt unitare pe impozite, adică instituţiunile 

na vor puteă înfiinţă decât o singură cotă pentru întreg impozitul 

elementar din cuprinsul ce intră în raza de activitate a fiecăruia, 

si nu vor puteă înfiinţa cote diferite pentru acelaş impozit pe re- 

giuni sau categorii de contribuabili. | 

Prin excepţie, Camerile de muncă când 'se vor institui, vor 

pute înfiinţă cote adiţionale numai pe salaniile unora dintre lu- 

crători sau muncitori ori pe anumite exercitări profesionale. 

In acest din urmă caz aceste irapozite adiţionale vor fi înscrise 

în-xoluri aparte. i „- | 

6 189. — Infiinţarea cotelor se va face de fiecare instituţiune 

în conformitate cu legea sa organică, îndeplinindu-se formele 

prevăzute de acele legi şi regulamente pentru înfiinţarea unor 

asemenea impozite. | „- 

Pentru punerea în aplicare a legii dar, toate comunele, judeţele 

şi Camerele de comerţ vor îndeplini aceste formalităţi şi vor co- 

munică administraţiilor financiare cotele înfiinţate, trimeţând şi 

86



  

-copii depe deciziunile aprobative. până la 1 Mai 1923 spre a se 

puieă luă' măsuri de aplicarea lor. 

In fiecare an aceste instituţiuni vor îngriji a se. face aceste eo- 

:municări până la finele lunei Ianuarie, modificarea cotelor nepu- 

tându-se face decât la începutul anului, 

Cota adițională de 3% pentru asistenţa publică şi cultura na- 

ţională înfiinţate prin lege numai asupra veniturilor supuse impo- 

zitului miobiliar cu cotele de 15 şi 12% se va prevedeă prin bu- 

„setul Statului ca şi destinaţia ce se va dă acestui fond. 

Ea se va incasă la Stat pentru veniturile mobiliare luate pe 

timpul dela 1 Aprilie 1923 înainte. 7 
$ 190. — pentru întreprinderile comerciale sau industriale a 

«căror exercitare are loc în alt judeţ sau comună decât acela unde 

se află sediul direcţiei şi unde se aşează impozitul, impozitele a- 

diționale vor fi repartizate pe regiuni, împărțindu-se debitul, . 

care s'a stabilit la sediul direcţiei, între comunele în cari are loc 

exercitarea şi aceea a sediului. Ă 

Această împărţire se va face de comisiune în momentul stabi- 

lirii venitului impozabil în modul următor: 

30% din venitul impozabil stabilit se va înscrie în matricola 

percepţiei locului unde se află sediul, impunându-se integral cu 
adiţionalele respective. | 

Restul de 70% din venit va fi impus la sediu numai cu cota 
Statului, impozitul debitându-se aparte fără adiţionale,“iar pentru 
impunerile adiţionale va fi repartizat; pe comunele unde are loc 
exercitarea proporţional cu importanţa fiecărei exercitări, fie co- 
mercială, fie industrială, 
Dacă asemenea exercitarea are loe şi" la sediu, comuna respec- 

tivă va luă şi ea parte în proporţie la repartiţia cotei de 10%. 

Debitul va fi comunicat; administraţiei financiare respective, 
care va luă măsuri de înscriere în matricolele fiecărei comune 
şi de debitarea; directă a impozitelor adiţionale cuvenite după co- 

tele din localitate, în total pentru comună, judeţ şi Camera de 

comerţ. 

Aşa spre exemplu: o întreprindere cu venit impozabil de 
1.000.000 lei şi cu sediul în Bucureşti, exercită şi la sediu şi în 

alte două comune din alte judeţe. Impunerea se va stabili în 
Bubureşti cu adiţionalele pentru venitul de 300.000 lei, iar pentru 

restul de 700.000 lei cu cota întreagă a Statului, înscriindu-se în 
rol separat şi formând debit aparte spre a nu se repartiză dinu 
impozit la alte case cu ocaziunea vărsărilor. 

Pentru înscrierea adiţionalelor, acest venit de 700.000 lei va 
fi repartizat între comuna unde are sediul şi celelalte două co- 
„mune, proporțional cu importanţa exercitării în fiecare din ele
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şi va fi comunicat administraţiilor financiare respective ale celor 
două comune, cari vor luă măsuri de înscrierea venitului în ma- 
tricolele comunei şi. debitarea adiţionalelor cuvenite fiecărei co: 
“maine, judeţ și Camere de comerţ, însă deosebit spre a nu se 
„amestecă, la vărsare cu celălalt debit din care ia şi Statul parte. 

$ 191. — Ulitimiul alineat al art. 72 cuprinde o dispoziţiune co- 
respunzătoare cu aceea prevăzută la $ 119, adică în cazul când 
judeţul sau comuna, participă la beneficiul: unei instituţiuni sau 
societăţi creată cu participare progresivă a lor, lă beneficiu, im- 
pozitul. adiiional se va stabili scăzându-se partea respectivă a 
judeţului sau comunei participante. 

Şi în acest caz impozitele vor formă în rol debit aparte spre 
a nu se face confuzie la repattizarea totală a impozitului vărsai 
pe case. 

(Ari. 73 din lege). 

"$ 192, — Dobânzile ce se cuvin conform art. 114 la impozi- 
telă ai căror plată e întârziată be vor caleulă într'o singură 
cifră pentru întreg impozitul şi se vor debită aparte ca şi amen- 

"zile stabilite după această lege. 

Ele vor fi vărsate în întregime la Stat, făcându-se astfel în 

parte compensaţia cheltuelilor de percepere cu personalul, su- 

portate numai de Stat, mai ales că parte din amenzi vor fi 
acordate ca prime. 

(Amt. 74 din lege). 

$ 198. — Zecimile actuale şi aruncurile asupra contribuţiunilor 

'directe fiind desfiinţate ea şi celelalte impozite comunale şi ju- 

-deţene menţionate la $..., se prevede prin art. 74 că nici un tel 

de zecimi sau dări suplimentare nu vor puteă fi reînfiinţate 

asupra veniturilor impozabile după această lege, în folosul nici 

unei instituţiuni. _ Ă 

Bine înţeles orice dări pe trecut până la 1 Aprilie 1923 se 

încasează împreună cu vechile zecimi sau aruncuri, 

Prin excepţie sa prevăzut prin art. 128 tranzitoriu. că pentru 

primul an de aplicarea legii vor continuă a se încasă veniturile 

acum existente în roluri în folosul comunităţilor bisericești. şi 

scolare din ţinuturile alipite.
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TITLUL III 

CONSTATAREA VENITURILOR: — AŞEZAREA. 
ŞI PERCEPEREA IMPOZITELOR. 

CAPITOLUL 1 

_ MODALITATEA PENTRU CONSTATAREA 
VENITURILOR ŞI STABILIREA IMPOZITELOR. 

(Art. 75 dim lege). 

Planul general de lucru. 

I. Dispoziţiunile generale aplicabile. 

$ 194. — Lucrările premergătoare. Constatarea veniturilor im-- 
pozabile şi stabilirea impunerilor se face pe baza declaraţiunilor - 

ce contribuabilii sunt obligaţi a dă în termenele arătate la ca- 
pitolul ce urmează. Prin urmare, lucrările de constatare nu vor 

puteă începe decât după expirarea termenului de predare a dec- 

laraţiunilor, mai ales că fiecare contribuabil are dreptul în acest 
timp a reveni asupra unei declaraţiuni greşite sau necomplete 

Totuş, chiar înainte de expirarea acelui termen, funcţionarii. 

” însăreinaţi cu verificările vor face, conform „art. 93 din lege, 
verifiaarea deelaraţiunilor şi orice constatări prealabile relativ 

la veniturile impozabile, urmând a supune constatările lor co- 

misiunilor cari stabilesc impunerile. . 

Până la întocmirea registrelor-matricole, în cari se vor trece. 

„ aceste constatări, conform arătărilor dela $ 271 toate aceste con-- 
statări se vor ataşă la ele. 

Mai fnainte de a începe lucrările comisiunilor şi pe măsura. 

primirii, declaraţiunile vor îi catalogate în formularul special,. 

conform celor arătate la $ 249. 

$ 195. — Recensământul pentru stabilirea pe cinci ani a ve-. 

niturilor imobiliare şi a impozitelor respective, atât pentru pro-: 

prietăţile agricole cât şi pentru cele clădite, se va face pe o. 

perioadă de cinci ani de către comisiunile constituite în modul 

arătat la $ 201, în zilele prevăzute prin publicaţiile şi afişările 

„făcute în prealabil, conform; celor arătate la $ 14. 

Constatările făcându-se pe loc, în modul arătat la titlul ÎI, 

„cap. I şi II, contribuabilii nu se: citează, ei fiind datori a se află 
la faţa locului în ziua stabilită conform publicaţiilor şi afişă- 

vilor mai sus menţionate. 

Imediat după. constituirea comisiunii, constatată prin proces--
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verbal, şi după depunerea jurământului pentru membrii cari nu 
sunt funcţionari, după arătările dela $ 218, fiecare comisiune 
procede la lucrări conform itinerariului întocmit şi în confor= 
mitate cu cele arătate la capitolele respective ale impozitelor a- 
gricole şi pe clădiri. 

Im actele de impuneri se vor prevedeă veniturile şi impozitele 
“cuvenite a se plăti anual rămânând ea la primul recensământ 
-să se înscrie mai târziu în roluri pe anul 1923 impozitele numai 
pe nouă luni, în vedere că al doilea an de aplicare va începe 
la 1 Ianuarie 1924, 

Comisiunile -din comunele urbane sțabilese şi impunerile pro- 
prietăţilor agricole pendinte !de acele comune în conformitate 
-cu prevederile dela impozitul pe venitul proprietăţilor agricole. 

$ 196. — Stabilirea anuală a veniturilor supuse impozitului co- 
mercial şi profesional şi a celui global, cum şi a impozitelor 
respective, se face în mod normal, în afară de „primul an de 
aplicarea legii, cu totul aparte de stabilirea celor imobiliare, re- 
“censământul acestora făcându-se pe 5 ani, iar în viitor având 

loc mai înainte de 1 Ianuarie a anului cu care începe perioada 

de 5 ani. 
Pentru anii viitori. imvunerile anuale se stabilese în cursul 

lunilor Fevruarie și Martie, pe baza veniturilor imobiliare în- 

“scrise în matricole la recensământ şi a celor constatate anual 

de către comisiuni, a deeclarațiunilor anuale, a vechilor impuneri, 

a constatărilor agenţilor fiscului făcute conform $ 243 în tot eursui 

anului premergător şi a orice alte elemente de impunere consta- 

tate de către comisiuni. 

Lucrările comisiunilor anuale vor aveă loc la localurile per- 

cepțiilor pe cireumseripțiuni în zilele publicate şi afişate cum. 

'se arată la $ 265. a 

Contribuabilii cari au făcut declaraţiuni anuale vor îi citați 

a se prezentă cu actele lor, comisiunile putând însă face orice 

descinderi şi constatări la faţa locului. 

“Poate impunerile, atât cele elementare cari se constată anual, 

„cât şi pe venitul global, se stabilesc deodată de către aceste c0- 

misiuni pentru fiecare contribuabil, afară de impunerile marilo» 

întreprinderi comereiale şi industriale, ale societăţilor pe iii 

și profesioniştilor arătaţi la $ 19%, punetul il, cum şi de venita 
lor global, cai: se fac prin comisiunile instituite conform pre- 

vederilor deia acel pancet. | o , 

$ 197. _ Stabilirea şi impunerea veniturilor comercianților, in- 

dustriaşilor şi profesioniştilor eari încep întreprinderea în cursul 

anului se face din luna când începe exercitarea însă în mod 

-provizoriu, de către agenţii fiseului, conform celor arătate la $



  

. 1366 

250, pânăla viitoarele comisiuni cari au a judecă aceste impuneri. 

numai dacă ele suni contestate, în care caz competifiţa! lor va f: 

"aceea prevăzută mai sus pentru celelalte impuneri anuale. 

Ii. Dispoziţiuni speciale la punerea în aplicare a legii, 

$ 198. — Pentru primul an de aplicarea! legii, veniturile ce se 

"constată anual şi iinpozitele respective se stabilesc, în mod ex-, 

cepțional, în acelaş timp cu recensământul impozitelor imobiliare, 

cari urmează calea normală prevăzută la $ 195, 

Cum; însă nu toaţe impunerile se pot efectuă odată cu recen- 

sământul veniturilor imobiliare, -sunt de făcut următoarele di- 

stincţiuni: 

Î. In comunele rurale se fac: | . 

a) Odată cu recensământul veniturilor imobiliare şi de către 
aceleaş comisiuni întocmite conform art. 80,;şi pe baza art. 131, 
următoarele impuneri: 1) Toate impunerile, fie ale veniturilor 

din tomerţ, fie din alte ocupaţiuni, afară de ale comercianților 

şi îndustriaşilor cari au coniabilitate: regulat ţinută, care im- 
punere rămâne a se face de către comisiunile anuale dela 

punctul b ce urmează, şi afară de profesioniștii liberi — ad- 

voeaţi medici — şi de marile întreprinderi industriale, ori ale 
societăţilor pe acţiuni, cari rămân a se efectuă de comisiunile- 

prevăzute la punctul III; 2) Impunerile pentru venitul global 

al tuturor contribuabililor impuşi -pe loc, cari nu mai au alte 
venituri, fie imobiliare, fie impozabile anual, în altă localitate, 
deoarece pentru aceştia irapunerile rămân a fi stabilite de către 

comisiunile anuale prevăzute la punctul b ce urmează; 3) Sta- 

bilirea veniturilor pentru întreprinderi a căror exercitare are 

ice în comună, însă sediul unde se face impunerea e în 'altă 

parte unde se va face şi comunicarea veniţului constatat, iar pentru 

întreprinderile cari au contabilitate în regulă se va comiunică 
numai felul și întinderea întreprinderii conform $ 246. 

b) De către comisiunile anuale instituite conform, art. 76: 1) 
Împunerile mai sus arătate ale comercianților şi industriașşilor 
cari au contabilitate regulat ţinută, în afară de acei cari tree 
la comisiunile prevăzute de punctul III; 2) Împunerile pentru 
venitul global ale celor neimpuşi, conform prevederilor dela 
punctul a, cari au venituri şi în alte localităţi, rămaşi a fi im- 
puşi în urma comunicărilor ce se fac conform paragrafului 246: 
3) Orice alte impuneri rămase nefăcute de către comisiunile de 
recensământ afară de acelea ce trec la comisiunile prevăzute- sub 
punctul 3 de mai jos 
Comisiunile anuale aci prevăzute vor fi convocate aproximativ 

cu două luni în urma convocării celor ale recensământului ge-.-
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neral şi vor lucră conform publicaţiunilor şi afizărilor la sediut 
percepţiilor pe circumscripţii unde se vor strânge toate elemen- 
tele necesare impunerii şi unde contribuabilii vor fi citați cum 
se arată mai jos la $ 198. 

II. — In comunele urbane se vor face; 

a) De comisiunile recensământului, prevăzute de art. 80, pe loc, 
cu oeaziunea recensământului imobiliar, şi anume: 

1) Impunerea veniturilor supuse impozitului profesional, afară 
d6 profesiunile organizate — medici, advocaţi — cari vor aveă 

dreptul conform axt. 76 să aibă în compunerea  comisiunilor 

delegaţi speciali de profesiunea lor; 2) Impunerea veniturilor 

zlobale ale celai ce nu au alte venituri imobiliare impozabile prin 

alte comisiuni sau alte venituri impozabile anual, afară de cele: 

impuse cum sa arătat aci; 3) Stabilirea veniturilor pentru în- 

treprinderi a câror exercitare are loc în comună, însă sediul 

unde se face impunerea e în altă parte şi unde se va comunică. 

iar pentru întreprinderile cari au contabilitate în regulă se va co- 

munică numai felul şi întinderea întreprinderii, conform $ 246. 

b) De către aceeaş comisiune pe loc, însă intrând în compu- 
nere ca delegati al contribuabililor un membru tras la sorţi dintre 

cei desemnaţi de către Câmerele de comerţ şi industrie; impu- 

nerea veniturilor supuse impozitului comercial şi industrial ale 

celor ce nu au contabilitate revzulat ţinută şi dacă aceştia nu 

au alte venituri impozabile în altă parte de către altă comi- 

siune se va stabili şi impozitul pe veniturile lor globale. 

Spre a pnteă lueră comisiunea în această compunere mixtă, 

în stradele unde nu sunt mulţi comertianţi sau industriaşi de 

impus, aceste impuneri pot fi grupaie a se face în anumite zile 

când va fi chemat delegatul speciul; 

c) De către comisiunile anuale în compunerea prevăzntă la 

art, 16, ce vor luweră cn două până la trei luni în urmă, la 

sediul percepţiilor unde se, vor cită contribuabilii, se vor tace: 

D Impunerea tuturor comercianților şi industriaşilor, cum şi â 

e ionistilor i au organizaţii recunoscute de legi şi cari 

profesioniştilor, pini A inută, î fază de marile stabi- 
vor aveă contabiliţate regulat ţinută, în alară de Sta 
limente industriale şi de societăţile pe acţiuni, peniru cari Im- 

i j de comisiunile arătate la punetul III; 2 Im- 
punerile se stabilese i , 16 acestor contribuabili; 3) 
punerile pentru veniturile globale ale aces e ile dela lite 

Orice alta impunere rămasă netioe 6  etu a 
vile a și b e mai sas aa se Ce ealitate “vevăzute, la literile a 

isiuni car C - ai | 

i pr faca orice cercetări se pot face pe loe - a a 

punerilor cari urmează a fi făcute de către ce ep e i 

litera e şi constatările făcute le vor notă în registrele prevă-
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zute ia $ 943 dând în acelaş timp notă la percepțiile vespeetive 

pentru ea toate impunerile rămase, să fie făcute de către co- 

misiunile anuale. 

WII. Pentru tot judeţul se vor stabili impunerile de către co- 

misiunile anuale speciale constituite în modul arătat la art. 16, 

“eari vor lucră la reşedinţa judeţului, și anume: 1) Pentru toate 

marile întreprinderi comerciale şi industriale cari au bilanţ, exer- 

citate fie de către societăţi pe acţiuni, fie de către particulari: 

2) Pentru - iinpunerea. profesiunilor libere organizate, cari vor 

aveă dreptul a aveă delegaţi desemnaţi de organizaţiile lor re- 

<unoscute (medici, advocaţi), conform art. 16 de mai sus; 3) Pentru 

venituiș le globale ale persoanelor fizice impuse de aceste co- 

anisiuni; 4) Orice alţă impunere rămasă necfectuată de comisiuni 

„dintre cele prevăzute la acest paragraf. , 

Aceste comisiuni vor puteă face orice constatări în judeţ. 

$ 199. — In toate cazurile mai sus prevăzute pentru contri- 

buabilii cari sunt impuşi pe loc de comisiunile recensământului, 

la impozitele anuale, fără citare, se va aplică pentru comunicarea 

impunerii procedura prevăzută la $ 4, 

Pentru contribuabilii cari sunt impuşi de comisiunile anuale 

«ari lucrează la sediul percepţiilor, circumseripţiilor ce se vor 

stabili, legea prevede a fi citați numai dacă au făcut declaraţiuni, 

iar dacă sunt impuşi din oficiu ori după note date de comisi- 

unile de recensământ să nu fie citați. Totuş pentru primul an 

de aplicare al legii se vor face citaţiuni pentru toţi, însă în caz 

«le neprezentare, dacă citarea se face greşit din cauza Jipsei de 

«declaraţie, contribuabilul nu are dreptul a cere infirmarea im- 

punerii pentru motivul de rea citare. Aceşti contribuabili, chiar 

neprimind citaţie, sa pot prezentă în zilele fixate şi afişate pentru 

“impunerile din localitate. 
În caz de lipsă, impunerile se comunică astfel cum se arată 

la $ b61, , 
Lucrările comisiunilor anuale, la punerea în: aplicare a legii, 

începând cu 2—8 luni în urma celor de recensământ, în acest 

timp se vor adună toate elementele necesare impunerii şi se 

xor face citaţiile, 

Toate comunicările, pentru veniturile contribuabililor din altă 
localitate, cari se impun de către comisiunile ce lucrează acolo, 
sau numai se constată impunerea, urmând a se face la sediu 

ori reşedinţă, se vor face de urgenţă, în conformitate cu cele 

arătate la $ 261, spre a servi la timp la efectuarea impunerilor 
la locul de impunere, atât pentru veniturile supuse impozitului 
comercial ori „profesional, cât şi la impozitul pe venitul global.
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(Art. 76 din lege). _ N ; 

= 

Comisiunile de impuneri, _ 

$ 200, — 'Compunerea comisiunilor anuale de impunere. Co- 
misiunile anuale cari stabilese impunerile conform prevederilor 
dela paragraful precedent, la sediul percenţiilor, se compun din 
5 membri, desemnaţi în modul. mai jos arătat şi anume: 

a) Un delegat al consiliului judeţean sau în comunele urbane 
un delegat al consiliului comunal ori al comisiunilor interimare 

- cari le ţin locul. 

Aceste consilii pot delegă membri ai lor sau alte persoane com- 

petente cari să inspire încredere şi în acelaş timp să poată luă. 

parte efectiv la lucrări. De fiecare delegat se va desemnă şi eâte 

un supleant; | 

b) Un delegat al fiscului, desemnat de administratorul finan- 
ciar dintre funcţionarii administraţiei generale a finanţelor luân- 

du-se şi avizul organelor superioare, conform instrucţiunilor spe- 

ciale de organizarea lucrărilor; ” 

e) Un delegat al contribuabililor. Acest delegat va fi desemnat 

prin tragere Ja sorţi dintro listă de 20 contribuabili de fiecare 

comisinne, această tragere fiind efectuată, pentru comisiunile cari 

funcţionează în oraşele reședințe de judeţ de către primul pre- 

şedinte al tribunalului sau de preşedinte peniru tribunalele cu 

o singură secţie, iar pentru cele ce funcţionează în alte comune, 

de către judecătorul ocolului respectiv, în şedinţa publică. 

Listele vor fi formate dintre contribuabilii din localitate ştiu- 

tori de carte mai competenţi, cari să cunoască împrejurările lo- 

cale, şi cari să.aibă putinţa a lueră efectiv în comisiuni. În acest 

scup ei vor fi luaţi pe cât posibil din comuna unde lucrează co- 

misiunea, 

Aceste liste se vor formă depe roluri, precum urmează: 

1. Pentru comisiunile ce funcţionează în comunele urbane de 

către administratorul financiar împreună cu primarul şi cu 

primul-preşedinte ori preşedintele tribunalului, pentru comunele: 

unde sunt tribunale, sau cu judecătorul ocolului respectiv pentru 

celelalte; iar pentru cazurile de impunere ale veniturilor din 

comerţ şi industrie, listele de contribuabili se vor formă şi se 

vor trimite administraţiei financiare spre a fi prezentate tribu. 

nalului ori judecătoriei de către camerile de comerţ şi industrie 

iar pentru profesionişti pentru comisiunile prevăzute la $ 1%, 

punctul III, de către organizaţiile lor recunoscute de legi cari au 

un număr îndestulător de membri pentru formarea listelor; 
"2. Pentru comisiunile ce funcţionează în comunele rurale li- 

2
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“stele se formează de administraţia financiară înipreună cu Ju- 
:decătorul ocolului. respectiv. - 

$ 201. — Comisiunile anuale ce vor efectuă pentru tot ju- 
"deţul impunerea marilor întreprinderi industriale şi de comerţ, 
cum şi ale societăţilor pe acţiuni şi ale profesioniştilor liberi, 
conform prevederilor” dela $ 197, punctul III, vor funcţionă la 
:sediul administraţiei financiare, unde contribuabilii. din toţ. ju- 
deţul vor fi citați în zile anumite, pe categorii, astfel încât să 

"poată luă parte delegatul respectiv al contribuabililor. 
Aceste comisiuni vor aveă delegaţi ai contribuabililor deose- 

biţi: unul pentru comerţ, unul pentru industrie din listele pre- 
zentate de Camerele de comerţ şi industrie şi câte unul pentru 
advocaţi, medici şi altor organizaţiuni profesionale cari îndepli- 
nese condiţinnile de a aveă delezaţi speciali. | 

$ 202. — Pentru ca comisiunile Să poată lucră fără întreru- 
were, se vor face citaţiile astfel. ca contribuabilii comercianţi, in- 
«lustriaşi ori profesionişti, cari au dreptul a aveă în comipunerea 
'comisiunilor delegaţi speciali ai contribuabililor, să fie chemaţi în 
„anumite zile în cari vor fi chemaţi aceşti delegaţi. | 

$ 208. — Comisiunile recensământului general al veniturilor imo- 
'biliare vor aveă conform art. 80 aceeaşi compunere prevăzută 
la $ 200 de mai sus şi desemnaţi în acelaş mod, afară de dele- 

„gaţi speciali depe listele Camerelor de comerţ ori ale :organi- 
“zaţiilor profesionale; iar la punerea în aplicare a. legii, pentru, 
impunerile veniturilor din comerţ şi industrie din comunele ur- 
bane delegatul contribuabililor va fi schimbat cu un delegat spe- 
cial cumi s'a arătat la $ 19%, punctul II, litera b. | 

$ 204. — Constituirea comisiunilor de impuneri se constată la 
începutul lucrărilor prin proces-verbal, eu care oeaziune vor de- 
pune jurământul delegaţii cari nu sunţ funcţionari publici, 
Comisiunile compuse din mai mulţi delegaţi ai contribuabi- 

ilor, cari lucrează alternativ în aceleaş comune, sunt constituite 
printrun singur proces-verbal la începutul lucrărilor, în eare suni 
„cuprinşi toţi delegaţii şi supleanţii lor. In cazul însă când un 
deiegat a încetat a funcţionă de drept şi altul îi ia locul, cum 

„ar fi cazul când o. comisiune trece în altă comună în care e 
un alt delegat al contribuabililor, se va face un nou proces- 
verbal de constituire, | 

In definitiv constituirea se constată numai la începutul func- 
„Vionării unei comisiuni care păstrează în compunerea ei aceiaşi 
delegaţi, aceştia fiind chemaţi a lucră alternativ, după împre- 
jurări. | | 

$ 205. — Alegerea preşedintelui se face de comisiune la. con- 
-stituirea ei şi se va constață prin procesul-verbal. i Principala grije şi răspundere a preşedintelui, chiar dacă el
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nu este delegat al fiscului, este ca comisiunea să, funcţioneze. în 
mod normal în constituirea ei legală, chemând pe delegaţi la- 
timp astfel ca comisiunea să lucreze în competinţă şi pe cât 
posibil în complet, rămănând a lueră numai în doi cumi pre-- | 
vede legea numai în cazuri rare când vre-o împiedicare subită 
face imposibilă chemarea supleanţilor. i 

In acesie eazuri deciziunile se dau numai dacă ambii delegaţi: 
sunt de acord: în tot cazul însă nu fără delegatul fiscului. În: 
caz de divergeniă se va repune chestiunea în completul : comi-s 
siunii contribuabilul citându-se din nou dacă n'a luat cuno- 
ştiinţă de noul termen. 

Delegatul fiscului va aveă directiva lucrărilor comisiunii, fiind: 
răspunzător împreună cu, întreaga comisie de îndeplinirea lu-- 

crărior la timp. , 

9 206. — Orice delegat va aveă şi un <upleant, chiar şi cei 

sesemnaţi ca delegaţi speciali ai contribuabililor: în cazurile. 

de impuneri a veniturilor comerciale, industriale ori profesio- 

nale; Prin urmare la toate tragerile la sorţi a acestor delegaţi 

se vor irage şi supleanţi. . 

$ 207. — In caz când vreunul din delegaţi ori supleanţi va de- 

misiona, neputând iuă parte la lucrări, se va luă măsuri urgente. 

a se face o nonă desemnare san tragere la sorţi din listele pre-- 

sentate. | 

Demisiunea trebuie dată în termen de 3 zile dela notificarea: 

desemnării ca delegat şi cu cel puţin zece zile înainte ce lucrări 

spre a se putea desemnă înlocuitor. — 

In eazul când orice delegat va lipsi nemotivat, va fi încunoşti-- 

inţată imediat administraţiu financiară de către preşedinte ori 

de delegatul fiseului şi, după cazuri, administraţia financiară 

va pute pronunţă amenda de 50—500 lei în prim şi ultim re- 

zort. In caz de recidivă va aplică a doua amendă cu maximum 

de 500 lei. , 

$ 208. — Lucrările de formarea comisiunilor se vor îndeplini 

de administraţia financiară, care va interveni locului în drept 

pentru desemnarea delegaților, formarea . listelor şi tragerilor la 

sorţi. 

Pot administraţia financiară desemnează “ pe secrețari dintre 

funcţionarii fiscali, sau dinire cei administrativi ori în lipsă chiar 

străini dacă se găsese cunoscătozi în astfel de luerări. 

Mai ales în cazurile când deleguţii demisionează în termen ad- 

ministraţia va interveni şi stărui urgerit pentru înlocuirea lor 

în timp util, , 

Odată cu aplicarea amenzii în recidivă, conform prevederilor: 

de mai sus, administratorul financiar va pute, luă măsuri ur- 

pente pentru înlocuirea delegatului prin supleani şi desemnarea.
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aliuia în locu-i pe calea legală, chiar dacă delegatul nu a de- 
misionat formal. - _ 

In cazul când vreun delegai, deşi iă parte la şedinţe, însă pune 
piedici lucrărilor sau refuză a semnă, fie chiar a formulă - o- 
pinie separată, va pierde dreptul lui la diurnă. Dacă va fi delegat 
de consiliul județean sau comunal, se va cere acestor consilii, me- 
tivat, a desemnă alt delegât, iar dacă e delegat al contribuabi- 
lilor se xa face o anchetă de preşedintele tribunalului. ori un 
magistrat delegat de el sau de judecătorul respectiv împreună 
cu administratorul financiar: ori inspectorul financiar, şi dacă 
se constată rea voinţă s6 va procedă la înlocuire prin o tragere 
la sorţi, chemându-se Supleantul până la această desemnare. 

(Art. 77 din lege). 

. 

Apelul. 

$ 209. — Contra hotăririi din procesele-verbale ale comsiunilor 
«de impuneri anuale se va puteă face apel de către contribuabili 
sau de fisc, prin funcţionarii prevăzuţi la art. 93, atât în ches- 
diuni de fapt cât şi de drept, în ce priveşte stabilirea veniturilor 
şi impurerilor. | 
Termenul de apel expiră după 20 zile libere dela pronunţarea 

-deciziunii sau dela comunicarea ei, făcută în forma art, 98, dacă 
“contribuabilul a fost lipsă fie la stabilirea impunerii, fie la pro- 
nunţare în caz când sa amânat pronunţarea, 
Apelurile contra hotăririlor comisiunilor de recensământ a ve- 

miturilor proprietăţilor agricole se fac conform celor arătate la 
“$ 45, iar pentru clădiri sau pentru cele dela aplicarea legii pentru 
venituri anuale, conform art. 131, se face conform celor apătațe la $ 44, | e 

In toate cazurile apelul! se adresează şi se înregistrează la 
administraţia financiară, respectivă, iar în cazurile când prin pu- 
blicaţiunile ministerului de finanţe se înfiinţează comisiuni de. 
apel în alte comune decât la reşedinţă, apelurile se vor adresă 
la percepţia fiseală din acea comună cum se arată mai jos. 

$ 210. — Termenul de apel se preluugeşte până la comunicarea 
deciziunii comisiunii centrale după prevederile art. 84 din lege, 
în cazurile când există, o reclamaţiune la acea comisiune contra impunerilor în cauză. 

In. aceste cazuri, dacă apelul este făcuţ după termenul de 20 zile, dreptul de prelungirea termenului trebuie invocat de ape- lant şi dacă comisiunea de apel constată din comunicările comi- în gi o pcă într'adevăr a existat o asemenea reclamaţiune k , ate acordă, considerând apelul bine introdus în 
a E 
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A. 
- ” . 

termenul de 20 zile libere. dela acea comunicare. Aceasta în in- 
teresul unei bune aplicări a legii întrucât comisiunile de apei 
sunt obligate a ţine seamă de acele deciziuni în ce priveşte nor-- 
mele stabilite prin ele. 

, (Azt. 78 din lege). 

$ 211. — Imstituirea comisiunilor de apel. Comisiunile cari vor: 
judecă apelurile vor fi instituite de regulă la reşedinţa jude: 

ţului unde se găsesc tribunale, pe lângă administraţia finan- 

ciară, dela care se va luă tot personalul necesar pentru înregis- 

trarea apelurilor, fixarea termenelor, emiterea citaţiilor, primirea. 

şi păstrarea. dovezilor de comunicare, formarea dosarelor de ape- 

luri, adunarea şi păstrarea tuturor actelor şi constatărilor relativ: 

la aceste apeluri; iar când judecata va începe, personalul necesar 

pentru studierea şi susţinerea apelurilor, formularea deciziilor, co- 

nunicarea lor, strângerea dovezilor, formarea dosarelor pentru 

recursuri şi triniiterea lor instanţei în drept, cum şi formarea 

xnotivelor pentru recursurile făcute de fisc. 

In mod excepţional în oraşele reşedinţe unde se găsesc tribu- 

nale se pot înfiinţă comisiuni de apel pe lângă percepțiile fiscale, 

în care caz personal necesar lucrărilor de mai sus va fi detaşat 

din alte părţi.” 
Cireumseripţia de competinţă a acestor comisiuni şi a celor ce: 

“or lucră. la reşedinţa de judeţ vor fi bine precizate pe comune. 

prin publicaţiuni locale afișate la toate localurile publice şi prin 

ziare, făcute conform! art. 100, pentru ca contribuabilii să aibă la 

timp cunoştinţă de locul unde vor adresa apelurile. 

$ 913. —— Comisiunile de apel se compun din trei membri, şi 

anume: Ă i . 

a) Ca preşedinte al comisiunii, primul preşedinte sau preşedin- 

iele tribunalului, dacă acesta are o singură secţie, ori un ma- 

gistrat delegat de ei. 

Prin urmare primul preşedinte ori preşedintele fac parte de 

drept din comisie, iar în caz când nu pot luă parte se va putea 

delegă de primul preşedinte un preşedinte de secţie sau alt ma- 

gistrai, iar de către președinte, la txibunalele cu o secţie, un alt 

magistrat; p “ 

b) Un delegat al fiscului care va fi administratorul financiar,. 

de drept, iar alţi funcţionari din finanţe numai cu delegaţii spe- 

ciale; 

c) Un delegat al contribuabililor, Acesta va îi desemnat . prin 

tragere la sorţi de către p: eşedintele tribunalului dinti”6 listă 

de 20 contribuabili formată și prezentată în modul prevăzut de 

$ 260, pentru comisiunile de impuneri dela reşedinţă, „adică de
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“către administraţia financiară împreună cu primarul şi cu pre- 
şedintele tribunalului, dintre contribuabilii competenţi, cari nu 
sunt funcţionari. De 

Pentru cazurile de impuneri la veniturile “comerciale şi indus- 
triale din comunele urbane, lista va fi prezentată de Camera 
de comerţ, şi industrie, iar pentru cele profesionale prevăzute la 

“$ 196 de organizaţiile profesionale respective, ! 
Ca -şi la comisiunile de impuneri se va delegă câte un su- 

pleant pentru fiecare delegat. ” 
$ 213. — Constituirea comisiunilor de apel se face, ca şi la 

“comisiunile de impuneri, la începutul lucrărilor» pentru toţi de- 
legaţii şi supleanţii, prin proces-verbal, când se ia şi jurământul 
delegaților contribuabililor. - 

In caz de schimbarea delegaților cu alţii, se va dresă un nou 
proces-verbal, iar delegaţii cari corstituese comisiunea vor fi che- 
miaţi după nevoe. - 

In eazuri de demisiuni administraţia financiară va luă măsuri 
conform; $ 206, iar în caz de lipsuri nemotivate preşedintele co- 
misiunii prin administraţia financiară va comunică ministerului 
de finanţe care vai puteă aplică amenda până la 500 lei, în 
“prim şi ultim rezort, iar în caz de recidivă se va aplică maximul 
amenzi şi se va luă măsuri de înlocuire conform $ 207, ale cărui 
dispoziţiuni se aplică şi atunci când vreun delegat pune piedici 
lucrărilor sau refuză a semnă | | 
Comisiunea poate lueră în mod cu totul excepţional cu pre- 

şedintele şi unul din cei doi membri, şi în acest caz dacă se 
iveşte divergență, chestiunea se. va judecă din .nou în completul 
comisiunii. ” 

(Art. 79 din lege). 

$ 214, — Deciziunile comisiunii de apel rămân definitive în 
ce priveşte constatările, evaluările şi aprecierile, înţelegându-se 
prin aceasta că ele nu pot fi atacate prin nici o cale în privinţa 

„acestor chestiuni relative la stabilirea venitului impozabil, | Ele pot fi atacate numai pe cale de recurs în chestiunile de 
aplicarea legii prevăzute de “art. 85 din lege. 

Pe cale de reclamaţiune prevăzută de art, 84, aceste deciziuni nu pot fi atacate, însă în cazul când o deciziune a comisiunii -de apel nu ţine seamă de normele de evaluare stabilite de comi- siunea centrală, atunci când ele au fost; invocate de una din părţi, deciziunea poate fi atacată cu. recurs pentru violare de lege. : 

N (Art. 80 din lege). 
Ş 215. — Comisiunile de a 

văzute de lege a lueră, ] 
în acelaş mod ca şi 

pel ale recensământului imobiliar pre- 
a fiecare perioadă de 5 ani vor fi compuse 

cele anuale,
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imeînţeles că e vorba de compunerea comisiunii eu dâlegaţi 
*contribuabililor cari pot face impuneri în genere, iar nu d 

“cei speciali pentru comerţ, industrie şi profesiuni. , 
Cum prin art. 131 se prevede că la punerea în- aplicare a legii 

-comisiunile de recensământ sunt competinie a judecă şi impu-. 
nerile, anuale, fără deosebire, impunerile ce se fac de către a- 
“este comisiuni în compunerea sus prevăzută ar fi legale; totuşi, 
cum s'a arătat prin paragraful No. 198 al acestor instrucţiuni, 
"se vor luă măsuri ca în. compunerea lor să ia parte şi delegaţii 
speciali, astfel cum legea prevede pentru impunerile anuale, pentru | 
cazurile de impunerea veniturilor comerciale, industriale Şi pro-: 
fesionale arătate în acele paragrate, 

'$ 216. — Cererea de apel a contribuabilului trebuie să cuprindă 
indicarea precisă a hotărîrii contra căreia se face apel. 

Motivele de apel şi actele pe cari se bazează pot fi depuse fie 

prin acea cerere fie prin memorii aparte până în ziua fixată 

pentru judecată şi cel mai târziu în acea zi. Da 
Dacă se depun în acea zi, fiscul poate cere un termen să ia 

“cunoștință de ele. _ , 
In tot cazul comisiunea este obligată a cercetă memoriile și 

„actele chiar în lipsa părţilor şi a le aveă în vedere la judecată. 

e 

(Art. 82 din lege). 

Convocarea comisiunilor. 

$ 217. — Convocarea comisiunilor anuale atât a celor d n 

puneri cât şi celor de apel se face în zilele ce se vor stabi iu 

terior prin instrucţiuni speciale ale ministerului „de ante 

Comisiunile de impuneri vor începe lucrările în curu e 

i ică m art, Fevruarie a fiecărui an în zilele ce se vor publică contor 

iar în luna Martie. | | 

100, dar cele de apel "i ât comisiuni de impuneri 
Se vor institui în fiecare an atâtea impuner 

D + a . . e 1 e 

câte va' fi nevoie, ele putând aveă circuinscripţia i într A 
A 4 3 

A . 

i i î i >. sau în îot Judeţul, 
mună sau suburbie ori în mai multe comune, i e eatae: 

cu singura condiţiune ca să se publice ciroumseript di 

tri ilii să i fii , “tență pentru ca contribuabilii să ştie e Me 

Cât pentru comisiunile de apel a se vedea 3 2 i 

(Art. 83 din lege). 

Experţi. — Jurământul. 

i j ă sul lor 
$ 218. — Experții contabili vor fi chemaţi a d coneur al dor 

.comisiunilor în chestiuni de verificarea bilanţurilor ş 

tvelor, , e i oul 

Ei vor fi. desemnaţi de administraţia financiară, din e pu 

a | j indicaţii E: nisteru 
“contabililor ţinând seama de indicaţiile speciale ale mini 

i *
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de finanţe şi vor fi chemaţi a lueră în diferite comisiuni, după. 
necesitate, dir lista ce se va întocmi la administraţia financiară. 
Administraţia financiară, poate desemmă şi alţi experţi tehnici 

de cari se va simţi nevoie în cursul constatărilor, cum ar fi in- 
dustriali, ori minieri,. pentru cazuri mai complicate cerând şi a- 
probarea ministerului de finanţe. 

Experții vor depune jurământul la desemnarea lor, în faţa ad-- 
ministratorului financiar, însă numai odată în cursul lucrărilor 
comisiunilor dintr'un an; şi anume atunci când fiecare începe 
prima expertiză, iar membrii comisiuniior cari nu sunt funcţio- 
nari vor depune jurământ în faţa comisiunii. “Formula iurămân- 
tului, atât pentru membrii cari nu sunt funcţionari, cât şi pen- 
tru experţi, va fi: 

„Jur în numele lui Dumnezeu şi declar pe onoare şi conştiinţă 

că voi îndeplini cu credinţă îndatoririle misiunii ce mi sa în-- 

credinţat şi voiu aplică cu nepărtinire legile“. 

$ 219. — Şedinţele comisiunilor pentru impunerea venitului glo-- 

bal nu sunt publice. Această dispoziţie a legii nu însemnează că 

şedinţele trebuie să fie neapărat: secrete, totuşi ecomisiuna e da.-- 

toare: ca lămțuririle verbale cerute contribuabilului în privinţa 

acestor venituri să nu fie pretinse în publie ci numai în faţa 

ei şi a personalului ataşat pe lângă comisiune, 

Deasemenea lucrările comisiuriilor în ce priveşte constatarea 

veniturilor nu pot fi văzute decât de cei îri drept după lege, de: 

contribuabil sau de procuriștii lui, 

(Art. 84 din lege).' 

Comisiunea centrală 

'$ 220, — Comisiunea centrală înfiinţată pe lângă ministerul 

de finanţe, având ca scop a stabili norme generale privitoare la 
constatări, evaluări şi aprecieri în determinarea veniturilor im- 
pozabile nu este o instanţă de judecâtă între părţi, ci numai un 
organ care poate dispune pe cale generală în privinţa atâtor . 
chestiuni de fapt ce sar ivi în aplicarea legii, asupra cărora nu 
sau putut stabili reguli, nici prin lege, nici prin prezentele in- 
strucţiuni. - 

Dişpoziţiunile luate 'au dat putere veglementară ca şi prezen- 
tele instrucţiuni, fiind obligatorii pentru instanţele de fond, atât 
cât ele nu contrazie dispoziţiunile legii. 

Totuş, pentru cea funcţionarea acestei comisiuni să aibă un. 
plin efect, ea poate fi sezizată chiar în cursul lucrărilor instan- 
telor de fond nu numai de autoritatea administrativă, care e mi- 
nisterul de finanţe, dar şi pe cale de reclamaţiuni generale fă--



    

“eută însă prin instituţiuni constituite în interesul contribuabi: 
Tilor şi anume: de consiliile comunale pentru. veniturile imobi- 
liare, de Camera de comerţ pentru cele din comerţ şi industrie 
şi de organizaţiile profesionale recunoscute prin legi pentru ve- 
niturile profesionale san alte venituri, înţelegându-se prin alte 
venituri cele ce se constată pe cale de impunere prin comisiuni, 

$ 221. — Compunerea comisiunii centrale este arătată precis 
prin lege. Ea se compune din 3 membri, dintre delegatul contri- 
buabililor: care va fi schimbat după felul chestiunilor ce vin în 
“desbatere, fiind desemnaţi pentru fiecare categorie de venitul de 
„legaţi speciali, cum se arată prin lege, iar. pentru cazurile de 
"directive generale, comisiunea va lucră în completul ei eu toţi -de- 
legaţii. ” 
Negreşit că atât aceşti delegaţi cât şi preşedintele comisiunii. 

și delegatul fiscului poate aveă supleanţi spre a nu se împiedecă 

îmcrările dacă vreunul nu poate lua parte. N 

$ 222. — Procedura pentru desbateri şi darea deciziunilor va 

puteă fi stabilită de însăs comisiunea, președintele ei având a 

-chemă pe fiecare dintre delegaţi ai contribuabililor după natura 

afacerilor. 
Legea prevede însă câteyă dispoziţiuni de procedură, şi anume 

precizează că, nefiind vorba de judecata între părţi, acestea nu 

se citează, totuş, spre a se aveă în vedere toate împrejurările, 

“părţile interesate pot prezenta memorii scrise de cari comisiunea 

este obligată a luă cunoştinţă. Ea poate luă însă orice alte in- 

formaţiuni, putând chemă şi ascultă pe orice specialist în ma- 
terie, . NR 
Pentru ca să se poată aplică la timp deciziunile comisiunii, 

legca prevede că reclamaţiunile să se deă la administraţia fi- 

naanciară în timpul lucrărilor comisiunilor de impuneri 'în loca- 

-Jitate, sau cel mult 5 zile după încheierea lor; iar deeiziunile 

'se comunică părţei reclamante, adică instituţiunilor sau organi- 

zaţiunilor reclamante, şi se publică, ecomunicându-se prin instruc- 

ţiuni generale spre a se puteă aveă în “vedere de toate comi- 

siunile. 

$ 923. — Efectele deciziunilor se întind asupra tuturor aface- 

rilor cari se vor judecă în urma comunicărilor de mai sus; atât: 

de comisiunile de impuneri cât şi de cele de apel. Prin urmare, 
afară de excepţiunea de mai jos, hotăririle comisiunilor de fond 

date anterior aducerii la cunoştinţă nu sunt modificate prin a- 

ceste deciziuni, căci aceasta ar schimbă caracterul comisiunii 

schimbând-o în instanţă de judecată. | , | 

Spre a evită însă- deciziunile contrarii, contribuabilul poate aş- 

teptă cu apelul până ce comisiunea centrală sa pronunţat : a- 

:supra unei reclamaţiuni făcută în asemenea _cauză, fie chiar că 

reclamaţiunea n'a fost satisfăcută, cum s'a arătat la $ 210.
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Prin excepţie, Geciziunile date de comisiunea centrală poi mo-- 
difică deciziunea comisiunii de impuneri relativă la evaluarea. 
pe hectar a proprietăţilor de categoriile 1—6 prevăzute de art. 
4, astfel că toate impunerile bazate pe acea evaluare vor fi, mo- 
dificate, 

De fapt această dispoziţie a legii. nu se abate dela principiul 
admis, care a motivat instituirea fomisiunii, căci evaluarea pe. 
hectar este o dispoziţiune de ordin general, care interesează în 
cel mai înalt grad o bună,armonizare în aplicarea legii şi nu 
se limitează la o impunere în partie. 
Recursurile “contra impunerilor individuale, prevăzute de para-. 

graful următor deşi sunt referitoare la chestiuni de drept, cari 
stabilesc norme numai cu privire la constatări, evaluări şi pot 
veni uneori în atingere cu deciziunile comisiunii centrale, apre- 
cieri, fiindcă se pot ivi cazuri când o chestiună- de drept: de- 
pinde de una de fapt. Deşi legea prevede obligativitatea acestor 
deciziuni numai pentru: instanţele de fond, desigur însă că şi 
instanţele de recurs vor ţin€ seamă, în interesul unei bune a 
plicări, de norme stabilite pentru instanţele de fond în chestiuni. 
de fapt. Prin aceasta nu se stabileşte şi “dreptul contribuabilului. 
a veni în recurs cu chestiunea de fapt în sine. 

(Ari. 85 din lege). 

Recursul. | 

$ 224. — Contra deciziunilor comisiunilor de apel se poate face. 
recurs, fie de contribuabil, fie de fise, prin administraţia îi- 
nanciară. 

Recunrsul se face în termen de 20 zile libere dela pronunţarea. 
deciziunii dacă contribuabilul a fost faţă, sau dela coniunicare: 
dacă a lipsit la judecată sau la pronunțare, în caz de amânarea ei. 
Motivele -de recurs nu pot fi decât pâtru, şi anume: exces de 

putere, omisiune esenţială, incompetinţă şi violare de lege. _ 
Recusrsurile se declară numai la administraţia financiară, care 

înregistrându-l formează dosarele cu toate actele de stabilirea ve- 
nitului şi impozitului, trimiţându-le locului în drept după com- 
petenţă, şi anume la tribunale direct, iar la Casaţie prin mi- 
nisterul finanţelor. 

$ 225. — Competinţa judecării recursurilor se face de către tri- 
bunale când venitul anual impozabil care face obiectul recursului 
nu irece de 100.600 lei şi de înalta Curte de Casaţie dacă trece 
de aeeastă cifră, 

Dacă în aceiaş decizie a comisiunii de apel sunt mai multe- 
venituri impozabile, competenţa se regulează după totalul veni-



   
   

  

uiilor anuale ce. tac Obiectul recurst)ui, i iar nu i după toate ve- 

 niturile cuprinse în . deciziune. . 

Jacă veniturile elemențare impuse. nu sunt pe un an întieg, 

competenţa se regulează după venitul ce Var cuveni pe un an 

judecat după timpul pe cât se află impus, iar pentru venitul 

global, oricare as fi timpul pe care s'a obţinut venitul, se con- ! 

sideră limita de 100.000 lei. 

$ 256. —- Termenul de judecata recursurilor se fixează de in- 

stanțele de recurs pe măsyra primirii lor şi îndată ce ele sunt fi- 

sate se afişază la uşa secţiei Curţii de casaţie sau:a secţiei tri- 

bunalului, după competenţă, şi se comunică administraţiei finan- 

ciare, 

". După judecare, Nustanţele de recurs trimit administraţiei finan- 

ciare dosarele-cu deciziunile date annme: tribunaleior direct, iar 

Curţii de casaţie prin ministerul finanţelor. ” 

Ministerul va îngriji să se-publice prin instrucţiuni icate juris-- 

prudențele stabilite de înalta Curie de casaţie spre a se aveă 

în vedere la aplicarea, legii de către instanţele de fond. 

(Azi. 8 din lee). 

Casarea. 

$ 227. — Casarea deciziunii comisiunii de apel are urmări deo- 

osebite după instanţa de casare şi după natura afacerii şi anume: 

a) Râcursurile casate de înalta Curte “de casaţie se trimit. 

“înaintea aceleaş comisiuni de apel, care este obligată să refacă 

impunerea în conformitate cu decizia- de casare. 

Dosarele recursurilor se trimit, odată: eu- decizia, administra- 

țiilor financiare prin ministerul finanţelor: 

b) In recursurile casate de tribunale, dacă impunerea se poate 

reface după actele, din dosar, tribunălul are obligaţia a stabili 

impunerea conform cu decizia de casare, iar în caz contrariu tri- 

mite afacerea. înâintea acelaş comisiuni de apel spre a resta- 

Dili impunerea în conformitate cu acea decizie. În ambele aceste 

cazuri dosarul se trimite administraţiei financiare spre a se luă 

măsuri de exscutare, în primul caz sau a acuce impunerea din 

_mou la comisiunea de apel în cel de al doilea, această. comisiune 

fiind obligată a reface impunerea în sensul deciziunii de casare. 

$ 958. — Pentru judecarea din nou a recursurilor casaţe se vor 

couvocă, comisiunile de apel la epoca ce se va fisă de minis- 

—terul finanţeior. Dacă însă recursurile trimise vin în timpul când 

aceste comisiuni. funcţionează încă, ele vor fi sesizate spre a:re- 

face impunerile. - 

Brăr. , 87



$ 229. — Legea prevede şi cazul puţin probabil când o comi- 

siune de apel nu se conformează dueciziunii de casare, dând o de- 

cizie contrarie, şi anume în acest caz decizia comisiunii poate îi 

atacaiă. eu recurs în acelaş termen şi sub aceeaş formă. 

Recursurile se trimit înaintea aceleaşi instanţe care de astă- 

dată va evocă fondul! şi se va reface irapunerea în ultimă instanţă, 

rămânând a fi aplicată pe cale administrativă. 

Bineînţeles dacă din actele din dosar nu se poate stabili im- 

pozitul, impunerea va fi restabilită de administraţia financiară, 

conform deciziei de casare, reformânăd rolul în acest sens. 

CAP. II. 

MIJLOACELE DE CONSTATARE 

(Art. 87 și 88 din lege). 

- Deciaraţiuni. 

$ 230, — Deelaraţiunile de impunere se vor dă la începutul fie- 

cărei perioade de recensământ pentru impunerea "veniturilor din 
proprietăţi agricole şi clădite deosebit do cele ce se dau în fie- 
care an pentru imporitele comerciale, profesionâle şi global, cari 
se stabilese chiar pe primul an al fiecărei perioade, în urma lu-. 
crărilox de recensământ ale veniturilor imobiliare. 
Cum însă, pentru primul an de aplicare al legii, recensământul 

pentru impunerea veniturilor imobiliare va aveă loc în acelaş 
timp cu celelalte impuneri, “a prevăzut prin art. 87, punctul 4, că 
la punerea în aplicare a legii declaraţiunile se vor face şi se vor 
predă atât pentru -recensământui imobiliar; cât şi pentru impu- 
nerile anuale, în conformitate eu deciziunea şi cu instrucţiunile 
ministerului de finanţe eare se vor publică prin Monitorul Oficial, 
„Negreşit că si la punerea în aplicare, dispoziţiunile generale 
pentru întoemirea şi predarea declaraţiunilor rămân cele _stabi- 
lite în general de lege, schimbându-se numai termenele și mo- 
dalităţile de declararea veniturilor, întrucât şi impunerile se fac 
în primul an în alt mod decât după punerea în aplicare a legii, 
Precum. sa arătat la $ 198. a 

De aceea în instrucţiunile de față se va trată materia privi- 
toare la declaraţiuni împărţită astfel: : 
"1. Dispoziţiunile generale relative la predarea declaraţiunilot 

renta viitor, şi 

2. Dispoziţiuni aplicabile la punerea în aplicare a legii
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L Dispoziţi iuni generale relative la întocmirea şi predarea 

deciarațiunilor pentru viitor. 

$ 28]. — Deelaraţiunile pentru impunerea veniturilor din pro- 

prietăţile agricole şi clădite. Aceste declaraţiuni se dau în con- 

formitate cu cele prevăzute în lege şi în aceste instrucţiuni la 

impozitele respective înainte de începerea recensământului şi la 

termenele ce se vor fixă prin publicaţiunile făcute conform celor 

mai Jos arătat la $ 937. 

Deelaraţiunile se poi dă pentru proprietăţile agricole şi pentru 

proprietăţile clădite rurale, cari sunt impozabile, în mod colectiv 

de toţi locuitorii unei comune rurale, sau de toţi cari au asemenea 

proprietăţi într”'o asemenea comună. 

- Pentru proprietăţile. urbane declarajiunile se dau individual şi 

înparte pentru fiecare proprietate, .- 

Declaraţiunile se fac pe formularele oficiale, înseriindu-se. în 

ele toate dalele cuprinse în aceste formulare şi arătate în expli- 

eaținnea aflată pe ele şi anume: 

a) Deelaraţiunile colective pentru veniturle proprietăţilor agri- 

cele ruraie se fac pe formularul No. 1, prin îngrijirea primarilor ” 
cari adună toate dâclaraţiunile verbale dela toţi contribubilii şi le 
înscrie in declaraţiuni sub semnătura lor, având şi concursul a- 
genţiior fiseului peritru întoemirea, completarea şi depunerea lor 

în termen la percepţie. - . 

Dacă înti'o comună urbană majoritațea locuitorilor sunt. agri- 
cultori şi ierenurile cultivate se află în mare parte în comune, se 

vor. face declarăţiuni colective ca şi în comunele rurale, prin în- 
grijirea primăriei. Deasemenea în satele sau în cătunele încorpo- 

"rate la oraşe şi locuite de agricultori, „ 

Contribuabilii cari nu stau în comună pot cere în scris pri- 

mavilor să-i treacă în aceste declaraţiuni, dându-le indieaţiunile 
necesare. 

Contribuabilii cari voese pot face declaraţiuni individuale chiar 

pentru proprietăţile agricole rurale, pe formularul „No. 3 mai 

Jos arătat; 

b) Declaraţiunile individuale pentru. veniturile proprietăţilor 
imobiliare urbane, fie agricole, fie clădite, se fac pe formularul 

No. 8 şi se dau la percepție de către contribuabil fie la recen- 

sământ în termenul fixat prin publicaţiuni chiar şi pentru cele 

scutite timporar al căror venit întră la global, fie anual pen- 
iru imobilele al căror termen de scutire a expirat în anul ee 

precede, spre a fi impuse la impozitul elementar. 

ile se întoemese separat pentru fiecare proprietate în parte, com- 

pletându-se cu toate indicaţiunile arătate în formulare conform 

celor pietinse în lege la impozitele respective. 
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Dacă însă contribuabilul tace această. declaraţie individuală 

pentru proprietăţi agricole cari nau fost ţrecute: în formularul 

colectiv No. 1, va puteă frece într'o singură declaraţie toate pro- 

prietăţile dintr'o comună rurală, ele urmând a fi impuse deodată 

cu celelalte proprietăţi din comună; iar pentru proprietăţile ur- 

bane poate prevedea mai multe într”o declaraţie numai dacă îor- 

mează un grup la acelaş număr de stradă sau chiar la mai multe 

numere însă se impun la un loc. 

Ş 232. —— “Declaraţiunile individuale anuale pentru veniturile su- 

puse impozitelor elementare ce se constată antial. Aceste decla- 

raţiuni se dau în conformitate cu cele arătate prin lege şi prin 

aceste instrucţiuni la impozitul comercial şi cel profesional (SS 

95 şi 134). | a | 

Ele se întocmesc pe formularul No. 4 şi pentru fiecare întyeprin- 

dere sau exercitare în parte, Dacă întreprinderea are loc în ma; 

multe comune pendinte de diferite percepții, declaraţiunea: se 

dă la percepţia locului de impunere, sau a principalei reşedințe 

a contribuabilului, conform prevederilor dela $ 96. Se va încu- 

noştinţă însă la. timp şi celelalte percepții, unde are loc exer- 

citarea de fapt, de locul unde sa dat deelaraţiunea şi unde se 

va stabil împunerea spre a nu. se face greşit două sau mai mulie 

impuneri la diferițe percepții. 
$ 283. — Deeclaraţiuniie anuale pentru impozitul global. Aceste 

deelaraţiuni se dau în conformitate cu cele arătate la impozitul 

respectiv, de către toţi contribuabilii neţrecuţi într'o declaraţie 

colectivă, ai căror venit brut de orice fel, împreună cu acelea ale 

soției şi membrilor iminori ai familiei sale ale căror venituri le 

are la dispoziţie, este de 10.000 lei sau mai mult seăderile de făcut 

asupra venitului rămânând a se operă la stabilirea acestui venit 

de către comisiune. - 7 
Dacă însă contribuabilul are un singur venit elementar în cu- 

prinsul percepţiei unde: dă declaraţia pentru acel venit, e dis. 
pensat de declarațiunea pentru venitul global, fiind de ajuns să 
menţioneze pe declaraţiunea făcută pentru impozitul elementar 
că nu mai are alt venit. 
Aceasiă menţiune echivalână cu declaraţiunea pentru venitul 

global, scăderile din acel venit a impozitului elementar Şi a sar- 
iniior ipotecare, cum şi seăderile din impozit pentru sarcini fa- 
iniliare, se face prin aceeaş declaraţie, . 

pie von fi conuri cielo e fac pe formularul No, 3, 
formulare şi arătate în explicaţiunile si ist A te fat aceste 

îm cazul când spaţiile libere lăsate e n fe alate pe ele, 
formiiiare, nu sunt de ajuns pent “ pentu eclanaie Pi e 
lului, acesta va anexă la declarație listă e e o ipuabi- E: istă de veniturile respective,
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făcută pe hârtie liberă, cuprinzând însă toate indicaţiunile ară- 

tate prin formular. i | n 

Declaraţiunea cuprinde în primul. rând =reşedinţa unde contii- 

buabilul are să fie impus la impozitul pe venitul global. Dacă 

contribuabilul nu are altă reşedinţă decât domiciliul său, âcesta 

va fi locul care va fi declarat. Dacă însă are mai multe reşedinţe 

contribuabilul poate alege pe cea pe care o consideră ca prin- 

tipală, fără a putea alese acest lnce decât la domiciliu sau la 
principala. aşezare a afacerilor saie. 

Veniturile se declară pe rând astfel cum sunt prevăzute în for- 

mularul deeclaraţiunii, şi anume: 

Pentru veniturile prevăzute la No. 1 şi 2 din formular, adică 

-ale proprietăţilor imobiliare, pentru primul an al perioadei de re- 

censămâni venitul imobilelor nu poate fi declarat, fiindcă el va 

intră în compunerea venitului globai astfel cum se va stabili Ta 

recensământ. Aşă dar rămâne ea contribuabiiul să indice numai 

lecul unde se află situat imobilul şi dacă îi aparţine lui însăşi. 

“sau unei persoane din familia sa, rămânând ea până la stabilirea 

venițului său global să se stabilească de -căire comisiune venitul 

acelor imobile şi să fie socotit în urmă la venitul global. 

Pentru. veniturile dela No. 3 şi 4 din formular, cari se constată 

„anual, şi anume cele supuse impozitului comercial şi profesional, 

se va ţrece în declaraţiune, pe lângă celelalte indicaţiuni rela- 

tive la Jocul de obţinere a venitului şi la timpul pe care ele au 

fost obținute în anul precedent, venitul net care a fost declarat 

de către contribuabil pentru impunere la impozitul elementar 

vespectiv, rămânând ea în cazul când a fost stabilit alt: venit 

de către comisiune pentru impozitul elementar, să se reetifice şi 

declaraţiunea pentru impozitul global. 

Veniturile ce se trec la No. 5 şi 6 din formular, şi anume cele 

„Mobiliare şi cele din salarii, vor fi trecute astfel cum au fost în- 

-aasate_ sau cum s'au cuvenit contribuabilului pe anul precedent: 

Indemnizările în natură vor fi evaluate “conform $ 121. Aceste 

două categorii de venituri se trec reduse, aşă cum. sunt taxabile 

la impozitele elementare respective, şi anume: a) Cele din salarii 

reduse cu suma de 9.000 lei pe an sau cu partea respectivă dinu 

această 'sumă dacă salariatul a avut acest venit numai pe o parte 

"a anului precedent, socotind ca reducerea 750 lei. lunar; b) cele 

“provenite din dobânzi reduse cu sumele scutite conform art. 24 

din lege pentru economiile la instituţiunile de credit şi economie 

-şi la băncile populare, în limita prevăzută de acel articol. 

In cazul când vreunul din veniturile mobiliare ale anului pre- 

cedent încă nu este stabilit, cum sunt tantiemele sau dividendele, 

se va. declară numai isvorul şi veniturile corespuhzătoare înca- 

-sate în anul anterior, care va servi de bază la stabilirea venitului



        

respeețiv pe anul de impunere, dacă până în ziua efectuării im- 

punerii nu sa putut determină. | — 

Afară de veniturile supuse impozitelor elementare, sunt tre- 

cate în venitul global şi veniiurile seulite de acele impozite cum: 
sunt venitul din clădirile noni sau din terenuri scutite pentru 
orice motive, sau venitul 'din fabriei scutite conform art. 36, cele 

din renta Statului şi altor instituţiuni cari se bucură de scutire,. 

ori din salarii scutite conform art. 45, alin. II, precum şi din 

veniturile obţinute din alte ţări. Toate aceste venituri se tree 
la un loc cu cele nescutite notându:se. la No. 7 din formular, 

cauza scutirii. Ma 
Alte indicaţiuni. — Spre a se puteă aveă în vedere toate deta- 

liile necesare“ la constatarea venitului global, conform $ 153 și 

următorii, se vor complectă datele prevăzute la No. 7 din for- 

mular, şi anume, pentru veniturile cari au început sau încetat în 

cursul. anului. irecut, cum şi cele ce se găsesc scutite, data înce- 

pexii sau încetării venitului sau a termenului de scutire, urmând 

a fi socotit numai venitul pe timpul cât au-avut Joc, iar pentru 

“veniturile scutite cauza seutirii. 

Anexe, — La Declaraţia pentru giobal se va anexă copii depe 
declaraţiunile date la impozitele elementare pentru veniturile ce 
cad în cuprinsul altor+ percepții, iar dacă şi acele declaraţiuni 
se dau la percepţia locului de reședință a contribuabilului, se- 
vor dă în dublu exemplar, unul din ele rămânând ataşat la de- 
claraţia pentru global, iar celelalte biimiţându-se percepţiei res- 
pective. - E | 

Spre a se puteă consiată veniturile clădirilor noui scutite tem- 
porar de impozitele elamentase, contmbuabilii vor anexă de ase- 
nienea copie depe declurațiunea- ce sunt obligaţi a' dă conform 
Ş 231 pentru stabilirea venitului acelor imobile, numai îni vederea 
impunerii la global, - | 
„Deasemenea vor anexă deelnraţiuni pentru veniturile din co- 

meri sau profesiuni încetate în/anui precedent întocmite pe for- m - - - PETE . — pi - i - au apele No. 4 ale acelor venituri spre a fi constatate numai 
I cutru impunerea la global. Dacă acele venițuri sunt în cuprinsul 
a tei vercenţii, se va dă declaraţia în dublu exemplar, unul tri--. 
miţându-s T iai ina FA a: ȘI , Sat o Leveopţiei vespective penru stabilirea venitului. 

:ăderile i 2 Za cererii: fănu4ă ni ; E e dini venit se fac în baza cererii făcută prin declaraţie 
Ş „anume, unele din oticiu fără dovezi, altele în baza dovezilor 
aduse, conform celor arătate la paragrafele 164—166 din aceste: 
N truețiuni Şi a uistracţiunilor depe formularul No. 5. 

Scăderile . irij liare aa f 1 Â - , în ae decada SArelui familiare se fac din impozitul stabiliț, 
aze raţIe) şi a dovezilor aduse cum se arată pri - se ri MU-. larul declaraţiei. : Ă prin fornvu
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$ 234. — Deelaraţiuni date în cursul anului. Aceste declaraţiuni 
se fac numai în eazurile când în cursul anului începe exercitarea 
unei întreprinderi, exploatări ori profesiuni, sau În cazul impu- 
merii unui venit accidental prevăzut la art. 53 din lege. 

In aceste cazuri contribuabilii sunt, dațori a face declaraţiunea 
înaintea începerii întreprinderii sau exercitării profesiunii, sau 
el mai târziu în termen de 10 zile după începere sau după rea- 
lizarea venitului de iînipus. 

Declaraţiunile se întoemese pe formularul No. 4 pentru co- 

Tcrcianţi, industriaşi, profesionişti, sau orice întreprindere, şi 

pentru cei ce au venituri întâmplătoare impozabile. , 

II. — La punerea în aplicare a legii. 

$ 235. — In conformitate cu art. 131 'transitoriu din lege, co- 

misiunile de recensământ pentru stabilirea veniturilor şi impu- 

-nexilor imobiliare au competenţa a stabili, în primul an de a- 

plicare al legii, şi impunerile anuale atât cele elementare cât. şi 

pe venitul global. Acesta pentru contribuabilii cari au venituri 

impozabile numai la locul unde se efectuează impunerâa veni- 

“turilor imobiliare, sau ale căror venituri se pot constată pe loc, 

astfel cum s'a arătat la $ 19. 
Prin urmare, declaraţiunile de impunere pentru primul an de 

aplicarea legii se vor face în acelaş timp atât pentru veniturile 

imobiliare, cât şi pentru cele ce se constată anual. 

Aşă dar la punesea în aplicare a legii se vor dă următoarele 

deciaraţiuni: 

1, Deelaraţiuni colective pentru veniturile proprietăților agri- 

cole şi clădite rurale pe formularul No, 1. Ele se întocmesc con- 

form celor arătate la $ 230. Aceste declăraţiuni se pot face şi în 

comnnele urbane pentru îoate terenurile cultivabile, dacă majo-, 

vitatea locuitorilor din comună sunt agricultori şi terenurile culţi- 

vate se află în mare parte îu comună. Deasemenea şi pentru că- 

tunele locuite de azricultori, cari sunt încorporate comunelor ur- 

bane. 

In aceste declaraţiuni pot fi trecuţi şi contribuabilii cari nu 

locuese în comună, conform cererii lor scrisă făcută către primari, 

impunerea fiind făcută colectiv pentru toate proprietăţile agricole 

din comună. Dacă însă contribuabilul voieşte a dă declaraţiune 

individuală, o poate dă pe formularul No. 3, pe a sa răspundere 

şi direct la percepţie. 

2. Deelaraţiuni colective pentru veniturile supuse impozitului co- 

mmercial şi profesional, aţară de profesiunile libere, cum şi pen- 

tru global, se vor dă pe formularul No. 2, numai de către mici 

«comercianţi şi meseriaşi din comuna rurală respectivă, iar cei ce
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locuesc în altă CoTiuuă, cui şi cei cari “au: întreprinderi rari să 
contabilitate regulat ţinută, vor trebui să facă aceste deelaraţiun: 
în mod individual pe formularul No. 4: mai jos prevăzuţ, 

Fle se întoeniese conform insirucţiunilor speciale aflate.pe for- - 
mularele No. ? şi deodată cu deelaraţiunile No. 1, predându-se 
în acelaş termen. | E 

3. Beciaraţiuni individuale pentru impozitul proprietăţilor a-. 
agricole şi clădite urbane se dau pe formularul No. 3, pentru fie- 
care proprietale în parte, dacă coniribuabilul are mai multe pro. 
prietăţi, conform celor arătate la $ 220 şi prin instrueţiunile- 
depe formulare. - : | 
Cât pentru proprietăţile agricole, s'a arătat mai sus cazul când 

- mai: mulţi locuitori agricoli dintro comună urbană pot face îm- 
preună declaraţiunea colectivă prin îngrijirea primăriei locale. 

4, Declaraţiuni individuale pentru veniturile supuse impozitului 
comercial și profesional din comunele urbane sau pentru cele dia 
întreprinderi cari au contabilitate regulată şi pentru protesiunile 
libere din comunele rurale se dau pe formularul No. 4, conform 
celor arătate la $ 251 şi prin instrucţiunile de pe formulare. 

5. Deciaraţiuni individuale pentru venitul global pentru toţi lo- 
cuitorii din comunele urbane şi pentru cei din comunele rurale 
cari nu au fost trecuţi în deglaraţiunea No. 1 san 2, se dau pe 
formularul No. 5, conform celor arătate la $ 289.. 
Aceste declaraţiuni se cau în urna celor pentru impozitele 

elementare, întrucât trebuie să cuprindă numerele de înregistrare 
ale acelora. i - 
-Dacă însă contribuabilul are un singur venit elementar în cu-- 

prinsul percepției loculai reședinței sale, e. dispensaţ de a dă de- 
claraţiunea pentru global fiind deajuns să menţioneze pe decla- 
rațiunea pentru impunerea elementară că nu mai are alt venii 
în condiţiunile dela $, 233, | 

6. Beclaraţiunile colective pentru impozitul global al luerăto-- 
rilor marilor. stabilimente, cu mai mult de 50 lucrători, se pot 
face pe formularul No. 6 numai dacă lucrătorii nu au alte venituri. 
afară de salarii. ” | 
Aceste formulare se pot înteemi de administraţia stabilimen- 

telor. conform formularului. anexat la aceste instrucţiuni. 

(Art. 89 din lege). 

Cine îace declaraţia ? 
$ 236. — Deciaraţiunile se fac în regulă generală ce către con-- tribnabil; pentru minoxyi şi - interzişi de către tutori sau: cei ce- - le administrează v | eniturile, iar pentru persoanele morale de către: cei ce le reprezintă. 

>
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- In declavaţiunea pentru global-a capului de familie se va cu- 

xbrinide toate veniturile soţiei şi celorlalți membri ai familiei ale 

„căror venituri intră în compunerea venitului său global conform 

art. 37, Deosebit capul de familie este dator să facă declara-. 

-tiunca pentru impozitele elementare ale acestor venituri. 

Declarajiunea se semnează de câtre contribuabil sau de către 

cel ce îl reprezintă legal, ori de procuratorii lor. In acest caz 

se va anexă copie depe procură. Dacă copia nu este legalizată, 

declarantul este obligat a prezentă originalul la stabilirea impo- 

zitalui. ” 

in cazul când declarantul nu ştie carte, sau nu este în stare 

:a completă declaraţiunea, el va puteă face declaraţiunea verl:al 

la percepţie sau primărie şi declaraţiunea va fi completată de 

“funeţionarii respectivi fiseali sau administrativi, „ari vor puteă 

:semnă, în asistenţa unni martor ştiutor de carte, care va semnă 

alături de funcţionar. 

(Art. 90 din lege). 

“Termenul de predarea declaraţiunilor şi păstrarea lor. 

$ 997. — La punerea în aplicare a legii toate declaraţiunile 

iindividaale prevăzute la $ 235, punciele 3, 4 şi 5, atât pentru 

impozitele elementare, cât și pe venitul global se predau cu înce: 

pere dela 16 Martie până la 15 Aprilie 1923 inclusiv, | 

In acelaş termen se predau declaraţiunile colective pentru lu- 

.erători prevăzute la punctul 6. | 

Declaraţiunile colective pentr comunele rurale şi pentru pro- 

-prietăţile agricole din comunele urbane prevăzute la punctele 1 

şi 2 se predau lot cu începere dela 16 Martie. însă cu cel puţin 

3 ile înainte de începerea lucrărilor “comisiunilor de. impuneri 

“în comună, lucrări cari vor aveă loe după 15 Aprilie 1933, în. 

“zilele ce se vor publică. 

Iv anii următori Meclaraţiunile pentru impozitele elementare.şi 

pentru cel pe venitul global se cau în cursul lunii Tanuarie, iar 

pentru marile întreprinderi comerciale şi industriale acest termen 

-poate fi prelungit până la finele lunii Fevruarie iar pentru 

societăţile pe acţiuni până la aprobarea bilanţului de către, adu- 

narea generală, însă. cel mult până la finele lunei Aprilie. 

Acesie termene se vor acordă pe bază instrucțiuni ulterioare. 

Declaraţiunea se predă la percepția locului de impunere, libe- 

rându-se dovadă de primire cu numărul de înregistrare. 

Ş 38. — Inregistrarea declaraţiunilor se face în registru spe- 

«ial întoemit în “acest scop, înscriindu-se chiar la primire toate 

datele prevăzute în instrucţiunile aflate pe prima pagină a acelui 

segistru.
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În special se va înscrie cu atenţiune locul unde are să se jacă 
impunerea venitului declarat. , îi 

La primire se va liberă. dovadă cu numărul de înregistrare şi 
daia primirii. i - 

$ 239. — Deelaraţiunile nu sunt acte publice. Legea prevede că 
ele nu pot fi puse la dispoziţiune. spre cercetare, decât celor în 
drept a stabili şi verifică impunerile, contribuabilului însuş sau 
procuratorului său. | 
Neapărat că contribuabilul- poate seoate copii sau extrase depe. 

ele, însă în nici un caz aceste copii nu se vor putea certifică de 
varcee legea pune principiul că, declaraţiunile nu sunt acte pu. 
bliee şi deci în cazuri de litigii unu pot sluji numai uneia din 

părţi, 
Ca o consecință a acestui principiu legea prevede aplicarea 

penalităţii prevăzute de art, 305 din codul penal pentru funeţio-- 
_narii sau membrii comisiunilor cari vor divulgă oriee informa- 
țiuni relative la lucrările de impuneri. = | 

$ 240. — Catalogarea declaraţiunilor. Treptat cu primirea de- 
claraţiunilor ele sunt catalogate, adică aranjate pe comune, sti- 
burbii, strade, după locul unde are a se face impunere şi în- 
scrise astfel în formulare speciale de catalogare 
Deelaraţiunile făcute pentru venituri ce urmează să. se impună 

_ia altă percepţie, sunt trimise imediat, şi treptat cu primirea, sub 
plie oficial direct percepţiei, dacă aceasta face parte din acelaş 
judeţ sau administraţiunii financiare respective, dacă face parte: 
din alţ judeţ. Se pot trimite mai multe sub acelaş plic. Ri 
Deelaraţiunile primite dela alte percepții se înseviu dea-dreptul 

în cataloage, fără a se mai înregistră. . 
In aceleaşi cataloage se va notă, şi dacă coniribuabilul mai are 

„alte venituri declarate, şi unde, spre a se aveă în vedere la facerea 
impunerilor de către comisiune, cum şi reşedinţa unde se va în- 
seri la venitul global. Dacă aceste date nu se cunosc în momentul 
declaraţiei ele se vor completă în cursul lucrărilor» comisiunilor. 
Cataloagele” cu declaraţiuni vor însoţi comisiunile în lucrările 

lor şi treptat cu constatările, veniturile ce face parte din altă su- 
burbie sau comună a aceleeaşi percepții vor fi notate în cataloage 
şi pe declaraţiunile respective, iar cele din alte percepții. vor îi 
comunicate, notându-se totdauna pe cataloage aceste operaţiuni 
sau impunerile efectuate. 

(Azt. 91 din lege). 

Impunerile în cazul de dispensă de declaraţie. 
$ 241. — După art. 87, contribuabilii sunt dispensaţi de datea: declarațiunilor în două cazuri: 
a) In cazurile când contribuabilul are un singur impozit ele-
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“mentar” în cuprinsul percepţiei de reşedinţă. In acest caz inipu- 

mervea la venitul global se stabileşte după ăeclaraţiunea dată pen- 

“vru impozitul elementar eu condiţiunea să menţioneze în - aceă 

" declaraţie că n'are alt venit, altfel impunerea se face din oficiu, în 

<ondiţiunile art. 9%; | - 
b) Dacă, după aplicarea legii, veniturile contribuabilului nu 

se schimbă dela un an la altui, poate să nu mai dea o nouă 
declaraţie şi în acest caz se presupune că a menţinut declara- 

iunea din trecut, atât întrucât nu sa schimbat reşedinţa arătată 

în acea declaraţie. . Ă 

In acest caz, prin urmare, impunerea se stabileşte asupra ve- 

niturilor constată pe anul precedeni. Dacă însă contribuabilul 

si-a schimbat reşeilinţa, ori se constată că are alte venituri, im- 

punerea se face din oficiu în condiţiunile art. 96. 

Dispensa de declaraţie mai sus prevăzută nu este acordată con- 

-iribuabililor cari au întreprinderi comerciale, industriale ori pro- 

fesioniştilor liberi ale căror venituri se schimbă în tot cazul dela 

un an la alţul. 

(Art. 92 din lege) 

Inlăturarea contractelor. 

Ş 242. — Unul din principalele mijloace de constatarea veni- 

4ului imobiliar, sau chiar mobiliar în cazurile de cesiuni, sunt 

“contractele. de arendare şi închiriere, 

Legea prevede însă anumite cazuri când aceste contracte pot 

$i. înlăturate, rupând împrejurările ce pot dă loc la această în- 

lăturare precum urmează: : 

a) In primul caz când se constată că aceste contracte sunt e- 

<onomicoase, adică se prevede în ele o arendă sau chirie mai mică 

decât. se ia, în realitate. | | | 

Acest caz presupune dar şi intenţia de fraudă. prin ascunderea 

unei părți din venit sau cei puţin prin trecerea dela o categorie 

la alta a venitului, cum ar fi cazul când un imobil se închiriază 

mobilat, şi se trece deosebit chiria imobilului mai scăzut, arun- 

cându-se restul asupra mobilelor, pe lângă chiria cuvenită pentru 

ele. - . ” , , 
Cum dovedirea fraudei e toldeauia grea, prin alineatul ultim 

al art, 92 se pune la îndemâna instanţelor toate mijloacele de 

probaţiune utilizabile după dreptul comun, pentru stabilirea ade- 

văratalui venit ce se ascunde prin actele invocate de contribuabili; 

b) In al doilea caz, nu se presupune intenţia de fraudă, ci, 

când de bună credinţă proprietarul renunţă la venit sau la parte 

din ele în folosul unei alie persoane, fie chiar în scop de bine- 

“facere, îm pa aa 
: Legea pune ca motiv cazul de rudenie fără a constitui din 
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aceasta o condiţiune, căci adaugă imediat: „său orice altă per- 
soană fizică sau morală“. Rămâne comisiunilor dreptul prevăzut: 
de sus menţionatul alineat de a stabili după cele conţinute în 
actele invocate aceste raporturi şi împrejurări, prin orice mijloe 
de probaţiune, | | . - 
Bineînţeles că dispoziţiunea de mai sus nu întătură scutirea 

prevăzută prin_ art. 17, alin. a din lege, pentru imobilele puse- 
în mod gratuit la dispoziția unor aşezăminte de utilitate publică. 

a (Art. 93 din lege) 

Constatările pregătitoare. 

$ 943. — In afară de lucrările comisiunilor de. recensimânt cari: 
lucrează la fața locului pentru stabilirea şi impunerea veniturilor 
imobiliare, şi cari deci pot face. toate coustatările relative la a- 
ceste venituri prin ele însăşi, comisiunile! anuale cari stabilese 
impunerile la reşedinţă percepţiilor au nevoe deosebi de cele ce: 
vor face ele după actele ce li se prezintă, de constatări preu-. 
labile, făcute de funcţionarii indieaţi în paragraful următor, 
Aceste constatări mai sunt necesare şi prin împrejurarea că 

veniturile ce se impun anual şi mai ales venitul global sunt 
mai greu de stabiliţ, 

Cum însă la punerea în aplicare a legii, comisiunile d6 re- 
censământ vor face şi. impuneri anuale, cum sa. arătat la $ 198, 
ele vor „putea stabili la faţa locului şi unele venituri, sau chiar 
contribuabilii cari mau făcut declaraţiuni şi cari, având mai multe: 

"venituri, sunt impozabili de coniisiunile anuale ce lucrează la 
reşedinţă, | 
Pentru toate aceste cazuri comisiunile vor luă note în regi- 

strele No. 1 de constatarea veniturilor impozabile şi le vor tran-: 
"smite comisiunilor ce lucrează, la. reşedinţă, sau aceste constatări 
„se vor comunică percepţiilor respective, în modul arătat la $ 246. 
ce urmează, dacă contribuabilul este impozabil” la altă pereepţie. 

Ş dq. — Toţi funcţionarii fiscuiui insăreinaţi cu constatarea. 
impozitelor. au îndatorirea a face, atâi la aplicarea legii câţ şi în 
cursul fiecărui an, constatări relative la veniturile impozabile ale 
contribuabililor atât pentru cei înseriși în roluri cât şi pentru 
noui cazuri de impunere. | . 

[i vox notă toate aceste constatări în registrul sus men- 
ționat, dresând procese-verbale de constatare prin cari se vor sta-- bili elementele de constatare şi veniturile constatate. 
Despre aceste constatări se va luă notă şi în matricule, după: 

întoemirea lor, la partida contribuabilului; iar dacă impunerea sa are sii se facă la altă percepţie va comunică acolo constatarea.
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trimițând şi actele, spre a se notă în matriculă şi a se aveă în 

vedere la stabilirea impunerii. 

Constatările aci menţionate se vor bază pe orice acte săvârşite. 

fie la autorităţi fie la instituţiuni de credit, ori din registrele con- 

tribaabililor, sau dau informaţiuni luate în mod formal dela per-: 

soane dela cari eontribuabilul primeşte venituri. 

Modalităţile constatării venitului sunt foarie diferite şi nu pot 

ți numărate aci. Funcţionarul căruia i sa dat această însărcinare 

are datoria'a face asemenea constatări în tot cursul anului pentru 

toţi contribuabilii din raza sa de activitate, după împrejurări 

şi aduce aceste constatări înaintea eomisiunilor. anuale. 

În acest scop administratorii financiari, în acord cu inspectorii | 

vor stabili vaza de activitate a fiecăruia atât la punerea în apli- 

care a lepii cât şi în urmă pentru anul ce urmează. 

Pe lângă inspectorii şi administratorii financiari, sunt însărei- 

naţi cu facerea acestor constatări subinspectorii, controlorii, per- 

ceptorii, agenţii de constatare şi toţi funcţionarii din administraţia 

"finanţelor Statului cărora se vor dă delegaţiuni speciale. 

Ş 945. — In seopul sus arătat aceşti funcţionari au dreptul 

să facă cercetări la fața locului în tot ce priveşte constatarea 

veniiului, să ceară drieui orice informaţiuni în această privinţă, 

să -pretindă prezentarea registrelor spre verificare şi să ceară 

contribuabililor lămuriri îi scris sau verbal sau să-i cheme în 

acest scop la locul unde se face impunerea în forma prevăzută 

la $ 950. Asemenea chemări se vor. putea face însă numai de 

către administratorii sau inspectorii financiari, afară de ehemăsile 

ce se fae cu citaţii înaintea comisiunilor, 

% 946. — Comunicarea veniturilor constatate către percepții se - 
Î 

"face în următoarele cazuri: | 

1. Când un agent al fiscului din cei mai sus arătaţi constată 

un yenit al unui contribuabil al cărui loc de impunere nu intră în 

cercul_său de activitate, în care caz va trimite şi actele eonstata- 

toare percepţiti respective. 

2. In tot timpul lucrărilor comisiunilor de recensământ, la a- 

plicarea legii, aceste comisiuini vor constată nu numai veniturile 

ce se impun la faţa locului de către ele însăşi, dar şi cele ce 

se vor impune la sediul percepţiei unde lucrează san la sediul 

altor percepții de către comisiunile anuale. | 

Aceste constațări se vor notă în registrul. No. 1, sub semnătura 

dacă impunerea are a se face de eătre comisiunea ce 

tru urmând a rămâne la 

e peniru stabilirea veni- 

comisiunii, 

va. luară la aceeaş percepţie, acel regis 

percepţie şi a servi numai ca conducer 

turilor de către comisiunea care. va efectuă impunerea; iar dacă 

locul de impunere se află în cuprinsul altei percepții, șe vor dresă 
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procese-verbale constatâtoare cari se vor trimite acelei percepții 
prin percepţia locală sub îngrijirea delegatului fiscului în co- 
misiune, notându-se aceasta în registru. 

3. Tot, astfel se va comunică veniturile stabilite şi impuse de 
comisiunea de recensământ sau de comisiunea anuală la impo- 
zitele elementare, pentru contribuabilii al căroi loc de impunere 
la venitul global se află în cuprinsul altei percepții. 
Toate comunicările mai sus prevăzute la punctele 1 şi 2 se vor 

face sub plic oficial iar cele prevăzute la punctul 3, pe formu- 
larele speciale întocmite pentru comunicarea în extract a impune- 
zilor elementare efectuate. | 

Ele se vor face zilnie direct percepţiei respective dacă aceasia 
se află în acelaş judeţ sau prin administraţia financiară dacă e 
în alt judeţ. 

Administraţia le va trimite urgenţ la percepțiile respective spre 
a se avea la timp în vedere. 
Comunicările vor fi notate în cataloagele declaraţiunilor pre- 

văzute la $ 240 şi vor fi ataşate la lucrări, formându-se dosare 
în ordinea numerică din cataloage. 

Administratorii financiari vor pune cea mai mare grije în or- 
ganizarea serviciului de expediere a acestor comunicări, 

CAPITOLUL III 

Modificarea impuneriior, impuneri în cursul anului şi 
impuneri din oficiu, 

(Asxt. 94 din lege) - 

Modificarea impunerilor. 

$ 947. — Impunerile elementare cari se constată anual, adică 
impozitul comercial şi cel profesional, eum şi împunerile la ve- 
nitul global nu se pot modifică decât pe ziua de 1 Ianuarie a 
fiecărui an, cu formele de constatare aci prevăzute şi pe baza 
declaraţiunii - anuale. i - 

In ce priveşte venitul global, dispoziţia de mai sus are apli- 
care generală, chiar în cazul când veniturile încep sau încetează 
în cursul anului. Pentru celelalte două însă se prevede prin art. 
%5, că în cazurile de începere sau încetarea veniturilor, ele sunt 
impuse sau șterse chiar în cursul anului, fără însă a puteă fi 
modificate în cazuriie de întinderea sâu restrânzerea operaţiunilor. 

$ 248, — Impunerile veniturilor imobiliare nu se pot modifică 
în tot cursul perioadei de recensământ atât câţ imobilele rămân 
în ființă şi nu sau schimbat condiţiunile de impunere,



    

Prin urmare veniturile imobiliare se pot şterge sau adăogă 

în cazurile când o proprietate a dispărut sau a luat naştere fie _ 

prin adâuse făcute imobilelor existente, fie prin expirarea terme- 

nelor de scutire pentru clădirile noui. 

Aceste impuneri se pot modifică numai în caz când sau schim- 

bat condiţiunile de impunere. Spre exemplu, când o proprietate a- 

pricolă impusă cu cota ]2% se arendează impunându-se cu cota 

14%, sau când proprietarul unui: imobil care locuiă în ţară se 

mută în străinătate ori invers. De asemeni când o proprietate 

trece dela un proprietar la altul. In aceste cazuri se modifică nu- 

mai impozitul iar nu venitul, pe câtă vreme în cazurile prevăzute 

în alineatul precedent se şterze sau se adaugă venitul. 

In toate cazurile prevăzuie. în acest paragraf, modificările se 

fac numai dela 1 Ianuarie a fiecărui an. 

» 

(Ast. 95 din lege) 

Impuneri sau scăderi în cursul anului. 

$ 249. — Dintre veniturile imobiliare cari încep sau încetează, 

se impun sau se scad în cursul anului numai veniturile din păduri 

puse în tăere. 

Impunerea se face cu procedura specială prevăzută, mai Jos la: 

$ 952, pe baza declaraţiei, în cursul anului: şi în termenul pre- 

văzut la $ 234. . 

Dacă exploatarea pădurii se face de proprietar, impunerea se 

stabileşte asupra unui venit, apreciat. în comparaţie cu alte păduri 

“similare arendate, ţinând seamă şi de împrejurările particulare 

şi de situaţiunea locului. 

In tot cazul venitul impus ia impozitul agricol, conform art. 

6 ($ 10 din instrucţiuni), cuprinde numai venitul ce proprietarul 

ae putea luă prin arendare, pe când veriitul lui însuş din exploa- 

tave e stabilit conform celor arătate la $ 103 din aceste instrue- 

țiuni şi cu.procedura de mai jos. | 

Impunerea se stabileşte pe primul an în raport cu venitul 

apreciat din întinderea de pădure pusă în tăere pe acest an şi 

va fi vevizuită în fiecare an pe baza declaraţiei sau, în lipsă, din 

oficiu pe baza rolului şi a “constatărilor, în raport cu întinderea 

exploatată. anual. | | 

Dacă pădurea se dă în exploatarea altora, impunerea se face, 

cu aceeaş procedură, separat pentru proprietar după, venitul ce - 

primeşte, fie dintrodată, fie anual, conform celor arătate la $ 10, 

iar pe exploatator conform Ş$ 103. , 

Venitul exploatatorului se stabileşte în fiecare an pe baza de- 

claraţiei conform; vegulelor stabilite la impozitul comercial şi 

anume pe primul an în tot cazul după apreciere în raport cu în- 

88
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ținderea pădurii pusă în exploatare, iar pe cei următori tot după 

întindere însă stabilind venitul după acela al anului precedent 

dacă se ţine contabilitate în regulă, iar în eaz contrariu tot după 

apreciere. -- 

Ş 250..— Dintre veniturile ce se constală anual cele cari se 

impun sau se scud în cursul anului la înwepere sau încetare sunt 

cele din comerţ, industrie sau profesiune. 

E vorba aci de întreprindere sau  ocupaţiune profesională defi- 

nită, exercitată în mod continuu, pe câţă vreme veniţurile din ocu- 

paţiuni nedefinite, adică cele rezultate din mai multe servicii ce 

diferă în tot cursul anului, se impun sau se scad numai la înce- 

- putul anului. 

impunerea ca şi scăderea impozitului se socoteşte şi se ope- 

vrează lunar, împărțindu-se impozitul în 18, si stabilindu-se pe 

atâta timp cât durează sau a durat exercitarea şi anume: dela 

-1 ale tunii de începere sau care urmează celei de încetare, dacă 

încetarea se declară în cursul acelei luni, iar dacă nu, dela 1 a 

lunii ce urmeăză celei în care se face declaraţianea sau. dela, fi- 

vele anului. 

$ 951, —- Veniturile ocazionale prevăzule de. ari. 51 se con- 

stată şi se impun îndată la obţinerea lor. - i 

Agenţii prevăzuţi la. $ 944 pot constată aceste venituri fie 

- sesizaţi de declaraţiunile ce contribuabilii sunt obligaţi a da în 

termen de zece zile dela obţinerea venitului, fie din oficiu. 

In acelaş mod se constată veniturile prevăzute la $ 67. 

$ 252. — Procedura pentru constatarea venitului şi stabilirea 

impozitului în cursul anului este diferită după timpul în care coin- 

statarea -are loc şi anume: 

a) Dacă declarâţiunea de începere se face cu cel puţin 30 zile 

înainte de lucrările comisiunii anuale, impunerea se va stabili 

prin aceste comisiuni în baza declaraţiei şi a constatării agenţilor 

fiseului; , ” 

b) Dacă deeclaraţiunea se face după aceste lucrări sau eu mai 

mult de 30 zile înainte, impozitul se stabileşte de funeţiofiarii 

prevăzuţi la $ 244. | - 

- Aceste impuneri sunt comunicate contribuabililor în forma pre- 

văzută de art. 98. 

Impumnerile stabilite în acest mod sant executorii cu titlul pro- 

vizoriu şi rămân definitive dacă nu sunt constatate în termen de 

30 zile dela comunicare. 

Contestaţiunile se dau la percepţia fiscală a locului de impu- 
nere care va: fi menţionată în procesul-verbal de impunere ca şi 
termenul de contestare şi se vor judecă de către primele comisiuni 
de impunere ce vor armă, 
Aşă dar, dacă stabilirea provizorie a impunerii are lor cu 30
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“zile înainie, ele se pot judecă chiar de comisiunile anului de 

împunere, iar dacă are Ige în urmă, de către comisiunile anului! 

următor cari vor îi competinle a hotări în această materie asupra 

împunerilor pe anul precedent; 

c) In cazul când un contribuabil încetează exercitarea unui co- 

“merţ, industrii sau profesiuni pe care a exercitat'o şi anul trecui, 

înainte ca comisiunea să fi putut stabili impunerea să, această 

impunere poate fi stabilită tot cu titlu provizoriu pe anul de în- 

„cetare, de către funcţionarii sus prevăzuţi, fie sesizați de contri- 

vuabil, fie din oficiu, în modul prevăzut la alin. b, impozitul ur- 

-mând a fi perceput îndată cu titlu provizoriu până la pronunţarea 

comisiunii căreia se va supune spre cercetare din oficiu această 

impunere. 

Această dispoziţiune se aplică şi în cazul când contribuabilui 

fără a încetă cere el însuşi a se stabili impunerea sa provizorie 

pentru o întreprindere, spre a putea justifică plata impozitului. 

(Axt. 9 din lege). 

impuneri din oficiu, 

Ş 953. —. Contribuabilul oblisat la darea declaraţiunii şi care 

va dat'o în teimen, sau dacă dă declaraţia incompletă ori ine- 

xactă, aşă încât veniturile sale nu se pot constată pe baza ei, 

este impus din oficiu. | _ 

Impunerea din oficin are urmări deosebite atât după gravitatea 

ascunderii venitului, cât şi după împrejurările în. cari aceste ve: 

nituri se constată, şi anume: 

a) In cazul când veniturile nedeclarate sunt constatate în timpul 

lucrărilor comisiunilor, fie de ea însăşi, fie de funcţionarii fiscului 

la constatările prealabile făcute de ei, impunerea din oficiu se 

face de comisiune. ” A 

In acest caz comisiunea va puteă aplică amenda până la o pă- 

twime a impozitailui cuvenit. la venitul nedeelarat. 

Legea prevede aplicarea amenzii după aprecierea comisiunii, 

suimai dacă consiată rea credinţă, în vedere că sar putea ca con- 

“tribunalul, deşi a făcut declaraţie. să o facă incompletă diu 

eroare, ceeace rămâne la aprecierea comisiunii, iar în cazul când 

n'a dat declaraţie, dacă venitul sa putut constată cu înlesnire, co- 

misiunea poate uşor apreciă dacă a fost, ori nu, putinţa ori in- 

tenţia de fraudă. ile Ă 

Spre a se puteă face impunerile în timp uţil de coinisiune în 

cazul când contribuabilul wa dat decla rațiune, comisiunea pu- 

tându-se singură sesiză în cazul când constată ea însăşi venitul, 

legea prevede că, contribuabilul care wa dat: declaraţia nu se 

xitează. =



  

_ Dacă însă -constatavea sa făcut: în timp util de agenţii fiscului, 

citația se va face ca şi pentru contribuabilii cari au dat declaraţie, 

fără sancţiune însă dacă citaţia wa ajuns în termen. 

Contribuabilul se poate prezentă înaintea comisiunii la judecata 

impunerii sale dacă, din toate afişările făcute conform art. 100, 

are cunoştinţă de ziua când va fi impus. 7 

In tot cazul are drept de apel în ternien de 20 zile dela pre- 

zentare sau dela comunicarea impunerii dacă n'a fost faţă, 

In. apel se poate reveni şi asupra amenzii stabilită de prima 

emisiune; , N 

b) In cazul când veniturile rămase neimpuse se constată după 

încheierea lucrărilor comisiunii de impuneri, impunerea lor se 

a stabili din oficiu de către funeţionarii fiscului prevăzuţi de 

avt. 93, numai până la finele anului de impunere. 

In acest caz se va aplică o amendă egală cu jumătate din îm- 

pozii, fără drepti de apreciere sau vedueere din partea constata- 

torului. o | | 

impunerea se stabileşte cu titlul provizoriu; pe calea prevăzută 

de art, 95, fiind. executabilă în aceleaşi condiţitini, şi rămânând 

definitivă dacă nu e contestată în termen de 30 zile, contestaţiu- 

nile făcându-se şi judecându-se în acelaş fel, | 

Amenzile se aplieă însă cu deosebite procese-verbale pe calea 

prevăzută la sancţiuni prin art. 111, aprobarea şi calea de atac 

contra lor urmând a se face conform prevederilor acelui articol. 

De notat este că dispoziţiunile prevăzute aci 'se aplică numai 

pentru impozitele cari se constată şi se stabilese pe 'eale de im- 

punere fie la recensământ fie anual, până la finele anului de 

impunere, pe câtă vreme pentru sustragerea dela impozitul mo- 

biliar ori pe salarii cari se varsă direct, sancţiunile pentru sustra- 

gcrea dela impozit sunt cele prevăzute la cap. VI de mai jos; 

c) In cazurile când sustragerea dela impozitele ce se constată: 

fără obligaţia plăţii directe a impozitului este stabilită după 

sfârşitul anului în care impunerea trebuiă să se facă, se aplică 

sancţiunile” prevăzute de acelaş capitol. | 

De asen:enea în toate cazurile când sustragerea dela impozit 

se face prin ascundere de registre sau de acte la impunere, se 

aplică dispoziţiunile art. 105 al. 2, adică amenda egală -cu im- 

pozitul la întreitul venitului sustras. 

(Art. 97 din lege) 

Rectificarea impunerilor. 

| Ş „254. — Cu ocaziunea deschiderii: unei succesiuni desvăluin- 

d tie i abimnea averii şi veniturile contribuabilului încetat. 

Slizaţi î | eti iseu wi cari stiabilese averea succesorală suni 

[i eri ică şi situaţiunea veniturilor pe 5 ani din urmă mai
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ales din averea mobiliară, şi dacă constată că în vreunul din aceşti 
ani vreun venit a fost în total san în parte omis la impunere -prin 

ra procedee imediat la stabilirea impozitului ce sar 

îi cuvenii. , 
Bineînţeles impunerea mu se poate stabili pe această cale decât 

pe anii dela aplicarea legii înainte, făxvă a se putea întinde la cei 

- anteriori, 

Impunerea se face conform procedurii prevăzută la $ 25, li- 

tera b, pe scama sugcesiunii și se consideră ca o sarcină suceceso- 

vală incasându-se numai din activul succesiunii odată cu taxele 

succesorale. 

Legea prevede că incasarea se face de preferinţă înantea ori- 

cărei alte datorii, cum însă îneasarea nu se poate face decât din 

activul succesoral, rezultă că preferința de incasare se înţelege 

numai în sensul că impozitul se încasează din primele sume rea- 

lizabile înaintea altor datorii ale defunctului, iar nu că pot fi în- 

lăturate aceste datorii cari face parie din pasiv. - 

Impunexea se comunică moștenitorilor direct dacă aceştia sunt, 

stabiliţi, iar dacă nu, prin curator, “ 

"Oricare din succesori, sau curatorele, poate face contestaţie în 

condițţiunile prevăzute de art. 95. 

Contestaţia se va judecă de primele comisiuni ce vor aveă 

Joe conform prevederilor dela. $ 252 şi cu drept de apel, conu- 

stunile fiind competinte ai judecă aceste impuneri pe 5 ani în urmă. 

_ CAPITOLUL IV. :. 
i a 

PROCEDURA INAINTEA COMISIUNILOR 

(Art, 95 din lege) 

Pă Citaţia.. 

$ 955, — Citarea contribuabilului are loc în toate cazurile pre- 

-văzule de lege, Şi anume: înaintea comisiunilor cari stabilesc im- 

punerile «anuale la reşedinţa percepţiei sunt citați contribuabilii 

cari au dat declaraţii de impunere sau cari au făcut contestaţie 

contra impunerilor stabilite provizoriu sau din oficiu conform. art. 

95 şi 98 din lege, iar înaintea comisiunii de apel cei cari au făcut 

apei contra impunerilor de orice fel. N 

In principiu dar legea prevede citaţia pentru toate cazurile în 

cari impunerile nu se fac în localitate, adică pe locul unde se 

obţine. venitul şi cu condiţiune ca contribuabitul să îi făcut de 

«laraţie, sau dacă a făcut contestaţie ori apel. Sa arătat la Ş 

255, că totuş, când e posibil, contribuabilii vor fi citați şi fără



    E aao8 

“a fi făcut declaraţii, dacă constatările: agenţilor fiscului supuse 

comisiuniler sunt făcute din vreme, însă fără obligaţie în ea 

cârd procedura de înmânare nu s'a putut îndeplini la timp. 

Urmând principiul de mai sus, legea prevede prin art. 181 tran- 

zitoriu, că impunerea anuală a venturifor cari se face la punerea 

în aplicare a legii, pe loc, de către comisiunile de recensământ 

se face fără citare. Ne 

ContribuabihHi pot luă cunoştinţă, de zilele în cari se fac aceste 

impuneri . din publicaţiunile făcute conform prevederilor dela $. 

265 de mai Jos. 

$Ş 256. — Cine emite citația? Citaţiile se canit pentru comisiu- 

nite de impunere anuale de către pereeptorii cireumseripţiilor la 

cari se vor. stabili sediul de lucru al acestor comisiuni şi de “câtre: 

administratorii financiari pentru apeluri. 

'fermSnele de judecată cuprinse în citaţii se fixează de cei ce: 

emit citaţiile, după nermele ce se vor stabili prin ordine spe- 

"ciale, si anume la percepții în acosd cu conirolorii şi cu subin- 

speetorii, iax la: administrații cu inspectorii financiari, In tot ca- 

ul la fixarea termenelor se va aveă în vedere ca citaţiile să 

boată ti înnmânate la timp, conform dispoziţinnilor mai jos pre- 
„văzute. _ 

$ 957. — 'Fermenul de predare esie cel puţin einei zile libere 

înainte de ziua înfățișării, înţelegându- -se. prin -zile libere cele a- 

vătate la $.263.: Prin urmare, atât la einiterea citaţiei, cât şi la 

transmiterea ei se va aveă în vedere să rămână destul timp ca 

înmânarea să, se poată face în acesi termen, 

In cazul întâmplător când ecl ce are a predă citaţia constată 

că termenul acesta nu poate fi respectat, fiindu-i transmisă prea 

tâvziu, nu-o0o va mai predă, ci o va înapoia urgent, eu constatarea 

datei la care i-a fost. trnemisă spre a se schimbă cât mai din 

vreme îermenul de înfăţişare. | 

$ 258. — Locul de predare va. fi prevăzut în citaţie la emiierea 
ci. În principiu acest loc este la domiciliul indicat în declaraţie, 

couttestaţie sau apel, cn condiţiunea ca acest loc să; fie bine pre- 

-cizat în ele. | 
Dacă el nu e precizat, sau nu e deloc arătat, eitaţia se va face 

lă locu de impunere, adică la locul de unde se obţine venitul 

impozabil. i . 

Contribuabilii cari sunt impuşi fară declaraţie în eondiţiunile 

prevăzute la $ 953, vor fi citați la locul de impunere. 

$ 259. — Prin cine se predau citaţiile? O deosebită grijă vor 
aveă administraţiile financiare şi toi personalul dependent a a- 

trage atenţiunea tuturor faneţionarilor mai jos indicaţi pentru 
îndeplinirea procedurii de predarea citaţiei, e asă aibă grijă a nu: 
face greşeli şi a se ţine strict de prescripţiunile notate în in-
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strucţiunile aflate chiar pe cilaţie, iar dovezile de predare să fie: 

întocmite deasemenea în bună regulă după aceleaşi prescripţiuni.. 

Orice greşeală în această privinţă are urmări grave, căci. im-- 
purerile făcute sunt anulabile pe calea apelului sau recursului şi 
trebuiesc refăcute, ceeace aduce pagube Stătului, iar cei ce fac | 

asemenea reşeli se expun la penalităţile prevăzute la capitolul VI; ” 
- Spre o bună repulă în această privinţă, toate citaţiunile se vor 

emite numai pe formularele întoemite în acest scop, iar dovezile. 

se vor adresă deasemeni pe cupoanele alăturate la ele, cari vor 

îi detaşate şi înapoiate iniediat locului în drept, 

Funeţicnari - prevăzuţi de lese a îndeplimi această procedură * 

sunt agenţii de percepere şi urmărire, notarul comunei şi toţi 

funeţionarii poliţiei judiciare ori administrative. Pe cât posibil 

citaţiile se“vor înmână numai prin agenţii pereepţiilor și numat 

în caz de imposibilitate absclută ele. vor fi transrajse prin a- 

“ senţii poliţiei la. oraşe şi prin notari ori secretari comunali la 

saie, i 

$ 259. — Modalităţile de predarea citaţiei. 

legea prevede amănunţit modalitatea de predarea citaţiei spre 

a nu se mal ivi nici o neînțelegere în ce priveşte îndeplinirea 

_precedurii, şi anume:, Aa 

Dacă persoana citată e găsită, i se înmânează citaţia, luându-se 

“dovadă de primire semnată -de ea; iar dacă nu ştie carte, pre- 

darea se va constată prin punere de deget în asistenţa unui 

martor ştiutor de carte, care să nu fie în serviciul autorităţii 

care îndeplineşte procedura. . 

In caz de lipsă a contribuabilului, citaţia se va predă unei 

rude sau servitor care locneşte cu dânsul, sub luare de dovadă;: 

în lipsa şi a acestor persoane, sau în caz de refuz ori imposibili- 

tate de semnare a lor, citaţia se-va lipi pe uşa casei, dresâu- 

“ du-se nn proces-verbal în acest sens, în asistenţa unui martor 

ştiutor de carte, care să nu fie în serviciul *autorităţii care în- 

deplineşie procedura. - | 

Legea mai prevede ca un deziderat transmiterea citaţiilor prin 

poştă de îndată ce se va organiză serviciul de transmiterea lor 

pe această cale. In această privinţă rămâne a se luă dispoziţiuni 

ulterioare, - | A 

5960, — Luarea termenului în cunoştinţă. Pentru simplificarea 

procedurii şi înlesnirea chiar a contribuabililor, legea prevede: 

că, în cazurile când contribuabilii predau personal contestaţiu- 

nile sau apelurile, ei pot luă cunoştinţă de termenul ce se va 

fisă pentru, înfăţişare chiar pe cererea lor de contestaţie saa 

apel semnând despre aceasta pe acea cerere. | | 

De asemenea contribuabiiul, venind la percepție sau admini-, 

staţie, spre a se îinteresă de data, când se va înfățișa impune- 
-
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rea sau apelul său, va putea iuă cunoşiinţă de termen pe decla- 
xaţie sau pe actele respective cu semnătura proprie. 

Când la o înfăţişare se amână pronunţarea san se fixează un 
nou termen în prezenţa contribuabilului sau procuristului său, 
termenul se va da totdeauna în cunoștință, dresându-se o încheiere 
de comisiune sau instanţă. | 

In toate cazurile când contribuabilui, desi ma fost îaţă, in- 
iroduce o cerere de contestaţie sau apel se presupune că a luat 
cunoștință de impunere şi deci nu se mai face comunicarea, dacă 
ea nu sa făcut încă, cererea sa fiind considerată ca dată în 
termen, 

$ 261. — Comunicarea proceselor verbale de impunere sau de- 
ciziunile date în. contestaţie ori de către comisiunea de apel, 
în lipsa, contribuabilului, cum şi comunicarea, impunerilor din - 
cficiu se face prin aceiaşi funeţionari cu aceleaşi forme şi în 
acelaş loc, afară de cazul când legea dispune altfel, 

Astfel prin art. 10 din lege se dispune pentru cazurile de în- 
punerea proprietăţilor azricole efecinate de către comisiunile de 
vecensământ o miodajitate specială de comunicare. prin afişare 
colectivă, nu numai pentru impunerea proprietăţilor a căror e- 
vâluare se. face pe hectar după categorii şi clase, dar şi a pro- 
prielăţilor agricole cari se impune individual. . 

Dacă însă aceleaşi proprietăţi se impun prin comisiunile a- 
wuale pe baza art. 94, comunicarea se face, în caz de lipsa con- 
tribuabilului, ca şi impunerile anuale. 

Pentru impunerile proprietăților elădite făcute de comisiunile 
«le vecensământ deasemenea se prevede prin art. 20 o modalitate 
specială, comunicarea făcându-se numai dacă nu se găseşte de 
faţă fie contribuabilul fie o persoană din familie sau din servi- 
ciul său căreia să se predă. procesul-verbal. In acest caz comu: 
nicarea se face la domiciliu, iar dacă contribuabilul şi-a ales prin 
declaraţie alt loe pentru comunicarea impunerii ea “a fi făcută la 
acel loc, bine înţeles dacă e bine precizat. Forma în care se 
va face comunicarea va îi cea prevăzută mai sus la $ 259, 
Impunexile stabilite la punerea în aplicare a legii de către co- 

„Misiunile de recensământ pe baza art. 131, pentru veniturile ce 
se constată anual se comunică în acelaș mod ea şi cele ale pro- 
prictățile clădite conform celor mai sus arătate. 
Toate proccsele-verbale de irapunere, dresate de comisiuni, în 

cazurile în cari legea prevede comunicarea, cum şi cele provi- 
zorii dresate de funcţionari, se comunică în copie. Deeiziurile 
date de comisiunile de contestaţie sau de apel se comunică în 
exiract. 

$ 262..— Dovada comunicării se dresează numai pe formula- 

rele anume întoemite, spre a nu se face erori, funcţionarii însăr-
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cinaţi cu comunicarea având a ţine seama de instrueţiunile aflate i 
pe formularele acesto» dovezi. 

„De acesa de câte vri se va trimite spre. comunicare 6 impu-- 

neve, se va alătură şi formularul dovezii, care se va înapoiă com- 
pietată. 

Delegații Fiscului în comisiune ca şi toţi cei “Tasăreinaţi cu.ve- 

rificările vor pune cea mai rare grije ca toate impunerile să 

aibă procedura îndeplinită. De toate comunicările făcute se vor 
face liste descărcându-se primirea dovezilor. Pentru cele repri- 

mite la timp se vor face repetiri şi se vor pune toate stăvuințele 

ca ele să fie primite şi ataşate la acte. 

$ 363. — Toate termenele prevăzute în lege se socotese pe zile 

libere, adică ziua în care s'a efectuat impunerea sau sa da de-. 

ciziunea, în prezenţă, sau în care sa comunicat ori sa afișat ca 

şi aceea în care Sa introdus contestaţia ori apelul, nu se su- 

cotește. | 

Deasemenea dacă ultima zi cade într'o sărbătoare legală în 

care nu sa putut introduce asemenea cereri, termenul expiră în, 

prima zi de lucru ge urmează. 

(Awt. 99 din lege) 

Cererile de scăderi. 

$ 264. — Scăderile admise de lege, atât din venit cât şi cele din 
- îm pozăte,. nu se pot operă decât pe baza hotărtrilor comisiunilor, 

unele din oficiu, altele numai în urma cererilor făcute de con- 

tribuabili în condiţiunile stabilite la fiecare capitol în parte. 

” Prin urmare, întreaga procedură şi jurisdicţiune, stabilită de 

lege pentru așezarea inipozitelar, este: aplicată şi în ce priveşte ad- 

miţerea scăzămintelor, cum şi pentru căile de atac asupra acestor 

admiterii atât din partea contribuabililor cât şi a fiseului, 

Deşi la fiveare capitol în parte se tratează deţailat chestiunea 

scăzămintelor şi a constatării lor, totuşi spre a se lămuri mai 

bine modalitatea stabilirii lor se rezumă aci aceste operaţiuni, în: 

sech&ma ce urmează spre a se întipări mai bine în mintea fiecă- 

ruia dintre cei chemaţi a aplică legea, cari sunt scăzămintele ue. 

admis şi modalităţile de admiterea lor.
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Scăderi admise de lege Hiodaiităţiie de atimitere 

i Din veniturile su- 
puse impozitelor 
elementare, 

Nu se admite nici 
o scădere din ve- 
nital net, ci nu: 
mai din venitul 
brut pentru ale- 
gerea venitului 
net impozabil în 
urmățtoarele ca- 

zuri 

Din totalitatea ve- 
niturilor pentru 
formarea venilue 
lui global. 

Salariul intră re= 
dus cu 750 lei 1u- 
nar, iar pentru 
lucrători şi cu 
ceeace trece de20 

zile pe lună; do- 
bânzei la econo- 

- mii scutite con- 
form. art, 24 ($55. 

al, 

Dinimpozitele ele- 
mentare.   

„1. Impozitele cuve- 

Din impozitul glo- ! 
l 

  

1. Scăzămintele de i 
260/, din venitul 
clădirilor, $ 25 

2.Scăzămintele 
prevăzute de art. 
31 âin veniturile 
întreprinderilor 
comerciale şi in= 

dustriale $78 — 87, 

3, Idem profesiona- 
le, art. 50 & 182 

e acordă din oficiu la impunere. 

In baza bilanţului anexat pe lângă declaraţia de 
impunere, a registrelor şi actelor ajutătoare, 

Dovedite cu registre sau acte. Pentru profesioni- 
şti liberi prezumtiv conform art. 50, din lege. 

a) Pentru impozitele înscrise în roluri se acordă 
din oficiu fără nici o cerere sau dovadă. 

5) Pentru cel mobiliar ori din salarii în baza 
declaraţiei No. 5 sau celei coleciive şi a do- 
vezilor aduse de plata impozitului elementar, 
afară de cele prevăzute la $ 161, ali. 6, cari 
se admit fără dovezi. 

In baza declaraţiei No. 5 sau colective ori celei 
ce o înlocuieşte, contorm $ 233 şi a dovezilor 
aduse afară de cele prevăzute la Ş 164 cari se- - 
admit fără dovezi, 

in baza declaraţiei No. 5 sau celei colective şi a 
dovezilor aduse. 

nite la veniturile 
elementare $ 161. 

2, Dobânzile la âa- 
toriile chirogra- 
fare şi ipotecare 
8 163. 

3. Rentel. plătite 
de contribuabil $ 
165. 

4. Deficitele din în- 
treprinderi agri- 
cole,'arendaş) co- 
merciale sau în- 
dustriale $ 166. 

5. Sume date din 
venit pentru in- 

stituţii de cuitură, 
şi de asistenţa so- 
cială $ 166. 

Pentru sarcini fa- 
miliare $+74,alin. 
q. 

In baza aectăraţiei No. 5 sau celei colective şi 

î 
: 
| 
| | 

| 

| 

in baza declaraţiei No. 5 sau celei colectire şi 
a dovezilor aduse, 

in baza decfaraţiei No. 5 sau celei colective ori 
celei care o înlocueşte conform $ 233 şi a do- 
vezilor aduse conform $ 173. 

Numai dacă nu e impozabil laglobal,din oricare 
impozit alege contribuabiiul, conform deciara 
ției sale pentru global sau celei colective ori 
celei eare o înlocueşte, conform Ş 174. alin. d. 

Observaţie. — Dacă contribuabilul mai are şi alte 
venituri decât cele din al cărei impozit cere 
scăderea trebue să declare că venitul său total 
brut nu trece de 10.000 lei, contorm indicaţiuni- 
lor depe formularele declaraţiilor No. 3 şi 4 

Numai dacă nu e impozabil la global şi dacă to- 
talul veniturilor elementare ce cad sub acelaş 
impozit e sub limita prevăzută de art. 68 din 
lege. Se operează la fiecare impozit indepen- 
dent, în baza declaraţiei. pentru global sau 2 
celei colective ori celei. care o înlocueşte con- 

Pentru sarcini fa- 
miliare $17alin. 

2. Scăderi pentru 
venituri mici $ 
173 până la 178.- 

Ă form art. 233. - 
Aceiag observaţie de mai sus. 

In baza declaraţiei pentru impozitul olementar 
a imobiluiui ipotecat şi a dovezilor aduse de 
existenţa datoriei, cum şi a plăţii impozitului . 
mobiliar la dobânzi afară de excepţiile pre 
văzute la $ 181. 

3. Scăderea sarei- 
nilor ipotecara 
privilegiate $ 179. 

Se face cerere aparte în anul ce urmează adu- pierderea totală 
cându-se dovezi. (in primul an nu e aplicabil), - a recoltei $ 183, 

4, Scăderi pentru 

184. | 

(Avt. 100 din lege) 

Afişarea zilelor de lucru ale comisiunilor. 

$ 265. —- Deosebit de publicaţiunile oficiale ce se vor face de. 
ministerul finanţelor pentru zilele în cari încep lucrările comisiu- 
nilor de recensământ şi a celor anuale, cari zile vor fi aduse la 
cunoştinţa gener ală prin cea mai întinsă publicitate, administra-
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urbană cât şi rurală, zilele în cari vor începe lucrările comisiu-. 

-nilor de recensământ cu ecl puţin zece zile înainte. Pentru oraşe: -. 

aceste zile se vox trece în ăcele afişări pe suburbii. 

Se vor dresă procese-verbale de căte perceptori împreună ca 

autoritatea comunală de indeplinirea acestei formalităţi, cari pro-: 

cese-verbale se vor păstră în dosarele: perceşţiilor. . : 

„= ţiile financiare vor afişă la fiecare: pereepţie şi primărie, atât 

— 

Afară. de acestea, în tot eursul lucrărilor de recensământ se „va: 

atișă zilnie la percepții stradele şi numele caselor ori cătunelor: 

în cari comisiunea va face impuneri în ziua următoare; iar pen- 

ina eomisiunile anuale eari lucrează la sediul percepţiilor se ya. 

afişă în ordine numele contribuabililor de impus în ziua urma: 

ioare, atât cei citați cât şi cei pentru cari impunerile se fac. fără. 

citare conform. legii. 

(Art. 101 din lege) 

Dispoziţiuni diverse. 

$ 266. — Legea prevede că nu există drept de opoziţie în contra: 

hotărîvilor comisiunilor de impuneri sau celor de: apel cât şi- 

ale instanţeloy de recurs. Bine înţeles că în caz de judecare în 

iipsă de către instanţele de fond rămâne calea apeluiui sau te- 

curenlai în caz de reîndepliuirea procedurii de citare. 

Inaintea iustanţelor de reciirs părţile nu se ciiează, ci termenele 

se afişează la uşa secţiei respective a tribunalului sau casaţiei 

a cel puţin zece zile înainte de ziua judecății. 

Pentru recursurile judecate de înalta Curie de casaţie terme: 

nele se comunică la vreme de către grefa acelei Curți administra-. 

ţiiler financiare, spre a fi afişate la localul adminisiraţiei cu cel. 

puţin zece zile înaintea termenului de judecată; Administraţiile 

financiare făcând această afişare, comunică şi Curţii ce casaţie 

direct ziua afişării. 

$ 567. — Discuţiunile înaintea comisiunii de impuneri se face 

față de contribuabil dacă e prezent, sau de procuratorul său.. 

Contribuabilii vor fi ascultați şi întrebaţi în toate chestiunile ce. 

poi lămuri stabilirea veniturilor impozabile, având dreptul a de-: 

pune şi meraorii scrise, cavi vor fi cercetate de comistune. | 

[ih cazurile de impuneri la venituri imobiliare pentru cari im- 

-pozitul cade prin contracte în sareina arendaşului sau chiriaşu- 

lvi, acesta poate interveni în. Gdiseuţiune, însă numai în numele 

proprietarului, dacă acesta nu intervine, toate cererile ca şi pro- 

cedura îndeplinindu-se pe numele proprietarului. | 

Inaintea comisiunilor. de apei şi a instanţelor de recurs contri - 

buabilii se pot prezentă singuri sau asistați de advocaţi, putând 

de asemenea prezentă memorii scrise, 
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Fiscul va fi apărat înaintea eomisiunilor de apel de către 

funeţionari delegaţi de administraţia financiară; iar la judecarea 

vecursurilor dela tribunale, fie de asemenea deiegaţi pe baza .co- 

mmunicârii ce se va face: tribunalului” cu adresa administraţiei 

financiare, fie de administratorul financiar sau oricare inspector 

financiar, cum şi de advocaţii Statului, toţi aceştia reprezentând 

fiscul în instanţă, 

(Art.. 102 din lege) 

Scutirea de taxele de timbru. | 

$ 268. — Scutirea de timbru acordată prin articolul 102 din 
lege priveşte toate cererile relative la stabilirea veniturilor im- 

pozabiie şi a impozitelor, cum sunt deelaraţiunile de impuneri, 

cererile de scăderi, contestaţiunile, apelurile, recursurile, citaţii, 

ccmunicări 'şi orice altă cerere prin care se prezintă acte sau 

memorii privitoare la stabilirea impunerilor. . 

Scutirea nu e acordată pentru declaraţiunile - adresate autori: 

1ăţilor fiscale asupra oricăror chestiuni, în afară de cele referi- 

tcare la jurisdieţianea propriu zisă a impunerii, nici pentru co- 

piile cerute depe orice acte relative la impuneri. 

PITOLUL V 

FORMAREA MATRICOLELOR ȘI A ROLURILOR 

(Axrt. 103 din lege) 

Actele de impuneri. 

$ 969. — Actele de impuneri pe baza căror se vor întocmi 

m:atricolele şi rolurile sunt procese-verbale de impuneri, fie: cele 

-dresate de comisiuni, fie de funcţionării prevăzuţi de art. 9%, 

în cazurile prevăzute de lege, cum şi deciziunile date în apel 
sau recurs. - 

Procesele-verbale de impunere se întocmese pe formularele spe- 
ciale alcătuite pentru fiecar impozii, în parte şi anume: | 
Pentru impunerea veniiurilor din proprietăţile agricole proce- 

sele-verbale se întocmesc pe tabelele de stabilirea veniturilor şi 
impunerilor pe praprietăţi şi proprietari prevăzuţe la $ 14 (For- 
mular No. 8). 

La, finele acestor tabele se za face o încheiere „printr'un pro- 
ces-verbal, în cure se va arătă numărul filelor şi al contribua- 
bililor. Deosebit fiecare filă a iabelei va aveă semnătura eo- 
misiunii. i
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„ Penta proprietăţile agricole izolate din comunele urbane s& 
vor dresă procese-verbale individuaie pe formularele No. 9 ce 
urmează, păstrându-se însă pentru proprietăţile de categoria 1—6 
„evaluarea pe hectari uniformă, conform unei încheieri preala- | 
bile a comişiunilor pe formularul No. 7. Dacă însă sunt mai 
multe asemenea proprietăţi într'o comună ori suburbie, se vor- 
dresă procese-verbale pe formularul No. 8 . 

Inaintea comisiunii de apel se. prezintă tabelele pentru toate 
unelurile ce se judecă în aceeaş zi. Pentru cele individuale ce se 

vor judecă în alte zile, cum şi pentru recursuri, se vor. scoate 

extracie” certificate de percepții sau administraţie, pe formula- 

rele speciale la fel cu acele tabele. , 
2. Pentru impunerea veniturilor din proprietăţile elădite se vor 

dresă procese-verbale pentru fiecare impunere în parte, pe for- 

mularele No. 9. Un exemplar al acestui proces-verbal se va co- 

„raanică în conformitate cu cele arătale la $ 42, iar ăltul rămâne 

în carnete. "* | 
Inaintea co;hisiunilor de apel şi instânţelor. de recurs se pre- 

zintă fie duplicate date contribuabililor, fie copii certificate de 

perceptori depe procesele-verbale. 

La judecarea apelurilor făcute pentru clădirile din oraşele de 

reşedinţă se poate aduce carnetele în original. La recursuri în 

ivate cazurile se vor ataşă duplicate. | a 

3. Pentru impunerea veniturilor comerciale, industriale, profe- 

sionale sau din alte ocupațiuni neimpuse Ja alle impozite, cun 

şi peniru impozitul minimal de zece lei, se vor» dresă procese- 

vevbale pe” formularele No. 10. - " 

4. Pentru împunerile pe venitul global se vor dresă procese- 

verliale pe formularele No. 11. Di 

— Wibcare comisiune va numerotă procesele-verbale pe comune: 

si suburbii şi pe fiecare fel de formular în parie. 

în toate eazurile în cari- se menţionează numărul unui proces- 

" vaybal sau în dovezile comunicărilor se va adăogă: la numărul. 

procesului-verbal și acela al formularului, spre a nu se face 

confuziune, putându-se serie pe scurt astfel: Proces-verbal No. 

258/F. 10. 
aa 

R a . 

“Toate instrucţiunile pentru completarea proceselor-verbale se 

găsesc pe formulare. - | | 

Ş$ 270. — Procesele-verbale No. 10 şi 1 pentru impunerile a- 

nuale se păstrează în carnete ațât cât durează luesările comisiu- 

ilor întao comună sau suburbie şi până se formează matricu- 

ele. Imediat, ce se termină lucrarea, carnetele se desfac din a- 

srafe de către percepţia respectivă şi procesele-verbale se aran- 
e , 

-jează în dosare sub copertele speciale împreună cu declaraţiunile 
Vi CL 9 

şi toate actele prezentate la impunere, 

 



OB. 

Dosarele ce. impuneri vor fi numerotate şi înregistrate în jur- 
nule de arhi?ă speciale, în ordinea proceselor-verbale de impuneri, 

Orice alte acte, constatări, comunicări relative la impuneri se 
aranjează prealabil în cataloagele declaraţiunilor, urmând a îi 

: puse la dosare cupă impunere, impreună cu procesele-verbale, 

! 

declaraţiile şi toate actele. 
” Procesele- verbale de impunere  peniru impozitul minimal de 
“zece lei se vor pune întrun singur dosar, 

Inaintea instanţelor de apel şi recurs se vor trimite dosarele 
-astfel formate, cari se vor, completă cu deciziile  vespec- 
tive şi se vor înapoiă percepţiilor unde lucrează comisiuni a- 
nuale, spre păstrâre e, cum şi spre, a se aveă în vedere la impu- 
verile anului următor. > 

9 271. — Foriuarea matriculelor. Matriculele: se formează de 
către personalul percepţiilor sub conţrolul comișiuniler chemate 
a stabili impuneriie. Ele vor fi vizate de către aceste comisiuni 
șI se vor păsiră ia percepțiile la cari vor lueră comisiunile a- 
nuale de impuneri, urmând a. se introduce în ele toate prefa- 
-cerile ce vor aveă loc anual. 

Modificările aduse în comisiunile de apel se introduce cu cer- 
neală deosebită. - 

Sunt 5 feluri de matricole şi anume: 

1. Matriculele pentru „înscrierea venilurilor şi impozitelor pro» 
prietățiior agricole, Pentru primul -an de aplicarea legii, al 
“treilea exemplar al tabelelor colective No. 8 prevăzut. la Ş îi 
:şi 269, care rămâne la percepţie, certificat de comisie, servă drepi - 
matriculă. , 

tecapitulaţia -specială pe cote prevăzută mai jos la $ 213, se 
va face pe foi speciale, No. 8 bis, de către perceptori sub suprave- 
sherea controlorilor, în vederea stabilirii repariizării debitelor 
pe case, 

Seăzămintele pe primul 'an se operează toi în tabelele No. 5, 
rămânând ca pentru anii următori să se formeze matricule spe- 
ciale, în cari se vor trece prefacerile ivile şi rectificările diu 
apel. , 

Dapă judecata în n apel rectiiicările admise se introduce în exerm- 
plarul rămas la percepţie cu cerneală de altă culoare, rectifi- 
“cându-se şi calculul scăderilor, = 

2. Matrieule peniru înscrierea venilurilor şi impozitelor pro- 
prietăţilor imobiliare clădite se întocmese de perceptori treptat 
«eu lucrările: comisiunilor pe formularele speciale de registre ma- 
tricule No. 2, 

” Inscrierea se va face în ordinea. proceselor-verbale, adică pe su- 
burbii, pe dtrade 'şi pe proprietăţi astfel cum sunt dresate şi 
procesele-venbale. Dacă uni Proprietar are mai multe proprie- 

 



  

07 

“ăi, se face menţiune de numerele, muatricule la cari se găsesc 
celelalte. 

3. Matriculele pentru înscrierea veniturilow şi impunerilor ele- 
montare cari se constată anual, şi anume pentru impozitul eo- 
mercial și cel profesional, se întoemede pe formularul de re! 
gistre mţatricule No. 3, treptat cun înaintarea lucrărilor comisiu- 
'milor şi pe suburbii, în ordinea proceselor-verbale. Dacă un" corni- 
tribuabil are mai multe exercitări, se va face menţiune de nu- 
merele matricule la cari se găsese celelalte. 

4. Contribuabilii înserişi cu impozitul misiimal de zece lei con- 
form art. 54, sunt trecuţi în matricula No. 4 în ordinea proce- 
selor-verbale, acest registru-atricul servind în acelaş timp şi 
de rol, conform cispoziţiunilor de mai jos. 

5. Matriculele pentru înscrierea venitului global şi impunerile 

respective se întocmesc pe formularul de matrieule No. 5, pe su- 

“ barbii şi pe contribuabili, în ordinea aifabefică a numelui de 

familie. In acest scop se va trece pe file de matricule deosebite 

jeniru fiecare literă ţoate impunerile pe rând, astfel cum ele 

sunţ efectuate pe formularele No. II de procese-verbale. Nume- 

vele din aceste matricule vor fi menţionate însoţite de litera res- 
pectivă, spre exemplu:, 234/D 5. 

| Dacă într'o comună sau suburbie se găsese prea puţini con- 

tribuabili înscrişi la impozitul pe venitul global, nu mai e ne- 

1 0ie a se întocmi matricole alfabetice, ei în ordinea procese. 

lov-verbale. de impunere. | 

$ 972. — Matriculele nu se schimbă în fiecare an, ci sehim- 

bările intervenite la impunerile anuale se introduce în ele, fie în 

modul prevăzut în rubricile şi instrucţiunile speciale aflate pe 

ele, fie anulându-se numărul respectiv şi trecându-se contribua- 

bilul la alt număr, care va fi notat în anularea celui vechiu. 

Afară: de dispoziţiuni contrare, matriculele se schimbă la fie- 

care recensământ. al veniturilor imobiliare. i 

In matricula No. 5 se notează toate constatările din cursul a- 

nului relatise-la veniturile contribuabilului cari vor servi la im- 

punerea viitoare. a | 

Maţriculele nu sunt acte publice. Copii depe ele nu se pot 

liberă aecât direci contribuabilului “interesat, bine . înţeles pe 

“timbru legal. . 

$ 973. — "Incheierea matriculelor se face sub controlul şi sem- 

nătura comisiunii, care va stabili prin recapitulaţiuni făcute pe 

pagini, în file rezervate la finele matriculelor. totalul debitului, 

adunând sumele de incasat pe fiecare cotă în parte şi stabilind 

apoi cât se cuvine pentru liecare impozit de o parte pentru Stat 

şi de alta ca impozite adiționale. 

 



  

In urmă se va stabili în fracțiuni până la 2 zecimale cât la 
sută din totalul debitului reprezintă partea Statului, cât şi adi- 
țţionalele pentu fiecare impozit, Aceste procente se vor notă. 
în rol spre a se aveă în vedere la vărsări, 

Spre a se înţelege mai bine cum se încheje matricula, se dă 
aci exemple: 

1. Exemplu de încheierea matriculei pentru impozitul 
agricol 

Totaiul debitului (la recapitulaţia pe pagini): | 
IER NECESAR ICI CEEA oa RAC RELE CR ERE PN NI PE RM OA CIP III OREI 

Impozit rămas de piată (în urma scăderilor)y 

      

  

  

Cu coteie | 

| 
129%+8% || 14%-+8% || 10%-+8% || 20%+48% 

“| adiţionale || adiţionale |] adiţionale || adiţionale 

„Lei |B.|. Lei |B.| Lei |B.| Lei |B.] Lei |B. 
  

  

20.000|— [300.000/—         
TI 

Total . . | 180.000 — 32.000, 68.000/— 

  

  

4 Din totalurile de mai sus se cuvine a se încâsă: 

  

                
La stat. . | 180.000] —|| 20. 368 56 "31.171|71 14.285!70 180.427/03 

Adiţionale „| 72. -000 — || 11.686 44 ||. 80.222(23 |l- 3.714130 119.572 97 
_ IL ÎI IRI _ 

180.000; —| 32. oo -68.000|— || 20.000|— 300.000) 

| 
x, 

Deci din totalul debitului de trei sute mii lei 'se cuvine ca re- 

partiție: ! - 

80.14% din impozit Statului. 
39.£6%  » » pentru impozitele adiţion: “le. 
100 

cari se vor repartiză la vărsări potrivit cotei fiecărei case. 

Membrii cozhisiunii: | 

POIIIII 
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, 
y 574. — Pentru primul ân de aplicarea lezii, matriculele „No. 

3, 4 şi 5 se formează în 3 rânduri şi anume: Aa 

i. De către comisiunile de recensământ formând o primă veca- 

pitnul aţiea 

„ De către cele anuale formând oa doua vecapitulaţie. pe a- 

coloași matricule. . 

“Ambele recapitulaţii se vor totaliză la um loc făcându- se 'cal- 

culele procerituale mai sus prevăzule; 

De către comişiunile centrale prevăzute de Ş 198AII « se vor 

sorta matricule. aparte pe comune cari vor fi trimise percep- 

ţiilor respective, refăcându-sie aceleaşi calcule. 

Până la stabilirea definilivă a acestor -calcule, sumele incasate 

în baza debitelor provizorii vor îi repartizate pe case cu titlul 

provizoriu, refăcându-se caleulul acestor vărsăminte” după slabi-- 

iirea tuturor debitelor. N 

-. (Art. 104 din lege) 

Rolurile. 

$ 275. — Rolurile generale de contribuţiuni se formează de per- 

cepţii, după matricule, pe suburbii şi sate. 

În “ele se trec toţi contribuabilii, pe strade, şi pe cât posibil 

în ordinea numerelor caselor cu toaie impozitele ce contribua- 

'bilul are de plătit efectiv în suburbia sau satul respectiv, afară 

de impozitul minimal de 10 lei. Dacă întâmplător un contribua- 

bii e irecut la mai multe numere în acelaş rol, se va face trimi- 

tere dela un. număr la altul, 

Rolurile nu cuprind decâi sumele de plătit pe impozite, cum. 

și încasările şi dobânzile, fără speciticarea veniturilor sau scă- 

lerilor trecute în matrieulă. 4 

e ormarea rolurilor va aveă. loe imediat după întoeniirea! ma- 

triculelor, 

Modificările aduse ultejior formării rolurilor de coimisiunile de 

apel sau de instantele de recnis se vor notă în roluri cu cer- 

ueală de altă coloare. 

Rolurile se preschimbă în fiecare an conform dispoziţiunilor ul- 

levioare ale ministerului de finanţe. 

Rămăşiţele dintrun ar, ca şi plăţile în plus şi dobânzile se 
reportează . asupra celui următor conform normelor speciale pre- 
văzute în formularele. rolurilor. 
Pentru primul -ân de punere în aplicare a legii, impozitele sta- 
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bilite se vor debită în roluri numai cu trei sferturi astfel cum | 
se prevede în tormularul din rol. 

bd
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“Pentru acest an impozitele pot îi ineasațe şi mai înainte de 

întocmirea rolurilor, atunci când contribuabilul se prezintă la 

plată, coulra chitanţă din regisirul de percepere, descărcarea în 

rol urmând a sc face ulterior pe baza cotorului chitanţei. 

$ 216. — Incheierea rolurilor, în ce priveşte debitele, se face 

totalizându-se pe pagini debitul fiecărui fond în parte şi făcân- 

di-se o recapitulaţie la finele rolului, în eare va intră totalul fie- 

cărei pagini. 

Cotele de repartizarea fiecărui impozit la sută se înscriu în 

capul rolului şi la încheierea recapitulației, după calculele din 

încheierile matricolelor. 

- La vărsări pereeptorii vor stabili atât sumele cuvenite Sia. 

tului, cât şi ea adiţionale pe baza acelor cote, iar adiţionalele 

vor îi repartizate tot pe impozite între diferitele casse, propor- 

ţional cu cota fiecăreia, cum se prevede în formularele declara- 

țiunilor de vărsare. 
“Pentru înţelegere se dă. aei un exemplu: 

$ 977. —- La închiderea exerciţiului rolurile se îuchid, în ce 

priveşte creditul, adunându-se toate incasările pe fonduri, şi to- 

talurile pe pagini, şi vecapitulându-se la fine. 

Aceste totaluri trebuie să corespundă cu cele din registrul de 

partizi după care se fac vărsările. 

Pentru ca erorile să poată fi îndreptate în cursul anului, asc- 

menea totalizări se fac şi trimestrial. - 

Rămăşiţele sc aiez la închidesea exer ciţiului pentru fiecare con- 

tribuabil şi se reportează în noul rol al anului ce urmează, îm- 

preună cu. dobânzile. 

Spre a se puteă face repariizarea. sumelor datorite şi incasate 

între Stat şi celelalte casse, se vor stabili, la închiderea rolului, 

procentele cuvenite Statului şi fiecărei casse în parte din totalul: 

rămnăşiţei şi cotele cuvenite, expriinate. în două zecimale, se vor 

preciză. în, incheierea” rolului de către funcţionarii delegati cu a: 

" ceasia,
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Exemplu de inchiderea rolului şi închiderea rămăşiței 
      

  

  

  

O cu |, | Impozit complimentar | t , 
Din- Impozit rmpozit „Impozit Fără impori Impozit 

| pe comer= adiţio Cu Numai protesio- TOTAL 
mă a N 1 - rămăşiţe agrico cădiri | ceia A adiţional | adiţional nal globai 

Cote 50% Stat . Îoo za Ştat]60o Statț60,z7o st] iooa]easo st] 100% lesa st 1005 ote 25% comunăi Sot* 7 * 70 si fot. 0] ba % | % 6% Şt. 00% 
| e A, | 

de repartiție [29% ândet [ago ad. [40% ad. [40,8oad] Stat [375oad] ad.  Paotoaa] Stat 

Debit ; 20.000 100.000 | 50.006 | 140.000[60.000[ 1:0.000[ 70.0vv | 20.000 | 100.000f 670000) 
Incasări 16.000 90.000 45.000 100.000 55.000] 100.000 6.000 "19.000 80.000 565.000 

Rămășițe . . 4.000 -10.000 5.0v0 40.000 | 5.000$  10.v00|. 10.000 | 1.000 2U.0u0 105.000 

| Din aceste sume rămase se cuvine după cotele de repartiție — 
tat i 2.000 6.014 2.000 [23.580  [ 5.000 6.250 — 666 20.000 668 

Șt nd 1.000 1.493,15 | 1.500 | 8060 | — 1.875] 4.9999] 2500] — 10. Voza 
Judeţ . 809 2.492,25 500 5.318,33] — 1.250] 3.333.4 „92,50 na 18, Sa 2, 12 
C. comeri . - 2110 — — 268687] — 625 [1.666,67 — Pra 5.1184 

Total . 4.000 | - 10.80 5.00 | 40.000 | 5.00v] 10000] 10.000 | 1.000 | 20.000 | 10500 
Deci din totalul rămăşiţelor se cuvine : e " - 

Statului ei 63.63 
Comunei ,. 18 +7 

| Județului ee. 13 17 
| Camerei de comerţ ,....,. cc... 4.93 

| luu 

  

  

                    
| Aceste cote sg vor irece în capul rolului în coloapa de râmăşițe pentru ca la văisări, repartiția să se facă pe e, 

   



   

  

9278, — “Rolul peutru inpozitut minimal unu se mai formează, 
matricola No. 4 servind în acelaş tirap şi de rol. 

„Acest registru se închide ca şi rolul general, la închiderea exâr- 
ciţiulai, alegându-se rămăşiţele de încasat, cari se înglobează în 
tâtalul rămăşiței cin anul următor. 
la alegerea acestei rămășițe se calculează şi, dobânda care sa 

cursul anului nu se percepe pentru acest impozit. « 
Dacă contribuabilul este impozabil la alt impozit, această ră 

mășiţă se îrglcbează în cea înserisă în rolul general de contri- 
buţiuni, iar dacă nu, se trece în registrul No. 4. | 
"In tot cazul impozitul minimal şi rămăşiţa lui se socoteşte. şi 

se varsă în întregime la Stat, lezea neprevâzând impozite adi- 
tionale asupra lui, , 

$ 279. —. Prefacerile intervenile prin modificările comisiunilor 
de apel se introduc în rol, anulându-se cifrele vechi si înseriiu- 
di-se nouile cifre cu cerneală de altă. coloare. . 
Aceleaşi modificări se introduc şi în totalurile pe pagini, cuu 

„Și în reeapitulaţii. Dacă modificările sunt prea numeroase, se 
var face noui recapitulaţii la tinele rolului. 

CAPITOLUL VI 

- SANCIIUNI. 

(Axt. 105 din lege) 

Amenzile pentru sustragere dela impozit. 

$ 250. — Pentru simpla sustragere dela impozit, adică atunci 

când contribuabilui nu a fost impus pentru venitul său, ori 

pentru parte din venit, din cauză:că nu l-a declarat nici wa se- 
sizat fiscul în cursul anului; spre a se face impunerea contorm . 

art. 97, se uplică amenda egală cu impozitul la îndoitul veni- 
tului sustras dela impozit, prevăzută de alin. 1 al art. 105 din lege, 

Această amendă se aplică pentru faptul sustragerii în siue, fie - 

chiar prin atitudinea pasivă a. contribuabilului, fără pregătire 

din parte-i pentru sustragere, prin ascundere de registre sau acte. 

]n cazul însă când eontribuabilul. ascunde intenţionai la um- 

punere fie regisire, fie contracte sau orice alie acte din cari ar 

rezultă alte venituri sustrase dela impozit se aplică amenda e 

gaiă cu impozilul la întreitul venitului sustras, prevăzută de 

alin. JI al aceluiaş articol. Amenda prevăzută de primul alineai 

se aplică în cazurile când legea nu prevede aită sancţiune, 

Astfel dacă contravrenţiunea se deseoperă înainte de Srârgitul a 

nului, de impunere, stabilirea impunerii şi a amenzei se ice 

form art. 97, alin. a sau b. 

 



  

In Gazul însă de ascundere prevăzut de “alin. II amenda se a- 

şică chiar: în cursul ănului de impunere, fiindcă legea -prevede 

"aplicarea ei sin toate cazurile când contribuabilul : a ascuns la 

impunere contracte, ete.“ 

$ 981, — Amenda 'aplieabilă fiind: impozitul cuvenit . la. îndoi- 

ul sau întreitul. venitului sustras, dacă cota impozitului“ nu e 

progresivă această amendă este egală cu îndoitul sau întreitul 

impozitului chiar, pe când la impozitele progresive, adică la im- 

pozitul slobal şi cel complimentar, cota cuvenită la îndoitul saa 

îmireitul veniţului crescând, amenda aplicată la acest venii e 

„nai mare decâi îndoitul sau întreitul impozitului la venitui sus- 

vas. 
Asă, spre exemplu, dacă ciueva a sustras dela impozitul co- 

mercial un venit net de 1.000.000 lei, amenda aplicabilă, adică 

impozitul la îndoitul acestei sume, cu cota de 10'“la sută este 

de 200.000 lei, egală cu impozitul îndoit la venitul sustras, La 

impozitul coreplimentar însă dacă rentabilitatea, la 1.000.000 sus- 

tras dela impunere, ar fi de 20 la sută, cota este de 15 la sută, 

deci impozitul simplu lei 15.500, iar la venitul de 2.000.000 la care 

se aplică impozitul, în caz de amendare, rentabilitatea ar re- 

veni la 40 la sută, deci cota de 4 la sută, iar impozitul (amenda) 

de lei 72.000. “ 
Tot aşa dacă cineva a sustras dela impozit. global o parte din 

venit, spre exemplu a declarat venit global lei 500.000, şi se con- 

stată că: are venit «lobal 1.000.000 lei amenda va fi egală cu înn- 

pozitul cuvenit la diferenţa de venit sustrasă,- însă această dife- 

venţă îndoită, ceeace revine la diferenţa dintre impozitul plătit 

la 500,000 lei: si dintre ceeace se cuvine la 3:500.000 lei adică: 

la 500.000 a plătit impozit lei. e eee aa 42.500 
La 1.500.000 se cuvine lei e „210.000 
Amenda de aplicat, lei... ae e 167.500 

$.982. —- În cazul când se constată, 'din acele acte ascunse ve- 
mituri imobiliare mai mari decât cele ce sar îi stabilit la recen- 
săzânt pentru perioada de 5 ani, dacă actele ar fi fost prezen- 

tate atunci, impozitul imobilului respectiv va fi sporit pe anii 

viiaşi până la expirarea perioadei cincinale. Modificarea impu- 

verii se va face cu: procedura prevăzută de art. 94, pe când a 

plicarea amenzii pe trecut se face cu deosebiţ proces-verbal, con- 
torm procedurii ce urmează. | 

$ 253, — Amenzile stabiliie conform prevederilor de mai sus 

cuprind şi impozitul sustras. Aşă dar impozitul pe trecut cât şi 
partea din impozit ce reprezintă amenda se stabileşte în acelaş 
timp, umbele fiind cuprinse în suma prevăzută de lege ca a- 
auendă şi deei: "urmează aceeaş cale de jurisdicţiune prevăzută 
în capitolul de faţă. 

— 
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„4284, —. Aplicarea amenzilor se. poate face numai timp de 
cinci ani socotiți dela 1 Ianuarie ce urmează anului de când im- 

punerea trebuiă să aibă loc, după care trecere. de timp aceste 

Areptari ale fiscului sunt prescrise, Aşa dar pentru o sustragere 

:săvârgită în anul 1923 se .pot dresă procese-verbale de contra- 

“venţie până la 31 Decembrie 1925. 

  

(Art, 106 din lege). ip
 

- 

Amenzi la impozitul mobiliar și pe salarii. 

"»- $ 285, — Pentru sustragerea dela plata impozitului . mobiliar 

“şi cel pe salarii amenzile. mai sus prevăzute se aplică nu numai 

contribuabililor cărora se cuvin acele venituri (creditorilor) dar. 

şi celor .ce le plătesc (debitorilor), fără. a reţine impozitul şi în 

mod solidar pentru ambii. , 

Aceste amenzi sunt aplicabile după expirarea termenelor de 

'xăreare prevăzule prin paragrafele No. 55, 67 şi 127 din aceste 

instrucţiuni. 

Dacă îusă se constată că impozitul e reţinut de către debită& 

rul -venitului -dar nu sa .vărsat în termen, amenda se va aplică 

mumai acestuia, 
- + 

(Art. 107—110 din lege) 

me 

Amenzi speciale. 

8 986. — Prin articolele 107—J10 se prevăd amenzi speciale 

“pentra unele abateri dela dispoziţiunile legii, menite să asigure 

controlul stabilirii veniturilor impozabile | i 

In privința acestor amenzi se dau aci numai instrucţiuni pr9- 

“xizorii pentru aplicarea lor, rămânând „ca după aşezarea legii 

i 1 ate. a , 

4 ape co ea prevăzută de art. 107 se aplică celor ce 

plătese venituri la valorile mobiliare străine tără reținerea şi 

vărsarea impozitului. Fiind vorba de persoane. cari îae afaceri 

-de măi mare imwortanţă şi între cari nu pot intră cei ce nu pot 

îi. în măsură, a cunoaşte dispoziţiunile legii, aceste amenzi se Vor 

aplică cu stricteţe, iar pedeapsa închisorii rămâne a îi aplicată 

“numai celor ce fac în mod obişnuit asemenea afaceri şi se afiă 

în recidivă, 

$ 988, — Amenda p 

un an pentru comercianţ 

însăşi legea prevede că nu s 

Chestiunea de a se şti cari sunt 

revăzută de art. 108 egală cu impozitul pe 

ii şi industriaşii cari nu tin registre, 

e vă aplică micilor comercianţi. 

aceştia rămâne la aprecierea .



A Î NIN SE N a 

  

„celor chemaţi a; -aplică legea inând „seama şi: ge: obiediurile “de- 

până “acuin: din diferite localităţi. In tot: cazul pgenţii constala- 

tori nu voi dresă asemenea procese-verbale până la -regularea 

chestiunii- prin codul de comerţ decâţ în cazurile când codurile= 

de comerţ acum în vigoare în diferitele teriţorii obligă la. a: 

eeasta, iar “pentru vechiul regat vor ține seama peniru cei ce 

mau întreprinderi mari şi de neputinţa în care se găsesn de a. 

nu ţine asemenea pegistre. : ş, 

Mult mai grav pedepseşte legea, prin al. ŢI al doeluiaş arti- 

col, şi anume cu amenda egală cu întreitul impozitului, pe cei 

ce ţin registre în scop de a fraudă fiscul trecând în” ele alte 

"cifre decât cele reale, — 

Impozitul care Se 'are în vedere în acest, caz este cel cuvenii: 

la veniţul constatat real pe anul sau pe anii pe cari Sau ţinut. 

registrele neregulat în scop de a fraudă fiscul iar nu cel îm: 

_pus fără cunoaşterea acestor fraude. 

In acest din urmă! caz amenzile se vor aplică cu cea mal 

mare stiieteţe. Bine înţeles fraudele trebuese să fie bine dove 

dite. S 

$ 289. — Amenda prevăzută de art. 109 este aplicabilă numai 

comercianților sau industriaşilor cari după condiţianile arătate - 

la $ precedent trebue să țină, registrele şi, cu toate că le ţin in 

xegulă, refuză a le mezentă o ori a procură actele ajutătoare spre 

verificarea lor. 

Prezentarea registrelor trebuie să fie cerută de fise în forrău 

prevăzută de art. 98 şi dela data fixată se va aplică o amendă 

de 561.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, afară de cazul 

când se legitimează întârzierea. 

Legitimarea poate fi apreciată de cei în drept a cercetă rezi-,, 

sirele. În iot cazul aceste amenzi se vor aplică numai atunci 

când contribubilul din rea voinţă nu prezintă regstrele san ac- 

tele. 

$ 290. -- Amenda prevăzută de art. 110 se aplică de asemenea 

mumai îi cazuri de rea voinţă când o persoană care are vaporiur: 

contractuale cun contribuabilul refuză a da relaţiuni relative la 

un venii impozabil ce formează ubiectul acelui contract.- 

| Informaţiunile trebuese cerute în mod formal, cum ar fi: dela 

un „chiriaş, din partea comisiunii ce lucrează pe loc; dela ui 

debitor, din pariea azenţilor constatatori ori comisiunilor de int- 

puneri, prin invitaţie scrisă făcuiă în forma prevăzută de ari.. 

98, ca să deă informaţiuni scrise ori verbale asupra unui venii 

al contribuabilului pentru care se constată că are raport con- 

tractual. N | 

Si la aplicarea acestor amenzi agenţii constatatori au obliga- 

țiunea a procedă numai în cazurile bine constatate că există a--
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semeiea raporturi. şi când persoana învitată formal refuză a. da Sa 

Sformaţiunile: cerute. 

a “Caut, 111 şi 112 din lege) 

Procedura în aplicarea amenzilor. 

-$ 291. — Dispoziţiunile prevăzute de axt. II şi 112 din lege 

“fiind weteritoare la procedura şi jurisdicţiunea în ce priveşte 

aplicarea - amenzilor sunt destul de precise şi nu au nevoie de 

alte expliceaţiuni. — ” 

Se adaugă numai că legea lăsând dreptul prinaei instanţe, a- 

dică autorităţilor administrative, să stabilească cuantumul amen- 

“zilor pentru cari legea prevede limite inferoare şi superioare, dă 

în judecata instanţelor de apel şi recurs numai judecata fon- 

"dului în. ce- priveşte existenţa sau neexistenţa contravenţiunii, 

$ au dacă amenda e bine san rău aplicată, putând s'o anuleze sav 

so confirme fără. a putea reveni asupra stabilirii cuantumului 

în limitele legii. 

$ 299: — Aprobarea proceselor-verbale . de contravenţiuni se 

“face până la o altă deciziune a ministerului de finanţe: 

a) De către administratorii financiari pentru orice amendă pre- 

văzută, de lege al cărei cuantum sau limită maximală nu trece 

de două mii lei; | 

b) De către ministerul finanţelor, direcţia  contribuţiunilor, 

pentru orice. altă amendă, cum şi procesele-verbale dresate de 

“iuspectorii financiari 'sau delegaţi speciali şi amenzile regula- 
anentare mai jos prevăzute; | 

c) Procesele-verbale cari prevăd aplicarea pedepsei corecţio- 

nale prevăzute de art.'107 'se trimit parchetului în copie în urma 

Îneaviinţării ministerului de finanţe, spre,a deschide acţiune pu- 

plică pentru aplicarea acelei pedepsă. - 

4 

„Amenzi regulamentare. / 

'$ 293. — Prin ultimul alineat al art. 132, se prevede tă ge 

“pot înfiinţă dmenzi până la cinci sute lei prin regulamentul sau 

jhstrueţiunile de aplicarea legii pentr nerespectarea obligaţiu- 

nilor puse de ele. 

Asemenea amenzi se vor putea aplică până la limita de-500 

lei funcţionarilor administrativi din comunele rurale şi celor po- 
ie 

Hiţieneşti din cele urbane, cari Yor vefuză sau vor neglijă a în- 

deplini cbligaţiunile ce le sunt impuse în aplicarea legii sau în- 

«deplinirea, procedurii relative la impuneri. | 

Amenzile se "vor pronunţă” prin încheeri ale administraţiilor fi- 

a 

DA 
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manciare sau ale: inspectorilor, financiari date în AxTha: conista- 

tărilor făcute de comisiuni, de către controlori sau alţi delegaţi: 

ai fiscului de un grad mai înalt, şi vor fi aprobate de ministerul: 

finanţelor. Ele vor fi comunicate şi administraţiei de icare de-- 

pinde funcţionarul amendat, aceste administrații având dreptul, 

a cere suspendarea. executării -și o anchetă mixtă împreună cu 

-un delegat al ei. 

Asemenea pedepse se pot aplică şi funcţionarilor din. finanţe 

-pentru neîndeplinirea obligaţiunilor puse prin această. lege, &- 

fară de cazul când li se vor aplică măsuri disciplinare. 

(Art, 113 din lege) - - 

Drepturi de prime. 

$ 294; — Drepturile de primă din amenzile răntase definitive 

şi incasate pe baza legii, în afară de cele regulamentare se vor 

“stabili de ministerul finanţelor după cazuri până la o treime dia 

acele amenzi. . 

Ile se pot acordă denunţătorilor ca şi coustatatorilor. 

Pyin deciziuni ulterioare ale ministerului de finanţe se voce 

fixă noivrae după cari se vor putea plăti asemenea prime. 

, 

CAPITOLUL, VII 

PLATA IMPOZITELOR 

e (Art, 114 din lege). 

“Titluri executorii. 

Î 295. — Impozitele constatate în baza legii. de faţă şi cară 

urmează a fi înscrise în roluri, cum şi amenzile definitive con- 

stituese titluri executorii în folosul Statului. Ele nu pot fi ze- 
duse sau desfiinţate în nici un mod prin nici o hotărire jude-. 

„sitorească, afară de cele prevăzute în această lege. 

Atât impozitele cât şi amenzile sunt executorii insă cu titlu 

provizoriu, îndată ce sunt constatate în modul prevăzut de lege, 

jurisdicţiunea ce urmează în contestaţie, apel sau recurs nea- 

vând ca urmare -snspenăarea executării. i A 

in caz când impunerea e redusă ori desfiinţată, ori amenda: 

"ştearsă, legea prevede compensarea cu alte impozite din rol sau 
restituirea dacă compensarea nu se poate face. Compensarea se 

face prin rol luându-se notă la impozitul respectiv, iar dacă in- 
casarea cate transmisă la alt impozit acesta: va fi. descărcat prii:
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“scădere întrucât incasarea nu mai poate-fi trecută la -alt articol 

byzelar, - ! _ | 

Pentru compensări transmise asupra anului următor se va pre- 

-vedeă coloană specială în rolul anului 1924 şi următorii. 

(Ast. 115 din lege) e 

_ Exigibilitate.. 

$ 296. — incasarea se face în modul şi la timpul prevăzut de 

-avt. 115 din lege. 

Se adaugă numai că în cazul când un impozit care se per- 

cepe trimestrial nu este constatat 'dela începutul analui ci mai 

“târziu, impozitul, înââtă ce devine executuriu, se consideră exi- 

.gibil la datele prevăzute în lege pe fiecare trimestru. 

Agă dar dacă un impozit este constatat în trimestrul al doilea, 

“al treilea sau al patrulea, impozitul devine exigibil şi perceperea | 

lui se face în trimestrul în care e constatat pe toate trimestrele 

anterioare ale anului. 

i Dobânzi e 

$ 997. — Sumele cuvenite Statului şi cari se înscriu în roluri 

-zonform legii de faţă ca impozite şi amenzi produc dobândă 

de u la sută pe an, dacă nu sunt achitate. în termen de 3 luni 

-xtela. exigibilitate. 

Prin urmare, dobânzile se iau numai 

+oluri, pe când la impozitul mobiliar şi cel pe salarii nu se ia, 

dar dacă aceste 2 impozite nu sunt vărsate în terimen, se vor 

aplică amenzile prevăzute de lege, - 

$ 298. — Calculul dobânzilor se. face lunar, adică - pe: luni în- 

“îxegi dela prima zi a lunii arătată în îneunoştiinţarea mai Jos 

prevăzută, neintrând în calcul zilele “ce tree peste luni întregi 

-480- zile). 
Dobânzile se rotun 

Dobâuda se găseşte calculată în tabela a 

-strucţiuni unde se arată şi modul cum se cau 

ia impozitele înscrise în 

jese prin întregirea banilor în lei. 

nexâtă la aceste in- 

tă, | 

-$ 999. — Termenul dela câre se calculează 

avându-se în vedere două elemente şi anume: | 

1, Dela prima zi a trimestrului ce urmează exigibilităţii. 

2. Dela prima zi & lunii ce urmează încunoştiinţării şi. care 

zi va, fi prevăzută 
Cum încunoştiinţ 

în acea încunoșştiinţare, . 

area nu se poate .face decât după stabilirea 

«  âmpunerilor ce urmează că, dacă impunerea nu s'a efectuat în 

-mimul sau al doilea trimestru, termenul nu poate fi fixat pentru 

„datoria pe acele trimestte dela. prima zi a trimestrului ce. ur 

mează exigibilităţii, ci dela prima zi a. lunii ce urmează încuno- 

stiințării, iar pentru trimestrele netxigibile încă, dela 1 ale lunii 

«e urmează exigibilităţii. 
: ! 

dobânda este fixat 
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In rezumat dar: ziua dela care curge dobânda, va fi fixată: 

prin încunoştiinţare şi va îi prima zi a trimestrului ce urmează 

fiecărei exigibilităţi trimestriale, dacă încunoştiinţarea se face 

în primul trimestru, iar dacă se face mai târziu, prima zi a lunii 
ce urmează încunoştiinţării pentru trimestrele exigibile anterior, 

şi prima zi a trimestrului ce urmează exigibiităţii pentru cele 

exipibile mai târziu.» _ | 
-$ 300. — Incunoştiințarea trebuie să, cuprindă aceste termene 

ea fiind în fapt o aducere la cunoştinţa contribuabililor că, pe- 
lângă impozitul stabilit, despre care au cunoştinţă la impunere 
sau. din comunicarea ei, vor avea să plătească cu începere dela 
ziua fixată şi dobânda de 9%. | Ă 
Forma în care trebuie să se facă această îucunoștiinţare nu 

e prevăzută în lege. Cum,însă nu e vorba de.o măsură personală, 
ei generală pentru toți contribuabilii impuşi cari au datoria a- 
plăti impozitul de care au cunoştiință la exigibilitate, iar încuno- 

-3tiinţarea se face numai, peniru a cunoaşte în “genere termenul 
“dela care au a plăti dobânzile, această încunoştiinţare se poale 
face. anual, după terminarea impunerilor, prin publicaţiuni ofi- 
iale cărora li se va dă cea mai întinsă publicitate, afişându-se 
și la primării şi percepții, | | ' 

Pentru contribuabilii a căror impunere se. face mai târziu în 

alte zile decât cele fixate pentru impuneyi în genere şi peniru 

cari data dela care curge dobânzile na poate fi publicată pe cule 
generală, se vor face încunostiinţiri personale. 

$ 301. —- Perceperea dobânzilor se face odată cu impozitul şi 
se aplică atât la impozit cât şi la adiţionale, înscriindu-se în co-- 
lana specială rezervată. Vărsarea lor . se sface în întregime la 
Stat la art. 109 din buget. 

Ziua dela care se calculează dobânzile pe trimestrele exigibile 
se înscrie în rol în coloana rezervată. Pentru trimestrele armă- 

toare neexigibile dobânda se va caleală dela prima zi a trimt- 

strului ce urmează exigibilităţii. 

La închiderea exerciţiului se calculează dobânda şi se îuglo- 

hează în rămăşiţă trecându-se ca datorie într” 0. singură ţifră în. 
rolul anului următor cum: sa arătat la $ 277. 

(Art. 117 din lege) 

Contestaţiinile contra, împlinirii impozitelor percepute 
pe câle de reţineri > 

$ 302. — Impozitele pereapute pe cale de reţinere şi vărsare 
directă la Stat şi anume cel mobiliar şi pe cel-pe -salarii sunt 
în srenere plătite fără intervenţia fiscului, care mare alţ mijloc 
de executare decât stabilirea de corilravenţiuni pentru nev ărsartă. 
lor în termen,
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"Se poate totuş ca unu asemenea impozit să fie. vărsat fără 

-xonsimţimântul centribuabilului sau chiar acesta să-l verse-spre 

“a secăpă de urmările unei contravențiuni însă fără să recunoască 

dreptul fiseului. 

"In aceste %azuri rămâne contribuabilului calea de atac prevă- 

“zută de legek de percepere şi urmărire pentru contestaţiune la 

"urmăriri cart se judecă de administraţia financiară. cu drept de 

apel la tribuhal şi recurs, 

Coniestaţiiinile se pot face în tot cursul anului în care a avut 

'loc încasarea, iar dacă încasarea, a avut loc în ultima lană în 38 

zile după înbasare. 

Aceste eontestaţiuni nu privese amenzile stabilite pentru im- 

'poiitele în ehestiune care urmează calea de jurisdicţiune zene- 

val prevăznlă de art. 3 pentru amenzi. 

(Art. 118 din lege) 

Carnetul de contribuțiuni 

$ 303. — Infiinţarea carnetului de contribuţiuni pe cari. con- 

tribuabibi vor îi 'oblieaţi a le ţine rămâne a se face mai târziu 

neputându-se înfiinţă odată cu punerea în aplicapt. a legii. 

a Aceasiii înfiihțare se va puteă face totuș în cursul acestui an 

parțial pentru contribuabilii cari plătese impozitul mivimal şi pe 

salarii, afară de funcţionarii publici. 

PITLUL IV 

" DISPOZIȚIUNI FINALE ŞI TRANZITORII 

Y : CAst. 119 din lege) 

Abrogarea vechilor impozite 

$ 304, —- Sunt abrogate vechile coniribuţiuni directe existente 

n toate ţinuturile, împreună cu toate accesoriilor lor, precum ze- 

Nini aruncuri şi orice alte impozite asupra veniturilor sau ba- 

'zelor supuse ivapozitelor înființate, cum foncierea comunală și 

„alle impozite directe comunale ori jadeţene. . 

Emumerarea făcută prin lege deşi compleelă nu e limitativă, 

Principa] fiind desfiinţate toate impozitele directe aflate în jcon- 

"Aiumile de ma: sus. : 

$ 305. —: Anul financiar modificându-se și începând dela 1 Îa- 

pnaxie, pentu primul tin de aplicarea legii, impozitele cari sunt 

stabiliic tot anul în „vedere că bazele sunt anuale şi cele im9-
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biliare cari. se - stabilesc pe cinci ani, vor și debitate în roluri: 

numai pe trăi sferturi,-adică pentru trei :trimestre. 

Aşă dar prima perioadă. de recensământ iu va: mai îi exact de- 

cinci ani, lipsind un trimestru. : 

, (Art. 120--1831 din lege) 

Dispoziţiuni tranzitorii 

-$ 306. .— Unele din dispoziţiunile tranzitorii au fost discutate: 

în corpul acestor instrucţiuni la locurile cuvenite cu .ocaziunea 

desvoltării fiecărui articol la care se referă, altele privese dispo- 

ziţiuni speciale: și aplicabile - eventual în: viitor. De acea -nu se: 

vor mai desvoltă în paragrafele ce urmează decâţ dispoziţiunile: 

mediscutate încă, a căror aplicare generală arc! loc imediat şi 
cari au nevoie de explicaţiuni, 

$ 307. — Dispoziţiunile art. 120 au fost explicate în parte Îa 

paragrafele 9 şi 9. 
Se adaugă, în ce-priveşte evaluarea la primul recensământ a. 

clădirilor locuite de proprietarii lor, că normele de evaluare sia- - 
bilite de comisiunea centrală sunt cele ce urmează: 
„Valoarea locativă pentru clădirile sau părţile de elădiri lo- 

cuite de. proprietari ii lor nu va fi stabilită după cea rezultată din 

_comparația cu închirierile de azi ale imobilelor similare, ci cu 
cea ce rezultă din comparaţia cu 'valorile reale de închiriere: a 
imobilelor similare din 1914. - a 

„În acest scop comisiunile vor stabili aceste prețuri, zeale după. 
contracte de închiriere din 1914: spre a servi ca comparaţie pentru 

imobilele locuite de proprietari, având în vedere că legea ocro-- 

teşte casele locuite de proprietarii lor ca să nu ereeze acestora 

o situaţiune prea împovărătoare faţă, de putekile lor cari nu pot 
fi puse în curent cu evaluăsile ce 'ar rezultă din preţurile de 

înehiriere de azi. 

„Coeficientul cu care se va înmulţi acea valoare locativă nu 

vă trece de trei pentru - clădirile. locuite de către proprietarii 

cari :le stăpânese dinainte :de 15 August 1916 'peuiru vechiul re- 

gat, şi de 1 August 1914 pentru celelalte ţinuturi, iar dacă pro- 
prietatea e stăpânită după acea dată coeficientul poate merze 

până la 4 | 
„In tot cazul pehtru proprietăţile cumpărate de proprietari după 

1 lanuarie 1919, evaluarea nu peate fi mai mică decât prețul 
de cumpărare cu un procent de 5%“, 
Pentru terenurile virane evaluarea venitului prevăzut la art. 1% 

alin. III se stabileşte la 2 jum. % asupra preţului mijlociu de 
vânzare a acestor terenuri, prei care rămâne a îi stabilit de către 
comisiuni. | - .



    

    

  

“4 308, — Au fost explicate: | | 

Dispoziţiunile prevâzute de axt. 121 relative la scutivile tem- 

porare ale clădirilor şi terenurilor virane la păragrafele 37, 58. 

„si 39. , i 
Cele prevăzute la art. 127, relative la reducerea cotei asupra 

„venitului rentei de expropiere la $_ 45. 

Urcarea dreptului de amortizare, prevăzut de art. 123, la pe 

vagraiele 83 şi 84. 

Dispoziţiunile prevăzute de art 124, la $ Ii, 

< 

+ Rezerve pentru diferenţe de curs 

9 309, — Prin art, 195 din lege se prevede că societăţile pe 

acţiuni pot face rezerve fără plala imediată a impozitului co- 
mercial pentru acoperirea unor evenluale diferenţe de curs la da- 

toriile în monedă sirăiuă. ” | 

Aceste rezerve nu pot trece de o cotă parte din beneficiul net, 

cotă ce legea prevede a se stabili prin regulament sau prin în- 

strucţiunile oficiale ceai îl înlocuiese provizoriu. 

Bine înţeles că e vorba aci de datoriile în monetă străini, 

a căror plată nefiind efectuată în cuesal anului pe care e întocmit 

bilanţul, nu pot interveni în bilanţ cu altă sumă decât cea eu 

_eare figură în bilanţul precedent, deşi datoria judecată în mo- 

mentul întcemirii bilanţului se găseşte crescute prin diferenţa 

de curs, , 

Pentru că nu se poate şii care va fi această diferenţă în mo- 

mentul plăţii, legea prevede dar că se pot formă timp de tre: 

ani rezerve scutite provizoriu de impozit din beneficiile ace- 

stoc ani. e 

Dacă după tei ani situaţia nu se îndreptează se va puteă a- 

cordă noui .tezinene. _ 

Dacă până la expirarea acestor termene rezervele nu sunt în- 

irebuinţate în scopul achitării acelor datorii, ele vor fi impuse. 

In ce priveşte limita cotelor până la care aceste rezerve se 

pol formă, ea rămâne a se stabili după ce se va luă şi avizul 

comisiunii centrale în această privință. Sa Si 

în aceleaşi condițiuni se vor stabili şi drepturile comereiaul 

ţilor şi industriaşilor particulari cari au bilanţ întoemit în re- 

sulă, de a formă asemenea rezerve peniru datorii în mons 

 stvăină, a căror existenţă se datoreşteicu acte şi registre esuia 

ținute, bine înţeles dacă ele sunt motivate de afacerile întreprin- 

rilor p rei sau . industriale. 

ii lu Se ile art, 126, relative la obligavitatea ţiueria 

registrelor au fost explicate ia $ 288.
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Dispoziţiunile ast, 127, 128, 129 și 130 privind: “chestiuni de ordin 
administrativ rămân a fi aplicaţe prin ordine speciâle, iar cele 
din art. 184, pentru întinderea competenţi comisinnilor de re- 
consământ £ sau explicai la $ 198, ' 

(Art, 132 din lege) 

Puterea regulamentară a instrucțiunilor 

Ş 311, — Prin ultimul articol al legii + se prevede că instrueţiu- 
pile de faţă au aceeaş putere ca şi regulamentul, -adică putere 
de lege, atât cât lămurese legea şi nu contrazie dispoziţiunile ei 
și cu condiţiunea publicării lor prin Monitorul Oiicial. 

Întrucât legea prevede că regiamentul poate fi modificat toi 
pe caile regulamentară şi instrucţiunile pot fi modificate în eon- 
dițiunile întoemirii lor, adică publicându-se priu Monitorul Of; 
ial, Ii
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Notă. — Dobânzile se găsesc în tabelă i ă ă iti „200 lei 

N ț Pentru orice snmă dator:'ă cu impozit intre 10--100 „ă enira siume sa tre 100.-100.000 lei se aQună dobânda la zeci ca dobânaa Iei enită la sută. la Pentru sume mai mari de 160.080 
i "la unităţi do lei nu se ia dobânzi.” ealeulează. 
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ADAUS LA INSTRUCȚIUNI ..<€ i 
în urma avizului comisiunei prevăzută de art 84, - 

_Adaus la $ 83 şi Si. — Limita cotei de amortizare pentru insta- a 
făţiunile industriale atât imobiliare cât şi mobiliare va fi pentru 
primul an de aplicarea lesei de 15%, adică maximul prevăzut 
„de lege. | 

Adaus la $ 95. — Pabricele cari s'au bucuriei de scutire de - 
împozite după legea pentru încurajarea industriei, neplătind nici -. 

„-contribuţiuni directe nici impoziiul industrial prevăzut de acea 

„lege pentru anul 1922, care impozit se aplică în fiecare an după, 

încheerea bilanţului pe anul de impunere, urmează să fie im- 

puse pe anul 1922 la impozitul industrial, asupra aceluiaşi bilanţ 

încheiat pe anul 1922 care servă de. bază la impunere si pe anui 

'1923 pentru nouile impozite. 

. Adaus la $ 109. — Comercianţii şi. industriagii particulari, afară 

«de societăţile pe acţiuni, sunt impozabili la impozitul comph- 

menta» numai în cazul când capitalul lor evaluat după ţifra 
afacerilor trece de 500.000. lei, nu numai în cazul prevăzut de 

“alin, b din art. 42, când mu tin registre în regulă, dar şi în 

eazul prevăzut de alin. a când capitalul se poate stabili pe baza 

de bilanț şi registre regulat ţinute, dispoziţiunile din alin, IV 

al acelui articol neputându-se aplică de cât. îu mod egul în am- 

bele cazuri, 

Adaus lu Ş 137. — Comercianţii şi industriaşii străini cari aduc 

“mărfuri în ţară şi le vând aci fie personal fie prin intermediari 

- sunt impuşi la venitul accidenial realizat, dupa normele prevă- 

iute la. art. 53, cu cota pentru impozitul comercial. 

Adaus la Ş 141. — Nu sunt supuși impozitului minimal mili- 

tarii grade inferioare atât cât se află sub drapel în serviciul 

activ şi efectiv al armatei, _ 

Ministru Director General 

Vintilă |. Brătianu | di. Paraschivescu 

.€ 

 



      

ADAUS LA INSTRUCȚIUNI IN URMA AVIZULUI 
COMISIUNI PREVĂZUTĂ DE ART. 84. - 

- — . ————— 

Pubiicat în Monitorul Oficial No. 45 din 29 Februarie,. 1924 

- Adaos la paragraful 1. — Sunt impozabiie venituzile trase din 

ţară, de către Societăţile străine sau particulari: străini, cari fac 

transporturi pe uscat, Dunăre sau Mare, dacă: aceştia au agenți 

sau reprezentanţi în ţară. * 

Dacă nu înckee un bilanţ speci ial pentzu veniturile trase din 

ară 'sau nici nu prezintă registre reguiat ţinute cu cari să pro- 

beze veniturile ivase din ţară, evaluarea lor se face conforn art, 

39 alin. &, prin comparaţie cu alte întreprinderi similare din ţară. 

Adaos la paragraful 5 alin. 0. — Pământurile proprietatea pa- 

vohiilor date în mod gratuit spre folosinţa preotului, fie că acesta 
cultivă singur pământul fie că il arendează, se consideră ea 
fiind exploatate în regie. Preotul având folosinţa gratuită a pă 
mântului nu poate fi considerat ca un arendas propriu zis, ci ve- 

nitul încasat de el poate fi tratat ca şi acel al unui uzufructuar: 
şi deci impunerea se face pe numele parohiei, cu cota de 12% 

plus adiţionalele, iar plaţa impozitului cade în sarcina preotuiut: 

care foloseşte pământul. Preotul neputând fi considerat ca na. 
arendaş nu poate fi impus la impozitul coriercial. 

+ Pământul aparţinând şeoaleior şi bisericelor şi care este des- 
iinat a fi arendat este supus la impozitul agricol cu cota de 14% 

plus adiţionalele, iar preotul sau învățătorul care plăteşte arenda. 

se consideră ca un arendaş şi supus la impozitul comereial, 
+ Adaos Ja Daragraful 5 — punclul a. — Apicultura fiind o ra- 
mură a agriculturei, veniturile realizate de apicultori din stupăriile 

instalate pe terenurile cari sunt proprietatea lor, nu sunt supuse- 
la impozitul comercial, venitul acestora fiind cuprins în venitul 

supus la impozitul. agricol, ” e. 

Dacă însă apicultorul nu: are pământ propriu, ci îl deţine in 
arendă, sau chiar dacă posedă pământ însă a dat o extensiune 

„Ware apiculturei, având instalaţiuni sistematice, aşa în cât se 
poate considera ca o exploatare comercială de sine stătătoare, în 

 



      

afară! de exploatarea. terenalui, venitul realizat din 
„4 «ste supus la impozitul comercial. 

- Comisiunile de imipuneri şi de apel .vor stabili în fapt aceste . : 
condițiuni. 

apicultură 

<daos la paragraful 12, — Pământul aparținând şeoalelor şi 
“care este situat în apropierea şeoalei servind drept câmp de 
experienţă pentru elevi. fie că acel pămâni se cultivă de învă- 
țător, fie de comitetul şcolar, este scutit de impozitul agricol, eon- 
siderându- -se că esțe cultivat în vegie şi serveşte unui scop: de 
utilitate publică. 

Adaos la paragraful 12 alin. 3. -- Pădurile statului exploatate 
de o comună fie chiar pentru a vinde lemnele la populaţia cu- 
mundi, sunt impozabile la impozitul agricol, neputându-se con- 
'sidera că, se exploatează în regie. 

Adaos la purugraful 28. — Venitul clădirilor făcute de chiriaşi 

pe terenurile virane ce ţin îm arendă, dacă aceste clădiri la ex: 
„birarea contractului răniân proprietarului terenului, se supun la 

impozitul pe clădiri, după expirarea termenului de scutire pre- 

văzut de azt. 17, pe numele proprietarului, chiar dacă acesta nu 

“primeşte altă chirie de cât cea pentru terenul viruu. Aceasta pe 

'eonsideraliânea că chiria. sa sporii cu eota parte din valoarea 

imobilului ce la expirarea contractului rămâne în proprietatea su. | 

Venitul impozabil se determină adăogându-se la chiria, ce se : 

plăteşte pentru teren, seota parte din suma cheltuită de chiriaş 

cn construcția clădirii, raportată la numărul anilor cât durează 

contractul de înehiriere. 

Pentru aceleaşi consideraţiuni, veniturile astiel stabilite intră 

și în compunerea. venitului lobal al proprietarului terenului, chiar 

“înainte de expirarea termenului, de scutirea de impozitul ele- 

_entar: . , 
„daos ia “paragraful 25. — Intră în prevederile art. 120 alin. 

3 numai clădirile sau părțile din clădiri ocupate de proprietar 
pentru locuinţă propriu zis, precum şi cele ocupate e profesic- 

işti liberi atât pentru locuinţă cât şi pentru biuroul e primire 

în eazul câud işi au, în mod obişnuit, biaroul de primire d a- 

eciaş clădive unde îşi au şi Jcuinţa, Jar nu și clădirile cari A 

sunt ocupate de proprietar, sunt însă destinate exorcitărei un 

"comerţ, industrie, sau “meserie. . 

__ Clădirile aparţinând instituţiunilor Adaos la paragr alui se orfelinate, ete. servind unui scop de 

private şi ocupate de e când venituri niciunei persoane, îu- 
utilitate publică -şi nepr lin taxele scolare sau altele sunt 
“4meât veniturile ce s'ar realiza din ieliie şcoalei, reparațiunile 

întrebuințate pentru a acoperi cheituelile ș



    

“imobilului, iar ceia ce rămâne se întrebuinţează tot în scop de 

utilitate publică, sunt scutite de impozitul pe clădiri. ? 

Adaos la paragrațul 30 punctul a, =— Clădirile rurale, cari: au 

până la trei camere locuibile şi aparţin funcţionarilor rurali, sunt- 

scutite de impozitul pe clădiri, coniorm art. 17 punctul d, dacă a- 

eeşti funcţionari sa ocupă, în acelaş timp, şi cu agrieultura fă-- 

eând din aceasta o ocupaţiune importantă, care se le dea. ca- 

racterul de agricultori. i 
De asemenea, sunt sentite de impozitul pe clădiri casele cari 

au până la trei camere locuibile,. situate în comunele rurale: pe 

Verenurile cultivate cu vii, eu condiţia să fie locuită; de viticultor,, 

fie el chiar axendaşul viei, întrucât viticultura, este o ramură & 

agriculturei. 

Adaos la paragrajul 31. — Magaziile de zid sunt considerate 

clădiri şi deci se bucură de scutirea vremtinică de impozite în 

eazul când sunt construcţii noui, prin opoziţie cu cel& de scânduri. 

chiar dacă acesetea au fundaţia de zid, cari nu se pot agimila 

clădirilor ce se bucură de scutirea prevăzută de art. 17, 

Adaos pe baza deciziunilor comisiunei centrale fiscale. — Pentru 

ea dividendul 'acţiunilor să se impună cu 12% trebue să îndepli- 

mească următoarele condițiuni: a, să îie acţiuni nominative; b, ca- 

pitalul în acţiuni nominative şi posedate de cetăţeni români, să 

reprezinte cel puţin 51% din întregul capital în acţiuni al socie- 
tăţei. 

În aceste condițiuni cota de 12% se aplică numai la dividendul 

acţiunilor nominative, chiar şi pentru partea posedată de străini. 

„Adaos 'la paragraful 51 punctul 4 alin. penultim de sub li- 

tera a. — Dobânzile plătite de comercianții sau indusțtriaşii ro- 

mâni în străinătate şi rezultând din vânzări de mărturi sau alte 

afaceri de comerţ, consțatate prin facturile pentru livrarea măr- 

faxilor, prin polite; sau sentințe, judecătoreşti, sunt sauțite de 
impozitul mobiliar, dacă acei aatri piătese dobânzile” sunt supuşi 
la impozitul comercial pentrn afacerile din cari rezultă acele u- 
peraţiuni, - ” 

De asemenea suni scutite de plata impozitului mobiliar dobân- 
zile plătite în străinătate pentru eredite, în monedă străină, des- 
chise, în “mod real acolo, intreprinderilor comerciale sau indus- 
iriale din ţară. Scutirea se acordă pe baza declaraţiunii ce se va 
face la timp şi în urmaa constatărilor doveditoare că este în a- 
devăr un credit acordat în acele condițiuni, 

Dobânzile rezultând din! alte afaceri, cari nu au caracterul de 
acte de comerţ sau de industrie, precum şi dobânzile plătiţe la 
depozite spre fvuctificare sau la împrumuturile în lei tăcute îi 
tară de scutire streini, sunţ supuse la impozitul mobiliar şi la sunra-cota „prevăzută de at. 64.
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Adaos la paragrațul 51 punctul a ultimul aliniat. — Ni. se- 

supune la. impozitul mobiliar dobânda prezumată la ipoteca le- 

gală luată asupra averei soţului, pentru garantarea dotei alic-. 

nabile, care, în baza actului dotal, intră în proprietatea soţului... 

Ipoteca luată însă pentru garantarea fondului dotal inalienabil.. 

mobiliar, care a fost depus, sau pentru care se prevede altă clauză 

de întrebuințare şi în urmă ua iost luat de soţ pe orice cale, soţu:: 

apărând în acest oaz ca un terţiu, este supusă la impozitul mo-— 

biliar, aplicat fie asupra dobânzei convenţionale, îie asupra do-- 

bânzei prezumate, cu. toate că aceasiă dobândă întră în veni-— 

turile sale dotale. | . 

Adaos la poragrajul 72 —.punetul i. — Debitanţii cari desface: 

produsele R. M, $., chiar dacă nu mai vând şi alte produse, sunt 

comerâianţi. De asemenea şi farmacişti. ă 

Adaos la paragraful 75. — Societăţile anonime cari pe lângă ex- 

ploatarea de băi de ape minerale fac şi exploatări de hotel, res- 

taurant, ete., în aceleaşi staţiuni balneare, se consideră că fă-- 

“când întreprinderi industrial şi pentru aceste exercitări şi dee: 

venitul imobilelor în cari se exercită aceste exploatări se con-- 

sideră cuprins în acel al exploatărei şi nu se mai împune st- 

parat la impozitul pe clădiri, | | | 

Adaos la paragraful 77. — Sumele încasate cu anticipație pentre- 

anul. următor de bănci, fie ele societăţi anonime, fie firme indi-- 

viduale, cari au bilanţ în regulă, nu intră în beneficiul anului îr 

„care s'ă făcut încasarea, ci în acela. al anului pentru care contează . 

operaţiunea. Rămâne contribuabilului obligaţiunea să justifice că . 

aceste sume au fost trecute în beneficiul acelui an, deschizânti 

în registre un cont aparte pentru aceste operaţiuni. 

Aceleaşi dispoziţiuni se aplică şi pentru cheltuelile tăcute cu 

" anticipație, | | 

A4daos la paragiajul 77 că al. Il-a. — Pierdexile suferite de: 

comercianţi, industriaşi sau meseriaşi întrun an nu se pol amor- 

| " tiza din beneficiul anilor următori, „căci beneficiul net se stabi- 

leşte ân cu an, după operaţiunile făcute în cursul fiecărui au. 

Adaos la paragraful 79. — Venitul brut realizat de societăţile” 

anonime din exploatarea imobilelor cari suni proprietatea, lor şi 

cari sunt supuse separat la impozitul pe clădiri sau agricol, se: 

scade din venitul impozabil-la impozitul comercial sau industria: 

“în cazul când venitul imobilului intră în compunerea venitului 

"supus la impozitul comercial. sau industrial al Soeietăţei. | 

Venitul imobilelor seutite de impozitul elementar, agricoi sat 

pe clădiri, intră în compunerea. peneficiuiui supus la impozitut 

comercial sau indusirial ca şi sumele ce se incasează, în plus în 

cazul când venitul constatat -de comisiunea, de recensământ sa 

4 ,



      

sporit ulterior. In vedere că în compunerea venitului impozabil la 
“impozitul comercial. sau industrial intră venitul brut al imobilelor 
scutite de impozitul pe clădiri, urmează, ea la stabilirea acestui 

împozit se pot :scădeă, ca cheltueli, sumele ce necesită pentru în- 

"treţinerea imobilelor până la lunita. de 20% din venitul” brut al 

“lor, In acest caz nu se mai poate face şi aniortisinentul de 5% 

prevăzut de art. 31 al. 6 fiind deja cuprins în “scăzământul de 20%. 

:Adaos la paragraful 30 al. ultim, — a) Dobânizile se scad din 

“beneficiu chiar dacă n'4u fost efectiv: plătite. Desiul să se fi cre- 

„stitat partida creditorului cu aceste dobânzi. 

b) Sumele cuvenite” comanditarilor, în asociaţiunile în nume €o- 

Vectiv,. ca. beneficiu rezultat din operaţiunile asociaţii, se impun 

„atât la impozitul mobiliar pe numele comanditarului cât şi la 

“impozitul comercial sau industrial pe numele asocțaţiei. 

Adaos la paragraful 81. — alin. 2. —- Primele de producţie şi 

“consum distribuite, în cursul anului, nierabriior cooperativelor de 

producţie şi consum nu se pot consideră ca salarii, ci fac parte 

-din beneficiul net al intreprinderei. 

Adaos la paragrafele 33 şi 87. — a) Pentru ealeyial amortismen- 

"tului atât pentru imobile cât şi pentru mobile, se ia de bază preţul 

-le cost, iar nu. valoarea ce ar av că în momeuliul când se închee 

“bilanţul. 

b) Cota. de amortizare pentru: cuptoare, la tabricele de sticlărie, 
"«eari, din cauza că se schimbă la cel snuit trei ani, se consideră ca 
învestițţiuni mobiliare, se fixează la 20% îa primii- zece ani dela 
aplicarea legei, cu condiţiunea ca aceste investiţiuni să fi fost | 

"Hăeute în timpul dela 1'lanuarie 1919 până la 1 Januarie. 1995. 

ec) Limita cotei de amortizare pentru instalaţiunile industriale, 

atât imobiliare cât şi mobiliare, prevăzute de art, 31 al 6 si 7 

va fi pentru anii 1923 şi 1924 de 15%, adică maximum prevăzut 

-de lege pentru toate categoriile de 'indusizii, * : -— 

Adaos la paragraful Ss. — Afară de impozitul comercial sau 

“industrial, stabilit de legea eontribnţiunilor! direcie, care nu se 

-poate secădeă, intră în cheltuclile generule şi- devi urmează a se 

-scădeă din beneficiul brut al întreprinderii, esleluite impozite, car 

privesc strict. intreprinderea, plătiie slatului, judeţului şi 'eomu- 

nei cum ar fi: impozitul minier pentru intreprinderile cari fac 

“exploatări petrolifere, impozitul industrial plătit de întreprin- 
“derile cari se bucurau în trecut de avantapiile legei industriale, 

îimpozitul pe cifra de afaceri însă numai în cazul când este so- 
„cotit în Preţul mărfei, impozitele comunale. - 

Adaos la paragrațul 89 — alin..a. — Veniturile trase de Socie- 
e n omime din plasamente în rentă şi obligaţiuni ale Statului 

publice cari, conforia art. 25, sunt scutite de 
-
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“impozitul  mobiliar, intră în compunerea beneficiului. net împo=- 

“zabil la impozitul comercial cu cota prevăzută de ari. 39. o 

Adaos la paragrățul 39 — alin. e. — Dobânzile încasate. de bănci: 

dela depozite sau împrumuturi făcute la alte bănci, cari, conform. 

art. 23 punctul 4, sunt scutite de Iimpoziiul sobiliar, intră în com= 

punerea beneficiului net impozabil la impozitul comercial. * 

Y4daos la paragraful 39 punctul d. — ca uliu, al S-a — Parte 

din beneficiul net; al societăţilor anonime care, prin faptul că a. 

fost repo»tată pentru anul viilor, a fost supusă 'în întregime lu 

impozitul comercial cu cota prevăzută de art, 20, când se dis- 

tribue în anul următor, sub formă de dividend, este supusă la- 

impozitul mobilian conform art. 23. Pentru a se da însă o com- 

peusație, prin faptul că nu sau putul 'vespecta. dispoziţiunile art... 

33, se seade din impozitul comercial al anuiui când suma aceast: 

se împarte ca dividend, impozitul stabilit. cu cota. prevăzută de: 

ari. 30 la suma reportată. - 

In acelaş fel se procedează şi în cazul când la suma,  veportată. 

se aplică supracota prevăzută de art. 64, Dacă însă beneficiui 

reportat se „trimite în străinătate şi acolo intră. în compunereg. 

beneficiului total al Societăţei streine şi repartiţia lui se face în 

străinătate, nu mai este locul a se face compensaţia întrucât di- 

_videndul plătindu- se în sirăinătate un mai este supus la impu- 

zitul mobiliar.. Pentru toate aceste cazuri, comisiunile de impu- 

neri şi de apel vor aprecia, avându-se în vedere situaţia de fapt... 

Dividendele societăţilor străine care au fost taxate la impozitut 

comercial cv câta ar. 3), ca făcând parte din beneficiul socic- 

tăței trimis în străinătate, când se plătesc acţionarilor români. 

sunt scutite de impozitul mobiliar. - 

Administraţiile financiare pe baza ecrerei celor interesaţi şi a 

probelo» ce se vor face, vor lua măsuri în corsecinţă, 

„idaos la paragraful 91 punctul d: -— Asosiaţiunile de Cluburi. 

cari au obținut calitatea de persoană. morală şi cari .nu au un scop: .: 

luorativ şi nu. împart beneficiul sub nici o formă, membrilor» 

săi, ci îl întrebuinţează în seop de utilitate generală recunoscută, 

se asimilează asociaţiunilor profesionale şi deci se bucură de-. 

reducerea la jumătate a impozitului comercial, 

dAdaos la paragraful 95 — alin, penultian. — Intwe ale condițiuni: 

cerute de lege pentru ea intreprinderile industriale noui să se- 

bucure de scutirea sau reducerea impozitului industrial prvăzută 

de ari. 36, este ca majoritatea. capitalului propriu pus în între-- 

“prindere” să fie naţional. | Ș 

Dovada existenţei majoritătei capitalului naţional se face: pen-- 

tzu societăţile anonirte, dovedindu-se că 51% din acţiuni sunt: 

pominative sau..blocate şi că. aceste acţiuni sunt posedate de cetă-— 
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-san camandită, avându-se în vedere „cetățenia acelora cari: exer- 
“ită. întreprinderea. 

„Aceleaşi dispoziţiuni se aplică, pentru intreprinderile cari au 
“fost distruse în total san în parte în timpul războiului şi au fost 

„ „pei refăcute. 
Comisiunile de impuneri şi de apel sunt obligate ca ţinând 

“seama de elementele ce li se pun la dispoziţie, să hotărască dacă 
au îndeplinit 'sau nu aceste condițiuni, 

Adaos la paragraful 103 — punctul V. — Venitul net, impozabil 
ai arendaşilor de moşii se determină, pentru primul. şi al doilea 

bilit de comisiunile de recensământ general asupra. căruia se ,a- 
-wlică coeficientul -unu. 

| Adaos îa paragraful 109 — alin. a. — Societăţile anonime sant 
împozabile la impozitul complimentar numai în cazul când bense- 
ticiul: net rezultat, după ce s'au operal scăderile prevăzute da art, 

“BI şi rezervele prevăzute de art..32 şi 1% din lege, depășește de 
75.000 lei. 

Adaos la paragraful 771 ronet 7, — a) Pentru Stabilirea rou- 
tubilităţei, eu ocaziunea impunerii la impozitul complimentar, la 
societăţile anonime, nu. se poate ţine seama de cât de sporurile 

-ate capital făcute prin emiterea de noni acțiuni. efectiv achitate 
-de acţionari. Prin urmare, sporurile de capilal făcute prin BUupra-. 
evaluare imobilelor: sau investiţiunilor, fără un aport efectiv. re-- 
prezentând valoarea acţiunilor emise, nn se poate ține în seamă 
a calcularea rentabilităţei, 

  

feni români; pentru firme individuale, societăţi i în. nume. > coleativ i 

„an de aplicarea legei, avându-se în vedere venitul la hectar sta- - 

Se consideră ca efectiv achitate şi acţiunile cari se dau în 
1ocul dividendului 'euvenit acţionarilo», dacă dividendul repre- 
“zintă valoarea nominală a acţiuni. : 

bj Societăţile anonime a] căror obiect principal de exploatare 
"aste imobilele şi acestea, sunt proprietatea lor, se asimilează cu 
ele industriale în ce priveşte caiculul rc ntabilităţei şi deci. ca- 
pitalul în imobile, aflat dinainte de 1916, se va socoti de trei ori, 
în condiţiunile prevăzute de art. 124 din lege. 
bvaluavea capitalului în imobile se va face după bilanţul în- 

vheiat pentru anul 1915: 

c) Pentru stabilirea rentabilităţei: se are îri vedere. numai ea- 
'giitalul propriu iar nu Şi ceh împrumutat, 

d) Pentru stabilirea rentabilităţei, la societăţile anonime îndus- 
triule, cun ocaziunea aplicărei dispozițiunilor. ari, 124, se ia în con: 
siderare nu numai capitalul dar şi rezervele constatate prin bilanţul 
„anului. 1915, afară ae cele pentru amortizare, numai dacă aceste 

- Zezerve au fost nțrebuințate în invesliţiuui n:obiliare: san îmo- 

-
 

- A 

.
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"miljare afectate industriei, Rezervele în numerar. sau otecte Dig 

s pot socote de irei ori în calculul rentabilităţei. 

e) La Societăţi anonime cari aveau capitalul î în -coroane-se ia de 

bază coroana egală cu leul. 

Adaos la paragiaful 111 punctul 2—a) Determinarea capitalului 

în imobile gau în investiţiuni la fabricele aparţinând partioulariloe- 

pentru stabilirea rentabilităţei, cu ocaziunea impunerii la impo- 
zitul complimentar, se face după preţul de cost sau după cum: 

sa stabilit în primul bilanţ încheizt, 

--  Aporturile ulterioare, făcute în mod efectiv, se evaluează după. 

preţul de cost în cazul când au îost recent achizionate, sau după 

cursul „zilei, în cazul când au fost şi mai înainte în proprietatea 

contribuabilului. 
b) In ce priveşte stabilirea impozitului coraplimentar. la comi- - 

sionari urmează ca aceştia să fie împărţiţi în două categorii: 

- Prima. categorie, acei cari face numai acte de pur comision, adică 

fad numai operaţiuni de intermediari pentru a îulesni legăturile» 

între comercianţi şi fabricanți sau alţi cumerciaţi. Având în ve- 

dere că, dupi natura afacerilor, asemenea întreprindere nu este- 

întemeiailă pe capital şi chiar în cazul când au capital acesta este. 

întrebuințat pentru «a acoperi unele cheltueli ocazionate de exer-- 

gitarea comerţului, nu este iocul a se impune la impozitul com- 

plimentar, neputând îi vorba de rentabilitate. | 

In ce priveşte categoria a doua, adică acei cari pe lângă co- 

merţul de comision propriu zis, cumpără şi vând măriuri pe cont 

propriu, sau primese mărfuri în depozit pentru a le desface în 

schimbul unui comision, este locul a se supune la impozitul com-- 

plimentar, iar rentabilitatea se stabileşte avându-se în vedere 

jumătate din cifra de afaceri care consistă atât din preţul de- 

vânzare al mărfei cât şi din comisionul încasat dela afacerile în 

comision propriu zis, sau capitalul dacă este mai mare de cât 14. 

din eitra de afaceri, 

_ 4daos la varagraful 113. — Cooperativele cari exploatează pă-- 

"duri se asimilează asociaţiunilor profesionale şi deci se bucură 

de reducerea cu o pătrime a impozitului complimentar, dacă ex- 

ploatarea se face de chiar mernbrii cooperatori, fără a se angajă 

şi alţi lucrători salariaţi. 
Adaos la paragraful 129 punctul 3 3, — Impunerea agenţilor de 

asigurare. — Este necesar în prealabil să se facă o clasificare a 

peestor agenţi aste: genţii achizitori, cări se ocupă numai 

“cu achiziţia alaceriior de asigurare, iără a emite poliţe în. nu- 

mele societăţei, ei putând aveă şi alte însăreinări, cum aceia de- 

a incasă rate contra remizei, sau alte alribuţiuni pentru cari pri-. 

"mese salarii, sau alte îndemnizări. 

te
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a — Agenţii de asigurare, cari pe lângă achiziţiunea afacezilor | 

“ale asiguvare, reprezintă societatea, putând trată în numele ei. 

In”. orice situaţie din cele arătate mai sus sar găsi un agent, 

"având; în vedere că el nu lucrează nici odată în. propriul său nume, 

ci: numai pe conul  societăţei deltă cae “deține arepturie cale, el 

su poate fi considerat ca comerciant în sensul juridie al cuvân-: 

tutui, întruât este un mandatar.” at . societăţii care are “îritreaga 

-răspandere. faţă de asigurat, N 

Societatea, de altfel, centralizează la sediul ei, toate operaţiu- 

-nile ce reclamă ajungerea scopului ei. Deşi contractele de asigu:. 

_vare sunt considerate în codul de comerţ ea contracte comerciale, 

totuşi agenţii le închee pe baza nnui contract de drept civil, man- 

dat, în care răspunderea și orice obligaţiuni incumbă. societăței 

“în namele căreia ei lucrează şi in baza aceste: calităţi de man- 

datar, ei trebue să suporte irupozitul: piofesional. . 

Rămâne deci bine stabilit că, în niei un caz, ag -enţii societăţilor 

“de asigurare n pot fi impozabili Ja impozitul comercial. Ei vor 

fi împuşi ca. profesiune necomercială, pentru toate veniturile ce. 

-xealizează în calitate de achizitori sau de reprezentanți. 

In consecinţă impunerea pentru fiecare categorie de agenţi de - 

“asigurare se va face astiel: - 

1. Agenţii sau funeţionarii achizitoii, prevăzuţi la punctul I, 

vez fi taxaţi la -impozitul profesional pentru remizele sau comi- 

-sioauele ce realizează din afaceri de achiziţiuni de asigurări şi 

“la impozitul pe salarii pentru salariile sau remizele ce primese 

pentru îndeplinirea insăreinărei lor ca funcţionari sau încasatori. 

Având în vedere că aceşti agenţi au de suportat cheltueli- pen- 

tru efectuarea achiziţiei, în mod provizoriu 'se fixează cuan- 

“tumul lor de 20% din totalul remizei cuvenite. Prin urmare din 

totalul remizei se va scădea 20% iar restul se va taxă cu B%. 

"Suma detiniitivă a cheltuelilor se va fixă de către comisiune cu 

ceaziunea dresărei actelor de impuneri şi pe baza justificărilor 

-aduse de acei în drept, 

În ce priveşte presoanele cari, fără a [Îi ugenţi sau funcţionari 

ai societăţilor, procură acestora afaceri de asizurare, este indiscu- 

iabil că remizele realizate de ei, se vor taxa la. impozitul profe- 

sicnal fără deducerea sumei de 20% sa cheltueli. 

Conform art. 53 din lege impozitul se reţine de cătr6 acei cari 

fac plata remizelor, cu ocaziunea achitarei acâstei remize şi se 

-varsă la Stat Ja finele fiecărui trimestră. 

- Odată cu vărsarea, se va depune liste nominale de toţi acei 

„pentru care sa reţinut -şi vărsat impozitul. In aceste liste se vi. 
trece: numele, domiciliul (comuna, strada, şi No.), suma brută 

-a remizei, suma netă şi impozitul. Listele se. vor „alcătui pe Ad-



  

   
. 

prevăzute la punctul 1, cei cari 

  

“miniigtaţi Hilianciare. Adidinistea ţia Finânciară, imediat ce se în- 
„casează impozitul va: luă măsuri ca, prin funcţionarii prevăzuţi: 
la art, 93 din lege, să se. dreseze . acte de impunere. pentru fie-. 
care persoană, 

Pentru aceste. impuneri se. urmează procedura prevăzută în 
art, 95 alin. c.. din lege. Listele cari privesc alte Administraţii fi-. 

“ nanciare vor. fi înaintate, pe cale oficială, locului în drept, com-. 
pletându-se lisia şi eu numărul şi data chitanţei sub care s'a în-- 
casat impozitul. 

Cu ocaziunea impune ilor se va determină şi suma reală a chel. - 
tuelilor pe baza justiticărilor ce se vor prezentă de către cei în. 
drept, Ă Ma 

In vedere că impozitul este-dejă iuncasăt, na se va mai creia debit 
decât. numai pentru, diferențele de impozit ce ar rezultă la îmi- 

punere, ” - 

TYoate aceste impuneri se vor notă în registrele în cari se tree 

şi încasările dela ambulanți unde se vor descără şi plăţile făcute. 

Debitărilo» se vor face, de ordine, pe măsura încasărilor. 

2. Agenţii prevăzuţi la punctul 3, adică acei cari reprezintă. 

societatea în afacerile de asipurăsi putând lrată în numele ei şi 

“cari au biurouri pentru aceste operaţiuni, vor fi supuşi la impo- 

zitul profesionaj. | | 

Stabilizea impozitului se va face de călre comisiube pe baza 

declaraţiunilor, ce. aceştia sunt obligaţi a da conform cu art. 8 

din lege, ia» încasarea impozitului se va face conform normelor 

obişnuite. , | | | Ă 

Cei cari plătese reimize acestor agenţi sunt obligaţi ca în luna 

Lanuasie a fiecărui an să înainteze Administraţiei financiare unde: 

domiciliază agentul, lisie nominale în cari vor trece toate sumele- 

ce li s'a plătit ca remiză în cursul anului precedent, pentru a se: 

aveă în vedere la stabilirea impunerii. 

Dacă aceşti agenţi mai exercită vre-un alt conrerţ în acelaş- 

local, vor fi tr ataţi ca comercianţi pentru toata veniturile ce rea- 

lizează, chiar pentru acele din alaceri de asigurări, fără a se mai 

. , a 

pane i a imwozitnl profeion calitate de funcţionari ai socie-. 

aa : oţine şi vărsă impozitul de către societate cu ocaziunea 

plăţii salariului. 

ari nu au biur A du unite 

Pentru agenţii «i face plata remizelor fiind obligaţi 

lăţii remizelor, iar vărsarea să 
un ocaziunea p 

a reţine impozitul e 

e facă din 3 în 3 luni. a i să s rupuerea agenților. de bursă. Agenţii oficiali de bursă: ş 

secinţă sunt impuşi la im- 
anţi, şi în con 

da schimb suni comerei 

poziiul com ercial. 

4 

ouri se vor aplică dispoziţiunile:
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Agenţi remizieri de cari se  servese azenţii oficiali de barsă. 

si de schimb;; băneile, bancherii, în operaţiunile de cumpărări şi 

“vânzări de efecte, titluri, devize, măriuri, ete., sunt supuşi la im- 

  

pozitului profesional. Imtrucât aceştia în exercitarea profesiunei, | 

“10r nu prezintă caracter de stabilitate, se vor” “consideră: ca făcână: 

operaţiuni ocazională şi deci, confozn art. 53 Qin lege, impozitul 

„ae reţine şi sc varsă la Stat de către acei eari le plătesc aceste 

 vemize,. 

Având în vedree că aceşti agenţi an de suportat cheltueli cu 

ocaziunea realizărei veniturilor, aceste chelineli în mod provi- 

-zoriu se fixează la 10% din totalul remizelor cuvenite. Prin ur- 

mare impozitul da 12% se va aplica asupra venitului rămas după 

ac sa scăzut 10% din totalul remizei cuvenite. Ă 

” Procedura de urmat pentra constatarea, încasarea şi vărsarea 

"- îmipozitul, va fi cea prevăzută mai sua pentra agenţii de asi- 

:gurare. | 

Adaos la. paragraful i32— alin. 3, — Comisiunile de impuneri 

și de apel, apreciind situaţiunea absolut excepţională a unor pro- 

fesionişsti liberi, pot fixă, cheltuelile strict necesare exereitărei 

_profesiunei, la o sumă care să depăşească de o treime din venitul ' 

“Srut, 

Adaos la iparagraful 141. — Călugării, cari nu au alte venituri 

“âmpozabile gi cari au vârsta, de peste 60 ani, sunt scutiţi de im- 

pozitul minimal. i 

Adaos la paragraful 170 — alin. ultim. — La societăţile ano- 

-mime străine, supra-cota prevăzută de art. '64, se calculează la 

venitul impus en cota prevăzută de art. 30, iar nu asupra Ve- 

mitului supus la impozitul complimentar, însă namai în 'cazul 

când venitul supus la impozitul complimentar a fost deja impus 

<u supra-cota, atunci când s'a perceput impozitul moiliar, acesta 

spre a se evita o dulă supra-taxare, 

Adaos la pdragrajul 172. — Ciădirile proprii alectate unui co- 

merţ, îndugtrii sau în cari se exercită o protesiune ori meserie 

sa se bucuri de reducerea cu 25% a impositilui pe clădiri, în- 

tmucât art. 68 punctul 2 se reieră pumai la clădirile ocupate de 

proprietar pentru locuință, iar nu şi când se exercită în imobil un 

comerţ, industrie sau în cazul când se exercită în el excluşiv 0 

profesiune sau meserie fără a avea şi Jocuinţă. 

„_Adaos le paragraful 178. — Societăţile anonime şi cooperative 

egui au venit net până la. 3.000 lei nu se bucură de reducerea de 

30% din impozit, întrucât dispoziţiunea din art. 68. punctul 3, se 

veioră la persoanele fizice, iar nu la cele juridice. 

-4daos la paragraful. 181. — Imprumuturile în cont curent ga- 

3 . 

wantate cu jpoteci nuipot fi asemănate, în genere, împrumutiu-
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plătite la asemenea împrumuturi în cont curent, nu-'se poate 
“scădea conform art. 69 din lege, din impozitul pe clădiri saa 
agricol). 

In cazul însă, cu totul particular, când se dovedeşte că suma 
împrumutată în cont curent şi garantată cu ipotecă a servit pentru : 
„achiziţionarea sau clădirea unui imobil în acest caz, împrumutui: 

având caracterul de credit ipotecar propriu zis, scăderea pre- 

văzată mai sus se poate face. 

“Comisiunile de impuneri şi de apel vur aprecia cestiunile de. 

fapt după dovezile ce îi se vor prezenta, 

Adaos la paragraful 201. — Liberii profesionişti cari au o îa- 

-săroinare publică, fie chiar ca salariuţi, în cazul când exercită 

profesiunea şi în particular, pot face parte din comisiunile de im- 

yaneri şi de apel ca delegaţi ai contribuabililor protesionişti, fără 

a prin aceasta să se considere ea un funeţionar public propriu 

is, şi deci incompatibil în sensul prevăzut de art. 76 din lege. 

Adaos la paragraful 213, — Comisiunile de apel pot ţine şe- 

dinţe Dumineca şi sărbătorile legale. 

Adaos la paragraful 224. — Recursurile fiscale ne fiind adre- 

sate direct 'Tribunalelor, ci. conform ari. 55 din lege ele decla- 

rându-se la Administraţia finunciară, nu poate avea loe apli- 

sarea art. 40 din legea de orzanizare şi unificarea corpului de 

-advocaţi, care prevede anume formlităţi de contrasemnare de către 

an avocat pentru cereri aduse înaintea Tribunalului şi Curţilor, 

asemenea formalităţi neputând îi îndeplinite da cât înaintea 

acestor instanţe, pentru cereri adresate lor. 

4daos la paragraful 225. — Recursurile cari au de obiect sta- 

bilirea. evaluărilor la hectar se judecă numai de înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie ori care ar îi quantunul venitului impozabil. . 

Adaos la paragraful 249. — Venitul supus la impozitul co- 

mnercial pentru acei cari fac exploatări de păduri, afară de socie- | 

tăţile anonime, bănci populare şi cooperative, se determină în 

fiecare an, avându-se în vedere întinderea pădurei ce se tae în 

anul de impunere, iar venitul la hectar se stabileşte după venitul 

anului precedent conform registrelor comerciale dacă au o con- 

abilitate în regulă şi dacă exploatarea se face în aceleaşi eon- 

-diţiuni şi pentru o pădure de aceiaşi esenţă. In lipsă de aceste 

elemente evaluarea se face după apreciere în comparaţie cu/alţii 

cari fac exploatări similare. 
| 

Pentru societăţile anonime, bănei pupulare,: cooperative, dacă 

"tăcerea se face în mai mulţi avi şi după un plan de amenajament 

aprobat de serviciul silvic, venitul impozabil se determină după 

acel al anului precedent. conform ari. 39 din lege. Dacă tăerea 

“xilor ipotecare propriu zise şi deci “impozitul - aferent dobânzei, 
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- se faca. fo mod. neregulat. se apă că aceleaşi dispoziţiuni ca la. , 

“alin, de mai sus. - aaa 

Adaos la paragraful 309. — Cota rezervelor pentru diferenţa. 

„de curs, scutită at împoz tul comere'al, în primi: trei  âni dela 

aplicarea legei, se stabileşte întae 50% din venitul net al sîa- 

jreprinderei, atât pentru societăţile anonime cât şi pentru între- 

prinderile particulare cari intră în prevederile art. 125. din lege. 

Comisiunile de impuneri şi de apel, în limitele de mai sus, vor 

determina. cota la sută a rezervelor, ţicând seama de importanţa: 

beneficiului net al întreprinderei, de suma ce efectiv se datorește 

'în valută străină, cum şi de diferenţa de curs. 

Ministru i Director General 

Vintilă Brătianu M. Paraschivescu 
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DECLARATIE INDIVIDUALA me 
PENTRU IMPUNEREA VENITURILOR PROPRIETĂȚILOR AGRICOLE şi CLALITE la RECENSĂMANTUL ANULUI 4923 

Şi eventual pentru venitu! gtobal în cazul cănd contribuabilai nu are decât vă singur venit elementa 
în cuprinsul percepţiei unde are reș dința i 

2 

    Judeţul... 

“tomuna......   
  

  

    „ statea civilă ! 

dle cetățenie: „nm armament = domiciliat în „ strada A No. 

venitul din proprietat.... mai Jos arătat... 

Sub ful. » cu ocupajianea.... 

  

  Dectar că am în. calitate de ?)........ 

= jdeful a... 

apartinând *) A ran, reni - 

ricule/(pentru. comunele rurale se trec toate dintr'o comună, pentru cele ur: 

       sitiat în comuna. «:-, strada (ori cătunul 
. 

miam ni raeennea AND, COSPIeu 

1. — Pentu praprietăți ag! 
bane numai o proprietate într'o declaraţie): 

Daca e arendata ori nu [Daca e cumparata de 4 ani:|] pentruo padure | Daca are vreun N Fatal proprietății 20:02 | ntinderee - i 
ă acei ietat 7 în ca: Ă i 

(ninae giferita daţigorti |  PEBtTa . [ie drenzare| Data contractului Date cumpararii | sate ore mn su | &rept de scutire 

  

  

  
  

  

   

  

ciiprinde zorii | Pentru p 
ie terenuri se va indică fic-] £ v:ânturi Bactusiv sar]  d= drendare Prețul : ivul si tere 
care cațegorie în parte t> cinile pune | (acrui va îi prezentat 1 tăctu'va fi prezentat | daca are air venit motivul şi ter: 

” 1a impunere) alară de taiere menul 
  

  i te, pași ven arabii, fânețe, pășune, | isa] Vii, ete.) 1a îmi unerei Lei 

  

  

              

  

    
11, — Pentru propiretăți clădite sau asimilate (se face câte o declaraţie pentru fiecare proprietate): 

Cum şi de când e Lucul ales Pentru co- 
stapăsită "_ Îmunicarea impunerii în 

Dreptul de scu- f-az canz contrlbuabilu 

  
Na. Încăperile” | Dacă e decutt de ÎI vio. az viza ai 

  
PONBIETĂI pentru case 

FELUL PROI MIETĂTII rpsntru cele ru prepratar, | comractuivi în [e Te rise 
roprietate clădită oi ! cei încbiri caz te inchiri- a i na locueșie la imobi 

„proprie i ate Dropule| - 1pcuibite) | ipretel in caz de to-f ep jcontractui | 7ata de 4 ani Data tire şi termenuii i 1. sa bi fața la im- eren viran sa D1OPriei pentru terenuri chirtere inclusiv va [i prezeniat pretul de când e conform legii punere, nici el aici sre-d 
ăti asimilate cetor clădile! race sarcineie puse chi- | "44 impunere) Actul vă îi pre- persdană din familie 

intinderea riaş-lui) zentat ia im | stepânita 98 dia serviciul său 
punere) 

  

  

                        
ammssensa bani, iat restul în „= Pentru MOtiVUL auuaeooe-a     SH /n anul trecut am locuilîn ţară 

  

1Y, Reşedinţa unde voiu fi supus impozitului pe venitul global! este în.......... mmenaevaanaeaaeag SUTU ceea 

şi afară de venitul sus menţionat 4) ieneaa 

: făcut declaraţia pentru venitul global, 

  

  V.. Scăzâmintele din impozit pe cari le cer sunt; : 
1. Pentru sarcini familiare, întrucât n'am făcut declaraţie aparte pentru venitul. globay [Yenul sobe In.) 

re motivul sus arătat Ja punctul IV, cer să mi se reducă din impozitul 8)... me ea 
anaresaueiam Pentru membri di familiei ce am în sarcină, -mai jos notaţi : Ea sa 

  

prin declaratia a- 
copie)   cnanat senanae 

  

. Calitatea 

ucnemencacazarmm Sofie, cum dovedesc eu actul de căsătorie din . 

„de „...... ani cum dovedest cu 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Dna taaaeerenoenteemasea 

Samoan poa sernanoaeee Dn 92 > > 

2 3 5 > 

> > Li Lă . 

E] >: > ., 2 

> ? ? » = 

9 > » > = . 

» ș 2 > 

> 9 ? ?        
     
EXPLICA ȚILINI: 1) Gasstorit, necasaturu:, 

| 2) Proprietar, uaufructuar or: cap al fainiliei 
- 3) Deciarsntului or persoanei af.ate îa sarcina sa câreia aparține. > . 
4) Se va acri de coatrib'abil după împrejurarea în care se gaseste? a Când are veni: total peate 10.000 ll: Veniturile 

eci notate fiind afara de percepţia reşedinţei mele ami» facut; or : -Afui prând alte venituri, pi» facut; ri! «Ne snal arând ole 
penituri de cât cele aci arătate și acestea numai la reședintă mama făcut. D) (iând are venit total aub ro,000 leit setat e z 
total sub 10.009 lei n'am: licut Se înţeleza prin alte venituri sau venit tolal venitutile impozzbiie la global, deci şi dic mem 
frilor temiliei aflaţi în aarcina contribuabilului care se impun pe numele său . 
N 9 Dia palarii saa exercitări comerciale. industriale, profesionale, ut, cunformă srt. şo alin. s, Preţul 50 Bam 

    

   



e A947- 

  

3 — Fleflind Impozabil la venitul. global cer a mi se tace urmăloatete scdzâminte ! 

„5) întrucât venitul din toate proprietăţile mele agricole nu trece de 2.000 lei, cu-n rezultă din declaraţia £). 

„cera se scădea '25%), din impozitul stabilit pentru propriet.....:... de mai sus dela No... 

„B) Venitul din proprietăţile clidite netrecând de... lei, cum se constati din declaraţia ”, - 

şi, casa prevăzută în declaraţia de față fiind locuită de mine, cer a mi se scădea 25%. din impozitul respectiv, | 

    
    

3, — Proprietatea ?).... 
mai jos mens 

țior ate cer a mi se scădea impozitul cuvenit la dobânda plătită pe *) 

    „. având sarcini 3) 
. „. din anul precedent. 

  

  
  Actul justif.cativ de plata impozitului 

mobiliar la dobânda (afară de ipoteci la 
bănci, cred te funciare şi rata de împro- 

prietărire pentru cari nu secere justi licares; 
plaţi impozitului ci numaiezistența datoi iei 

Dobânda su rata 
platita pe anul 
treeut pânâ la 1 
lanvarie 1923 

PROPRIEFATEA Sarcina ipotecara | po, şi data inscripţiei 
sau privigeliata 

  

  

  

    

  

            
Semnătura declarantului, , . 

REZUMAT AL INSTRUCȚIUNILOR ]ă APLIGAREA LEGII 

1. Cum sa face dertiaraţia? . 

Această declaraţie se face pentru fiecare proprietate în parte, fie agricolă, fie clădită, - 

Dacă însă contribuabilul are într'o comună rurală mai multe proprietăţi şi n'a fost trecut în declaraţia 

slectivă No. 1, le va trece pe toate în această declaraţie, ele urmând a fi impuse deodată cu celelalte pro- 

„prietăţi, din comună. 
- aa 

Pentru proprietățile urbane se va face declaraţie aparte de fiecare proprietate, afară de cazul când 2 

sau mai multe proprietăți formează un' grup la acelaş număr al unei strade sau la mai multe numere conte» 

cutive şi se pot impune la un loc. ; Ă 

Clădirile rurale locuite de proprietarii agricoli sau de către arendaşii terenurilor lor, nu sunt. trecute » 

„decât dacă sunt impozabile, adică dacă au dela patru camere jocuibile (inclusiv) în sus, sub aselaș acoperământ. 

aclaraţiunile se fac, chiar pentru proprietățile scutite fimporar de impozitui elementar, spre a se putea 

stabili venitul lor, care va servi de bază Ja impozitul global, până când ete devin impozabile la impozitul ele- 

umentar, în care caz ele se vor declară şi impune la începutul anului ee urmează expirării termenului de: scutire, 

2. Cine face declaraţia ? . 
| 

Declaraţiile se fac de contribuabii pentru propristăţile sale şi câte o declaraţie deosebită pentru fiecare 

sin proprietăţile membrilor din familie aflaţi în sarcina sa,-ale căror venituri le are la dispoziţie, tusă pe nu- 

inele fiecărui membru căruia aparține proprietatea. 

Pentru minori şi interzişi declaraţiunile se fac de către tutore sau de cei ce le administrează veniturile 

miar pentru 0 succesiune deschisă dar neatribuită de către unul din succesori ori de cei ce admiuistrează vs. 

mitul averii succesorale, 
. , 

3. Cum se compiectoază. declarația? 

Declaraţiunile se fac pe formularele de faţă complectându-se spaţiile libere numai dacă cortribuabilui . 

are venitul indicat la ficave număr din tormular, altfel aceste spaţii rămân bere. Dacă spațiul nu ajunge: 

„se va anexă o listă scrisă de contribuabil pe hârtie liberă, cuprinzând indicaţiunile din. formular, 

' 4 Unde se dau deciasațiila? 
, 

Declaraţiunile se dau la percepţia fiscală a locului unde este situat imobilul. 

„La predare se va primi o dovadă cu numărul de înregistrare, Acest număr va fi trecut în decta aţia. 

„pentru venitul global. t 
. . 

ş. Semnarea detlaraţiei se face de contibuabil sau de cel ce îi reprezintă legal ori de pro- 

„curator, în care caz se va anexa copie după procură. E , 

“Dacă declarantul nu ştie carte va puieă fi sstunat de un funcţionar fiscal sau administrativ, în asistența upuj 

„maztor ştiutor de carte, care va semna alături de funcţionar, | 

, Complectarea declarațiunilor se va face, pentru cei ce_nu au putinţa a o tace, ta - percepțiile fiscale, unde 

“contribaaoihi, ce nu sunt în stare a luă cunoştinţă de dispoziţiunile legii, vor face declaraţiunile verbal şi -vog 

sepnă după ce vor fi complect lămuriţi asupra celor ce se va trece în declaraţii. 

- 6. Termanul de predarea dacizrăţiilor. 

Primirea dectarațiunilor și” înregistrarea. lor se face la percepții cu. incevere dela 16 Martie 1923, iar termenut 

„de predare expiră la 15 Aprilie 1923. 

7. Stabilirea impozitului. _ E , _ 

Constatarea venitului şi stabilirea impozitului se face pe loc la fiecare “imobil în comunele urbane şi lă 

-primerie pentru cele rurale. o , 

- Contribuabilii vor. trebui să fie prezenţi la impunere cu actele menţionate în declaraţi, personat ori prin 

xeprezentanţi, În zilele ce se vor publică şi afişă la localurile percepţiilor şi ate primăriilor rurale, aceasta în 

jateresul lor spra a nu face impuneri greşite. 
Aa 

ep 
- _ . - . . _ 

1) Se va îmorie „de fasa“ (in «-zal când a aeclarat că nu mai are alte venituri): sau sah>zatb ori: «anexate», (când mal 

sare şi alte venituri. Se va anexa declarația peatru global, ori, dica e dispzasat de ea, avână venit :0ta! sub so.poe ki, împreună 

sea ae membrilor familiei, se va aneza a:clara ia sau declaraţiile pentru alțe venituri elemnte : . : 

2) are anumz, dacâ în declaraţi: su2t maj multe, ? 
3) Ipotecare ori privilegiate. i 

Cite mm eri zile.
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, . PI 
rate No. 4 Pareatfia eee aaa - 

Jo: de înregistrare .......—. Bomure-———. DEDLARAȚIUNE INDIVIDUALA on 
ventra Impunereă veniturilor comerciale, industriale, profesionale şi din alte ocupatiuni nesupuse la alte imapo-it3< 

şi eventual pentru venitul global în cazul când contribuabilui nu are decât un singur. venit 
în coprinsui percepţiei unde are reşedi (cum şi pentru impozitul minimal de 19 ici po 2), 

—— 

Sub tul , cae aoup ţi starea cică. 

de cetățeni , domiciliat în — _ strada No ge 

Declar că am următoarele venihiri împozabile : 

I.—Din ?ntreprinderea (comercială, industrială ori agricolă 1) 

  

  
  

    

  

  

  

cu sediul principal! în strada No. „ Sar exploaiarez 

în consistând din *) . 

OAPITALUL OIPBA | VENITUL NET TIMPUL Age, 0204 710aLk 
pas tn afacerilor anului | PI tipul exerci: exărcitării din anul | o! tă lu: pre- i menţioaari 

întreprindere 3) precedent Arii anala pre | DREPTURI DE SCUTIRI teecat aaa datu ai menţionarea 
Tei Lei eNarta e arat ice tacoperii exploatării anezalor 
  

                
  

II. — Din exercitarea (proieslunei, meseriei ori ocupaţiunea) 4) 

  

  

  

        

  

                

  

  

  

te strada_: N9 consistând, din 1) 

N 

Ş At iguri totâmplă?i 4 d Dacă i] » MȚemisal brat (oâga. | Obelenole apecute | dacice Getiponere ori seniori dia] erueul | ex ia Esti pe, E: 
gal) pe tizapul exar- | ale exercitării. (Na sita anul precedent) _ pozati! sau are impozit | p178 BNciții 
citări anuiui proce- dia | sani aie da 10 lei anaul 
ant (dacă a durat | 99 t20c cheltuelile o. axul tascut | va arătă aci dacă se ba- | şi mancarea 
esă paţin 3 luni) personale) Felul câştigulră „BUua sa data tao iarasi e ta anale 

. ; perii exploa! putni de 29 * ni zi rental) 1 mega pre 
x : ] . 

Ii, Reşedinţa unde voiu fi supus impozitului pe venitul global este în 
Strada... „ No. şi afară de venitul sus menţionat 6) —— ere 

— făcut declaraţia pentru venitul global, 

Pentru magazin (stabiliment) plătesc chiria de lei ___..____. 
Pentru locuinţe compuse din ——.——— camere plătesc chiria de lei _————- 

Am - salariaţi, cărâra le-am plătit în anul precedent satariul total de lei —— 

„Penttu întreţinerea mea şi a familiei cheltuesc lunar IE. sumă pe care e iau din întreprindast:. 

IV. — Scăzămintele din impozit pe cari le cer sunt: je 
1.-— Pentru sarcini familiare, întrucât n'am făcut declaraţie aparte pentru venitul global enocae Sete, 

pe motivul sus arătat la punctul JI cer șă mi se reducă din impozitul 3) = Piz te 

pentru membrii ai familiei ce arm în sarciuă, mai jos notaţi 

mp Soție, cum dovedesc cu actul 'de căsătorie din... 
de........ani cunt dOvEdEse Ciorna 

    

  

   
     O 5 5 sv. E) n ” i 

Expliciţiuni: 1) Ca arendaş, expioalator de pădure" (chiar proprie) &tc.—1) Se va Îrătă aetaltat în ce constată întreprin- 
derea. exploa area ori exercitarea şi Gacă are loc în mai niulte park se va arătă unde şi: în ce consistă flecare exercitare gi ca: 
anume iustalaţiuni are. Dacă spaţiul nu ajunge se va face o descripţie alăturată. 

3) Se va snexă bilanţ! precedent, impreună cu contul de profit şi pierdere . R . 
+) Micii comercianţi orl messriaşi din comunele rurale pot fi trecuţi în declaraţia -colectivâ .— 1 intirm. în neputinţă. 

a munci afkst în sarcina asistenței publice, rezervist din 1377, ori invalid din războlui 1914—19i5,. 
„„__€) Se va scri We coulribuatii după imprejurarea în care se găseşte: a) Când are venit total peste 10.000 fai: „peri 

surile act notate afară de percepta reședinței mele" am făcut ori: Mai având alte venitari am, tăcut. ori: „e mai 
având alte vemiuri de cât cele aci arătate şi aceasta numai la reşedinţa nam" făcut; b) când are venit total sub 10.000! 
„Q22nd venit total sub 10.000 lei n'am" tăcut, Se înţelege prin aite venituri sau-venit total. veniturile impozabile Ta global, desi: 

şi ale memorilor fainiirej aflaţi in sarcina contribuabilului care se impune pe numele său. . 
”) =globat“; ord : „pe uni ut prevăzut mai sus la No. . . , . „"m9) din salarii atu exereitări cemerctale, lnaustriaie, pro 

Seisaale, etc, spniorin ar, 57 pla A 
- PREŢUL 1 LEU 
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„2, — Nefiind impozabil la venitul global şi"Tntrucât venitul total din întreprinderi corierciale, industriale 
agricole, ori din exereltări profesionale, sau alte ocupaţiuni, nu trece de 3.000 lei, cum rezultă din decla- 

„. Cer a se scădea 50%/, din impozitul stabilit pentru venitul maj   
Taţia 1) oc napoca 
-sus declarat la No,   

Semnciura declărantului, . 

amendaţi şi vor perde dreptul le scăderea sarcinitor ipotecare şi de fa ilie : 

REZAOMAT AL INSTRUCȚIUNILOR DE APLICAREA LEGEI 

Se atrage în deosebi atențiunea. că cei cari nu vor face dectarația în termen vor îi impusti din oficii [-] - 

  

. Obiectul deciaraţiai. , , 
Această declaraţie se face pentru veniturile din întreprinderi comerciale, industriale ori 

“întreprinderi agricole, sau din exercitări profesionale, meserii şi pentru orice alt venit din 
“orice ocupaţiuni ori exploatări nesupuse altui impozit; de asemenea pentru cei ce nu au nici 
"un venit. impozabil şi cari urmează a fi impuşi la impozitul de zece lei anual prevăzut de art. 54, 

Veniturile accidentale se declară chiar pe anul în cari sunt realizate şi în tot cursul 
:anului imediat ce se realizează. 

Locuitorii comunelor rurale vor fi trecuţi în declarațiunile colective No, 1 şi 2, -afară de 
cei ce fac întreprinderi mari şi au contabilitate regulat ținutâ'sau exercită profesiuni libere, 
cari, ca şi toţi contribuabilii ce stau în alte comune decât acea unde.au întreprirderile, sau 
în comunele urbane, vor face declaraţiuni individuale. 

“ Cum se faca declaraţia ? : . 
Se face câte o declaraţie de fiecare întreprindere comercială, industrială, agricolă, pro 

'fesională, ori din ocupațiune sau venit accidental, 
„Se înţelege prin întreprin lere o unitate de afaceri de o singură specialitate care are un singur 

sediu sau o direcţiune. Dacă întreprinderea are loc în mai multe comune pendinte de 
€lierite percepții, declarațiunea se face la percepţia locului de impunere adică a principalei 
reședințe, încunoștiințându-se la timp şi celelalte percepții unde are loc exercitarea, spre anu 

-se mai face altă impunere. . 
Societăţile pe acţiuni fac o singură declaraţie. Ă 
Declaraţiunile se fac chiar şi peniru întreprinderile industriale scutite temporar.de îm= 

'pozit pe baza art. 86, Deasemenea şi pentru veniturile din întreprinderile cari au incetat pe 
anu! în cari se face impunerea, urmând a servi la constatarea venitului global, iar pentris 
„societăţi pe acţiuni pentru impunerea venitului de pe ultimul bilanţ. 

Anexe 

La deciaraţiuni se anexează bilanţul şi contul de. profit şi pierdere pe anul precedent de 
“către toţi comercianții şi industriașii cari au contabilitate regulat ținută, cum şi un extras de 
-cont pentru cifra afacerilor, şi după orice alte acte din cari poate rezultă venitul acelui am 

Registrele pot fi prezentate când. se va face impunerea la cererea comisiei sau „când se 
vor-face cercetări prealabile de către delegaţii fiscului. Intreprinderiie cari au exercitarea. în 

-mai multe comune diferite vor anexa un tablou în care vor arăta pentru fiecare exercitare 
iîn parte cifra de afaceri sau beneficiu brut realizat. 

Ă Cine iace declaraţia și cum se semnează? , 

Declaraţia .se face şi se semnează personal de câtre contribuabil sau de procuratorul său 

“în care caz se va anexă copie depe procură. — Dacă această copie nu e legalizată, procura 

va fi prezentată la impunere. AN a E 
“Pentru minori, faliţi sau interzişi declaraţia. se face de cei ce administrează veniturile”, 
iar pentru o succesiune deschisă dar neatribuită, de cei ce adininistrează venitul sau de unu 

din succesori. | i _ | e 

Dacă declarantul nu ştie carte, va puteă fi serânat de un funcţionar fiscal sau admini: 

strativ, în asistenţa unui martor ştiutor de carte, care va semna alături de funcţionar. 

Complectarea declaraţiunilor se -va fuce, pentru cei ce nu au poțință, a o face, la per: 

cepţiile fiscale, unde contribuabilii ce nu sunt în siare a luă cunoştinţă e dispoziţiunile legii; 

vor face declaraţiunile verbale şi vor senină dioă ce vor fi complect lămuriţi asupra celor: 
ce se va trece în declăraţii. 

Termenul de predarea declaraţiilor j 

înregistrarea lor se face la percepții în cursul lunei lanuarie, 

“ Stabilirea impozitului - i 

e prezenţi la impunere cu actele menţionate în declaraţii, 

zilele ce se vor publică şi afişă Ia localurile percepiiilor şi 
ntercsut lor spre a nu se face impuneri greșite. — 

tabiitate regulat ţinută, ori cari au venituri şi în alte 
liberi din toate comunele, * chiar şi turale, se fac de 

pircepliilor: sau la administraţia financiară în 

Primirea declaraliunilor şi 

Contribuabilii vor trebui să fi 
“personal, ori. prin reprezentanți în 
-ale primăriilor rurale, aceasta în i 

Pentru contribuabiții cari au con 
dJocalităţi, cum şi pentru profesioniștii | 
câtre comisiunie ce vor lucră. la reședințele 

„zilele în „cari aceşti contribuabili vor fi citați. 
PU A | 

Expiicaţiuni : 1) Se va scrie ? „de faţă“ (ta cazul când a deciaj 
mat are şi alte venituri). Se va anexă deciaraţia pentru giobai, ori, 
:preună eu acelea ate membrilor familiei, se va anexă declarația sau 

tat că nu matare altewenituri); „anexald” ori „anerate" (ind 
dacă e dispensat de ed având senit total sub 10.000 ef up 

declaraţiile peniru alte venituri elementare, FDI



  

. 2 - _ o 

oa No; 4 bi „PETRI A 7 
Coena " Formulas spoclai pentru Societăţi anonime şi pantru corarr- la, (2 Maraztitiara.......—— 

cianţi şi industriaș pariicutari cate au registre tn regulă 
2 > Data me ei 

DECLARAŢIUNE INDIVIDUALA E 
pentru impunerea veniitriloz comerciale, industriale, profesionale și din eite ocapaţiani nesupasa la alta impozita. 

gi eventual pentru venitul giobal în cazul când contribuabilul nu are decât an sigur venit 
elementar în coprinsul perceptiei 'nade are reşedinta 

Sub tul —: - cu ocupațiunrn „ starea civilă ..._ — 

ge cetățenie „ domicilial în .  straza No. 
”-  Baclar că am urmăloarele veniluri impozabile | - 

1.— Dia întreprinderea (vomercială, indastrială ori aaricolă 1) rien ere 

aa sediul principal în strada e 

0 ari consistând din 2 

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  
  

    

. VERITEL NEC . 
CAPITALUL . CIFRA oa topul eseriari TIsPUL ALTE DIDIZAȚIUNT 

paz în afăceritor  anaiu | anului peocerieut a - ezereitării din anul - 
ntreprindera 5 ttecedenv "dacă eteritarta,p DREPTURI DE SCUTIRI trecut sau data și toouțlonarea 

La a * 3 boi 3) înveperti exploatării anexelor 
- Lai 

IX. — Bia exercitaraa (profesiunei, meseriei ori ocupațiunei 3) ——— 

în- straaa No. ecusictână, din 1) 

alte câgtiguri intbinplaiaro în gursul N 
i, "ai da impuobro lori 1 ata ali Ventni but (câgtigul | Cheitoeiite gpeeiate ate | Ai Ca eroi). a ate TIMPUL Ă 

a aere | escretără. (Na se tre exenetării din anul teseus ALTE INDICAȚIONI axei procedez a E 
durat est puția 3 luai) cheitueiilo personale) Polul câetigului - suma sau data şi mezționareă apozelor 

a -uai (renititui) ui 1nceperii exploatării 

              
UI.—Reşediafa unde voiu fi supus impozitului pe veritu! glubal este în. 

tradat , Non-m— și afară de venitul sus menţionat 4)-.— = 
Ă - făcut declaraţia pentru venitul. global. 

Penţru magazin (stabiliment) plătesc chiria de lei .... : 
Pentru locuinţă compusă din ———— camere plătesc china de lei 

A 2 salariaţi, cărora le-am plătit în anu! precedent salariul total de Îi — 

Pentru întreţinerea mea și a fatiliei cheltuese lunar lei —————— sumă pe care o ian Cin 
IV. — Srăzămintele din impozit pa cari le cer sunt: . 

„.1.—Pentru sarcini familiare, întrucât mam făcut declaraţie aparte pentru venitul globul | 
pe motivul us arătat la punctul III cer să mi se reducă din impozitul 5) anna 

=: pentru membrii ai fafoilici ce am în sarcină, mai joa notaţi ; 

nm 50ție, cum dovedesc cu actul de căsătorie din 
: da ani cura 

  

  
  

    
  

  

N 
nteaprinderi. 
  

Veninul „lobat impo- 

      
      

  

  

    
4 Sa atrage în dsosebi aterţiunea că cel cari nu vor tace declaraţia în termen vor fi impuşi din: 

oficiu şi umendaţi şi vsr perde dregtut ia scăderea sarcinilor ipotecare şi de fari!a. 
  - 7 - 

Epiieaţtaui : 7) Ca arendaa, exploatator de piidure (chiar proprie) ete.—£) Se va arăta detailat în ce coasistă întreprin'lersa, 
” erplosta'ea ori exezcitarea şi dacă are loc tn rusi muite părţi se va arătă uade' şi îa ce consistă fiecare exercitare si ce anume însta-: Jatinni are, Dscă spaţiul nu ajunge se va tace o desuripie alăturată, 

2) Se va anexă lilanţul precedent, împreună cu contul de profit şi pierdere. ş î) Se va acri de contribuabil după împrejurarea fu care e Răseşe: a] Când are venit total pesta10.000 lai: <nenifurile act notate fiind afară da percepția reședinței mele ara» fănut ori: Afa= azând alte tenituri am făcut, ori: «Ne mat acâni alle centuri drrăt aele aci arătate şi aceasta numai la reşedinţă nam: făcut; 5/ când ars cenit intai aub 10.UD) Iei: <acână venit total zub 10.010 tei sam» ficat. Se întelege prin alte renituri sau veniă total venizarile impozabile la global. deci şi ale membrilor tumilis " aftui în sarcina contribaabilutui gaze se impune pe numele săa. 
 seininl»; ari: «ne oeni'ul preplbui vas sus în Na, a. >. i ăi ităsi i i iale. prufiă cate, ot. Cutie i eat a —") din salarii aan exercităsi comerciale, industrisle. prufusia 

Preţui Lei 1.50



  

E RI 1351 - 

, NOTE DESVOLTATOARE 
o i (Se. complectează de declarant) 

  

No
. 

cu
re

nt
 

SPECIFICAREA. SCĂZĂMINTELOR 
At. St | Art. 32 | Art, 83 | fieiui brat 

lege | din lege | din lege d : din leg Profi-Piertet 

Totalul tiene- 

apă contul 

  

E 
=]

 
-     

  

Bencficiul brut după contul de profit; și pierderi încheiat b 
- - . 3 
  

A) Seăderl Art. 31 
4) Chiria san arenda imobilelor cari servesc întreprinderei, 
sau în cazul când este proprietatea întreprinderei valoarea 

„_locativă brută stabilită de Comisiune pentru impunerea 
la impoz. pe clădiri sau agricol . . . . . 1... [| e o 

3) Dobânzile capitalurilor împrumutate: „ . . . . ... 
c) Balariile, retribuţiunile, fndemnizările şi remizele plătite 
agenţilor, lucrătorilor, funcţionarilor înţreprinderei, fie în 
bani, fie în natură, , . . . . . . . . |. cc... 

2) Participările obligatorii la beneficii ale lucrătorilor sau 
funcţionarilor, stabilite prin contract, statute sau deciziuni 
ale adunărei generale, gratificaţiuni neobligatorii până la 
50 00 din totalitatea retribuţiunilor generale . . . . . „ţ— 

2) Costul materblor prime transformate în cursul anului 
de exploatare pe care sa încheiat bilanțul . . . . . » nare 

) Amortismentul de cel mult 5% pe an din costul imo- 
bilelor ce aparțin întreprinderei, al căror venit € cuprins 
în/acel al exploatărei şi impus la un loc co: form arti- 

- ealului 30 al. III. Pentru clădirile nzinelor, amortismen- 
tul se poate ridica până la 9% și pentru instalaţiuni 
până la 15%. (Pentru investiţiunile mobiliare industriale 
făcute dela 1 Ianuarie 1919 amortismentul se poate urca 
până la 20000) . n... [ceea] 

Amortismentul capitalului fnvestit în concesiuni de 
exploatări pe termen limitat, repartizat pe ani pe timpul 
dela aplicarea legei până. la expirarea concesiunei. (Cai 

  ferate particulare, tramvae, uzine electrice, ete), .... 
h) Alocaţiunile:la casele de pensiuni şi asistență ale func- 
ţionarilur, sau primele plătite de întreprinderi pentru 
asigurarea funcţionarilor până la cel mult 10% din to- 
talul salariilor de bază , . . 1 1. 1 a... .. 

Sumele alocate din beneficii, pentru instituțiuni - de cul- 
tură şi asistenţă publică ale Statului, Județului și comunei. 

  47 Cheltueli diverse sau cheltueli generale privind striot 
întreprinderea . | 1... |. n ser. 

ej Veniturile imobilelor, proprieiatea întreprinderei impuse 
separat la impozitele agricole sau pe clădiri, mai puţin 
valoarea locativă a inmobilului în care se exercită co- 
merţul sau Industria scăzută la art. 31. e - e. - 

Totalul cheltuelilor Art. 31. . . 

"B) Scăderi art, 82, 
a) Rezervele atatutare de 10%0 sau 5%0 conform legei . . 
2) Rezervele matematice ale societăţilor de asigurare, 
dacă nu cuprind în ele beneficii de ale Societătei., . . 

c) Rezerve .speciale pentru creanţele dubioase trecute ca 
atari în bilanţ, până la maximum de 30 din totalul 
creanţelor aflate în portofoliu la data închecrei bilanţului. 

d) Rezerve pentru diferența de curs dela o la -10%0 din 

beneficiul net, se os... . . cc... .. 
i Totalul scăzămintelor Art. 32, . . 

C) Seatite de impositut Comereial şi Industriale art. 33 

a) Participările reale la beneficiile altor societăţi; dove- 

dite eu acte, cum și veniturile din sumele plasate per- 

manent, în efecte publice supuse impozitului -mobiliar, . 

b) Redevenţele din concesiuni ... e. . . . . . . ... 

c) Dobânzile cuvenite la sumele depuse „spre îrnctificare 

ln alte Boc. 1 cc... cc... [oo 

d) Dividendele distribuite acţionarilor » « « « + e o. - 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- “ “Totalul seutirilor. dela Art. 33... 

A Total, «o...             
NOTA, 1) Dacă şa ecatul de prof și plerăeri aa, se cuprinde și benetici 

„ul, după registre. 

  
ul brat se tor ăzăta, țiementalg cari compun benefiolud



oa i 1852 
  

„ Xlemeatele impunere (Se operează de delegatul fisculai în Comisiuni iar na de contribuabil 
, , Pentra impozitul elementar 

Beneficiul brut dupa contul proții şi picraera .. 1... ea e DA eee 

  

Totalul scăderilor art. 31, , îns mmm a ap |... nn ces p = 

Beneficiul net Dei onoarea pai —— 

" La care se mai QUUgĂ-I) soon maia era 

  

  

  

  

  

Totalul scăderilor după ari. 82, . „Lui 

„i 4 „88. 1. pe eter a: Lei ms 

Beneficiul net impozabil la impozitul elementar , . pc... [ne eee pe emmaeeaeee în aeonare ee me 

eare înmulțit cu cola dă — dă un îmvozit anual de, „n ptr ea cete 

Pentru Impozit cumplimeutar 

Beneficiul net înnus. tă îin pozitui elementar eee emana e DEE eee ema 

Se aduugă sculirile- după art, 33. , , co. ca cc... .. n 

  

Tolalul venitului împnzabil, „.. Lei 

Capital social conform bilaniului , . . . . Zei i 

Fondurile de rezervă, conform bilanţului .-, 

  

Tolalul capitalului propriu , [aere 

Din tare sumă de lei... 
  

. i 7 i dmmanennenees finită în Vilantul anului 1915 (ge fure această menliune 

nunti pentru Soc. Anonime indusiriale) 

m-0o îar cola de impunere confurm talalei.   

Deci reniabililalea este ae. 

  

Impozitul complimenlar cuvenit, ,,, . ... [ee ema e CĂ eee ra 

Impozite adilionale îs ee ai ana e ae evo... na 

  

Totalul impozitului Complimentar ptus dăilionălele, se Dei a ermaeneeee 

„ RECAPITULAȚIE 
Impozit elementa» 

  

Împ-zit coniplimentar.. pm n na e ae e n e a ee sn ace apa e eta ere ra 

Impozite adiționale e n n aa - 

  

Zotalul impozticlor . „-. Leica 

  

  

  

i 

„Rrparlizarea impozitelor adiționate, pe comune | 
, . 

a 
” 

| -"   
1) Sa vor asa dei i ia ia a , oz Ă Lege iat 1capozalite auf ate, paturile coase de  intrepriadere din beneficia ș teecute la eheltucli, saa; la sli» contaiă, şi cazi-Aapti .



e ADIO     

_ REZUMAT AL INSTRUCȚIUNILOR DE APLICAREA LEGEI 

  

Obiectul declaraţiei. 
| . Această declarație eu face pentru veniturile din întreprinderi corfereiale, îndustriale ori "întreprinderi . 

: *agricole, suu din exercitări profesionale, meserii şi pentru orice alt venit din ozice ocupaţiurii ori exploatări * . lui i . 
altui, impozit; ale Soci tăţilor cooperative şi particulari cari au registre regulat ţinute, 

- . * 

"- Cum so face declaraţia ? - > 

- Se face câte o declaraţie de fiecare întreprindere comercială, industrială, agricolă, profesională, ori din 
! -veupațiune. Ă ” 

Se înţelege prin întieprindere o unitate de afaceri de o singură specialitate care are un singur sediu sati 
o Qireeţiune; Dacă întreprinderea gre loc în mai multe comune pendinte de diferite perceptii, declaraţiinca se . 
“înce la percepţia Incului de i 6 adică a principalei regedinţe î ştiințându-se la timp şi celelalte per- 
-«upţii unde are loc exercitarea, spre a nu se mai face altă impunere. ă 

Societăţile pe acţiuni fac o. singură declaraţie, .. 
Declaraţiunile se fac chiar şi pentru întreuririderile industriale scutite timporar de impozit pe baza art. 36. 

T)easemenea şi pentru veniturile din întreprinderile cari au încetat pe anul în cari se face impunerea, urmând 
2 peri la constatarea venitului global, iar pentzm societăţi pe acţiuni pentru impuuerea venitului. de pe ultimul 

lanţ, . 

Aneze | ÎN 

La declarațiuni se anezează Euanţul ri contul de profit și pierdere pe anul pracedeni de către toți co= 
rinereianțţii şi industriaşii cari au contabilitate regulat ţinută, cum şi un extras de cont pentru cifra afacerilor, 
şi după orice alte acte din eari poate rezultă venitul acelui an. , 

R -gistrele pot. fi prezentate când se va face: impunerea, la cererea comisiei aau cad se vor face cercetări 
prealabile de către delegaţii fiscului, Întreprinderile cari au exercitarea în mai multe comune diferite vor anexa 

0 tablou în care vor arăta pentru fiecare exercitare în parte cifra de afaceri saa beneficiu brut realizat. 

    

. ” “Cine face declaraţia și cum se sempusază ? 

Declaraţia se face și se semnează persone de.către contribuabil sau de procuratorul său, în caza caz se 

“5 anexă copie depe procură. — Dacă această dopie ru e legalizată, procura va fi prezentată la irapunere. 

, Pentru minori, fuliţi sau înterziși declaraţia se face de cei ce administrează veniturile; iar peatra o sug- 

« ecăiune “deschisă dar neatribuită, de cei ce administrează venitul sau de unul din succesori. : 

“ „. Davă deelărantul nu ştie carte, va pateă fi semnat de un funcţionar fiscal sau administrativ, în. asistența 

-aui martor ştiutor de cart, care va semna alătari de funcționar. . i 

Completarea drelaratiunilor se va face, pentru căi ce nu au putință a o face la percepțiile fiscale, unde 

mantribuabilii ce nu suat în stare a luă cânoștință de dispoziţiunile legii, vor fnce deciarațiunile' verhalo şi vor 

„saună după co vor fi complet lămuriţi asupra celor ce se va trece în declaraţii. . - 

” o Termenul de proderea ceslaraţiiior | 

i Drimirea declarajiunilor şi înregistrarea -lor sc face la percepții în cursul lunei Jamparie, —- 

Stabilirea impozitului 

Contribuabilii. vor trebui să fie prezenţi. la impunere cu netele menţionate ta declaraţii, personal ori .pria - 

- - seprezentanți în zilele ce se vor publică şi afişa ia localurile pererpiiilor şi sle prisnăriilur rarale, aceusta în inte- 

:q7esul lor spre a nu se face impuneri greşi 

“+ Pentra contribuabilii cari au contabili 

- pertiu profesioniștii liberi din toate comunele, chiar j 

! zeședinţele percepţiilor sau la administraţia ficanciâră în zilele 

i 

tate regulat ţinută, ori cari au venituri şi în alte localităţi, cum şi 
7 şi urale, se fac de ckire comisiunile ce vor lueră la 

tn cari aceşti contribaabili vor fi citați, 
     

ear pe 

 



  

DBUEțUl e 

„ de cetățenie... : d 

Aa piloatări neprevăzute la celelalte impozite ori din câştiguri întâmplătoare : 

5. Din urmăloarele venituri ale ca)italului mobiliar.: 

  

„ "1394 . a” 

  Ra : | No. 5 .. _ . | Perceptia ciro. 
. Inregistrat No. DECLARAȚIE 

DE IMPUNERE LA VENITUL GLOBAL PE ANUL 192... | 
Precum şi pentru ărărlerea veniturilor micii Şi a sarcinilor ipotecare şi sarciniler famie 

riare chiar dacă contribuubilul nu e îinpozabil la impozitul global. 
ă fă se vedea punctul 1 din instrucţiuni). 

“Declaratia se preda în cursul l.nei 'anuarie a percepția unde contrib, îș: are domiciliul, sau principata : şazare. 

    
Comună „m enerearaseaee   

Subsemnatul,......       
  

a. CI OCuPațiunen.. o. starea ciiilă.. 

: SET aaeeananerneneanae maenaneenaeeeenee aaee No...   Si 
Deelar : 

A-— Reşedinţa mea unde voiesc a fi imyus la venitul glubal, şi unde să mi se comunice toaţe 
uctele relatire la impunere, se cf ua La Bir, ş. No. 

B:— Veniturile ce am avut în anul precedent 192-., adică dela 1 Ianuarie 192... până la. 
1 Iannane 192 aj arţivână wie sau membrilor din familie mai jos notaţi, ale căror venitari:te 
am la dispoziţie, sunt: . Na i 
1. Din următoarele proprietăți ogricole : 

  

  
    

       
      
44) situată în (0) a... . m "aparținând (7... 

1» . 

  

7 dis. Din următoarele proprietăţi agricole scutite de umpozitul elementar : 

  

Stabilit de recensământ 
i precedent le LEi n-are... Aparţ încasts în anul precedea 

    
  

[)) mu. Sitoată În: ȘI de. Ha. ca venitul (d) 
  
2. Din următoarele proprietăți clădate : 

situată în. 

     

    
  

  
   

    
  

  

  

    

  

    
     

a - - . E » - 2 = 
2 bis, Dim umâtoarele proprietăţi clădite scatită de înnpozitul elementar : ; ; - ' y = - bibt de revensămâănt + (4)... itaat în tr NO.......-Ca venitul (d) isise e i eee 

„ s : . mineral „i n > » 

3. Din următoarele întreprinderi comerciale, indusiriale sau agricole : i reit pet de: . ” . izitul elemsatari : 
Întreprinderea : - ei anireprinderea ti i 

fe) : în str. : ” , Yi 

n » 
- ” » » -   

  

  

  4. Din exercitarea următcarelor proftsiuni, meserii, acupațiuni mecomerciale şi alle ex 

Zpevcitasea._explontiirea,. câștigul. IP Oe CA SguL, 

W. ,    

    

mmm exercitat în... 

  

- 2 

  

„ 
a nrenenaaaeeeeaaenae mmnannenananea TEAlIZAt    p 

  

  

  

Felul şi nomârul valorilor, natura şi origina plasamentalat Vanit po 
anul crecat 

2 i > Lei 

Yai înatâ Şi renitarilor te): | Bioarea nominata Cat aperţine 

  

  

  

  

  

  

  

   
        

  

        
Explieațiuni.- a) Felul preptieiăbloz. Sa dentară pentru global proprietăţile posedate anul trecut, chiar dacă acestea au fost scutite de mpuzti ) elemei tar pe t mp I:mitat ! A rele debânrite după 1 lanuarie al anului da impunere urmând a fi eupriosa - în venitul gicbai at nului vrmător; 2) temura şi judeţul ori rumai oraşul; e) Dacă aparțin coutribuabilului va ş-ri: mie îusuai, dacă apartine unui meniu a: femulii pf'a? o surc-na sa ze va arătă cui; d) Vezi punctu! 8 din lasteucţii ep: Felul comerțu'ui ori exploaiarii; 7) Fe-ul pruferiunii. meserie, orupațiupii or: căşiipului întâmplător; 9) &ctiuni,. rente şi orieari alte titluri, Sau plazamente fe cați'al, tontirine, redever ţa. etc, cu arătarea orginei lor cum şi rentă viagere peste 25 00U lei anual, Se docisră gi venitul covenit dela rentele Statulu, obhpaţiunile jadeţere şi vomunale şi în genere dala toato valorile mobiliare cari sunt scue tite de impozitul ele mentar, Dacă epațiui uv ajunge se vă anexă un borderou întocmit la fe! cu acest formular, 

    

    

  

   

“Tip. „Curierul Juditiare 
Pretul 1.59 

 



     
  

„6: Din ettarii: îndemnizâri, gratificaţii, vemize, pensinai, precum şi vente piugere până "la 35.000 

      

  

  

    
  

  
  

” lei annual. (Benidle viagere «e depăşese 25 000 lei anual se declară la mobuliar). - pi pe 

p denimizări,, da - . _ tai 

% - iwita dela wa. în bani. . 
a n a popi 

_ » ti -» 

mara ae ma 2 a 

      

      

    

N » . 

Dia sumele de mai sas. dopă ce s'a 
respectiră lanară saga zilai :ă râmâae net li 

„7. Dire veniturile mai sus arătate a... 

zat minima nsimptzal   
        „început în cursul anului ireciut dela data de &. ua 

ATERaŢ are. la No rând : . - - 
d). 

    

„. încetat de 'a mai exista cel............... arătat. 
din câuza. 

  

„„. dala daia de (?   mp TĂRĂ.-.. 

  dela NO eee 

  

„se află scuti...     „de iupozital elementar din guaza(%) i 

  

  

     (6, Anezaz copie da pe declarația separat făcută la pere. cre, „mamona Gin. CORtUna „ame arena a 

- „pentru, veniteile irecute în fală 6) 

îi a,   
  

Alfe anere , : : 

0 —Scădori din impozitele elementare pentru imobile şi din xenit. 

3) Diu impozitele elementare” agricole şi pe clădiri, 

__ Asupra imobiluiai situat Îa „umane .. Avâud e datorie ipntecară. dapă cum res: 

din actul - la care am plătit pe mmm dobâbda „de Iei... „nau. Cre să Mi se 

"stadă impozitul cozenit la această dobâidă, E 

b) Din venit. | . 
Din venitul meu toțal cer a mi se scădea : (€) 

1. — Pe lSagă impozitele elementare pe venitarile dela No, 1—4, ca se vor constată, în pozitelg plătite 

în snul îcecat paatra veaitarile dela No. 5 şi 6. pe baza arwătoareior uovezi : ..... 

    

  

  

  i Pata < 

  

2. em Dobânzile pl tite la ormătoarele datorii ipotecare şi chirografare-: 

  

  

  

  

La crcenţa 
* n i ÎN , i 
. a 

_ . » - due omanmoo aa meeeee nn amanata ae 

  

2. m Anuitatea. ln renta   

  
  

  

am rezaită din--.-- 

  

i Deficitul Gin exploatarea (7) mmm 

  

  

: : 
- Stana zipba 

0. — Persoanele din familie “aflate în sarcina mea, pentu cari orr scăderi „| anatez 
2 „ persoane (de- 

. ; “2 (6) 'co; ut : 
- din unpozit (€) conform art. 67 sunt: € | Stea apa te 

 Qalitatea 

Înere remaareennaeme» -50fig, cam dovedeste ca actul de căsârprie d-u. 

„ani cam doveri-se cu 

amaxstă ini 
copie) 6) 

      
         

n. n 
, 

, 
, : 

5 - 

n p 

nara mere e n » 

. » n 

eee roqennerțeee - 2 

EI . ÎN cn rea imam A » » 
  

Semnătura declarantutui, 

ă 
ip : - . ; p a 

a ca în nfini sf - . , 

Se atrupe în deosebi -alenfiunea că cei cari nu vor fate detazabia în termen tor fi impuzi din oficiu ş 

; u d i ipotecare şi le fiimulte . 

„ apeemiirti și zor putrede dre ful la scăderea sarcinelor +p0 e a 

i eg ApIuat 1) Felul riutu, vemuneraţiei, gratificaţiei, remizator, renrelo: se czare până ta 25 000 lai, penziuai şi ori ce 

gis End sumuzări în bani sau iu natură, arătlidu-să în ce cuusiată cels fa mia sua nraaă, iacreţiuere totaiz, ete 

. z > faca roafurm acătăritor dela No- 4 din rezumat iusteucțiunliar. II 

2 Bratara se ate dea nsecenea veaituri sa va arăta pentr fiecace data iuceparii saa încetării, 

ă irii : vi ă ă, ete. - 
4) Se va arăta cauza scutirii: via plautata, elătua nouă, e . . _ 

2 Se va indică doctarațumile date panttu veasturila dela pun tele 4 şi 4 din fată. iuaulge. (pă 

43 Pentru s:ăferi din veuit. sau din impozit a se veavă îi. 7 şi 8 din rezum tul instriicţiuai lo”. (gag 
, _ 

") Daficăte rezultate îa anni pracadeat dia ax »loatări comerciale, industeiaen a zarea 2 , 2 

7 Ri in 'salați san axarciăa Gomaoiale, sadusteate. profesionala, etc, coatorm art in, 2. 

 



  

    

o EZUMAT AL INSTRUCȚIUNILOR. 
Pentru aplicarea legii relative îs impozitul pe venital global. 

  

1. CINE FACE DECLARAȚIA ? 
În afară de excepţiunea prevăzută la Nr. 11. de mai jos, declarâţiunile pentru 

impunerea venitului global se dau de toţi contribuabilii al căror "venit total brut, de 

orice ici, împreună cu acelea ale soţiei şi membrilor minori ai familiei sale, pe cari 

le are la dispoziţie, este de 10.000 lei sau mai mult, scăderile de făcut asupra veni- 
tului ramânând a se operă la stabilirea acestui venit de. către comisiuni. 

Deasemenea îac declaraţie acei cari cu toate că au venituri sub 10.000 lei, au. 

totuşi de cerut scăderi pentru venituri mici, saicini de farnilie sau sarcini ipotecare, . 

Dacă contribuabilul are venituri sub 10.000 iei, numai din comerţ, industrie, 

proiesie sau meserie, face nuinai declaraţia pe formular Nr. 4. 

Ele se fac de către capul de familie. pentru veniturile sale şi aie acestor mem- 
Drii cari se impun la un log cu ale sale, conicrin art. 57, şi de către aceştia pentru cele 
dinir'un comerţ, industrie sau proiesie exercitate de ei, ori din saiarii, cari se im- 
pun separat pe numele lor (5-148 din instrucţiuni). , 

Pentru minori şi inter zişi, declaraţiunile se fac de căure tutore sau de cei ce le 
adniinistrează veniturile, jar pentru o su&cesiune deschisă dar neatribuită, de către 
unul din succesori ori de. cei ce administrează venitul averii succesorale. Această 
dcclarațiune se face chiar și de către acei cari au venituri imobiliare sub 10.000 lei, 
însă cer să li se fadă scăderea pentru sarcinile ipotecare şi de farrilie, - . 

2. CUM SE FAC DECLARAȚIUNILE ? - , 
Dec)aratiunile se fac pe formularele oficiale. Se vor complectă spaţiile libere 

numai dacă contribuabilul are venitul indicat “Ia fiecare număr din formular, altfei 
aceste spaţii rămân libere. Dacă spaţiul nu ajunge se va anexă 0 listă Scrisă de con- 
tribuabil pe hârtie liberă, cuprinzând îndicatiunile din formular, 

3. UNDE SE DAU DECLARAȚIUNILE ? - Ă | - 
Declaraţiunile se dau la percepţia fiscală a locului unde contribuabilul ara do- 

imiciliu! sau principala sa asezare. . - . 
In cazul când contribiabilul are inai multe resedinţe. poate alege pe aceea care 

o consideră principală, fără însă a pute alege acest foc decât la domiciliu sau la 
principala așezare. 

4. CE SE DECLARA ? - 
Pentru veniturile proprietăţilor iinobiliare se va indică felul şi locul unde. sunt 

Situate şi unde au. fost impuse ia recensământ. Ă 
Pentru veniturile dela Nr. 3 și 4, dia prima pagină, ce se coristată anual, . se 

„trece în declaraţia de îaţă venitul net cuprins în declaraţia îndividuată dată pentr 
impozitul. elementar, rămânând să fie rectificat din oficiu, la acea impunere, "dacă 
se va constată de comisiune alt venit decât cel declarat. Se va anexă copie de pe 

- această declaraţie. - 
- Veniturile ce se trec ia Nr. 5 şi 6, cari se taxează pe cale de vărsate directă a 

impozitului, sunt cele cuvenite contribuabilului pe anul precedent, a 
Aceste două venituri se trec reduse aşă cum ele sunt taxabile la impozitul etc- 

wentar, şi anume : a) cel din salarii redus cu suma de 9.000 iei pe an, sau cu partea 
respectivă din această sumă, dacă salariatul a avut acest vejiit numai pe o parte din 
an, socotind ca redueere 750 lei lunar ; B) dintre veriturile. mobiliare, cele din do- 
bânzi reduse cu sumele scutite coniorm art. 24 pentru econoiniile la instituțiile ce 
credit şi economie şi la băncile populare, în limita prevăzută de acel articol ca scutire. 
In schimb nu se scad din venit dobânzile plătite pentru împrumuturile ia acele case - 
până la limita dobânzilor scutite. - Ls 

„__ “La veniturile din salarii evaluările îndemnizărilor în natură se fac : tocuința 115 din salariu, iar pentru salarii mai mici de 1.500 lei iunar, precum şi pentru locuinţele 
din fabrici ale personalului şi lucrătorilor 1/8, brana 3/5, sar imtreţinerea totală egală 
cu șalariul. i. 

Pentri personalul permanent al exploatărilor agricole din comunele rărate a- Ceste evaluări se reduc la jumătate. A : , Pentru servitori. argaţi, de orice fe! cari înc. servicii personale. ori casnice, tn demnizările în natură nu se. sncatest la mu Dunere. ” 
„În tot cazul, se trec în declarațiuni, la locui respectiv, toate veniturile. chiar cele - 

scutite de impozitele elementare, cum sunt: venitul din clădirile noui sau din terenuri 
scutite pentru Orice motiv arătându-se venitul! stabilit de corhisiunire de receisământ dacă s'a făcit această evaluare <au venitul încasat în anul precedeat în caz când ava- juarea nn a fost făcută. venitul din fabrici. scutite coniorm art. 36, din renta Statuii şi altor institutiuni cari se bucură de. scutire, din safarii scutite conform art. 45, ana. II. ori din venituri obtinute din alte tări. . , 

4 
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*5. CE ALTE INDICAȚIUNI SE CER ? . 
Spre a se puică aveă în vedure toaie detaliile necesare la constatarea venitului 

giobal, conform S 153, şi urmărorii, din instrucțiuni, se vor completă datele pre- 

văzute la Nr. 7, şi anume, pentru veniturile cari au început sau au încetat în cursul : 

anului trecut, cur şi cele ce se găsesc scutite : data începerii sau a încetării, urmând 

a fi socotit numai venitul pe timpul cât a avut loc. . 

6. ANEXE. 7 

Veniturile elementare ce întiă în conipunerea celui globai, urmând a îi cele ce 

s: stabilesc la impunerile elementare, adică veniturile din comerţ, industrie, meserii, 

profesii, în cazurile când contribuabilii au asemenea venituri 'ce cad în alte circum- 

scripţii de percepere decâi aceea a reședinței, vor ace declaraţiunile pentru impune- 

rile elementare în două exemplare, dim cari unul se trimite percepţiei unde are loc. 

impunerea la ctementar iar al doilea exemplar se va anexă la declaraţia de faţă spre 

a se aveă în vedere elementele necesare la impozitul global ; 

De asemenea se declară pentru un comerţ sau protesie venitul realizat în anu! 

precedent chiar dacă comerţul sau profesia -a încetat înainte de i Ianuarie a anului 

de impunere la global. ” 

"Toate anexele se vor menţionă ta puuctul 8 din formular (pag. 2), 

7. SCADERI DIN VENIT. : 

Scăderile din venitul total pentru stabilirea vemtului globai se fac: 

a) Fără alte dovezi, odată cu impunerea făcută pe baza deciaraţiumi de faţă ; 

impozitele elementare la veniturile prevăzute în formularul de faţă la Ne, 1—-4, astfer 

cum ele se vor stabili, cel pe salarii primite dela Stat şi instituţiuni publice, cuin şi im- 

pozitul pe veniturile mobiliare primite dela Siat (rente), instituţiuni. publice şi societăți” 

pe acțiuni : de asemenea scăderea rafei de împroprietărire în baza tablouritor oficiale; 

b) In baza dovezilor aduse, conform celor arătate la $ 164-—166 din instrucțiuni, 

celelalte scăzăminte prevăzute de lege, şi anume: impozitul mobiliar şi pe salarii, altele 

decât cele sus arăţate; dobânzile ipotecare sau chirografare afară de cele plătite ia so= 

cetăţi anonime în genere; anuitatea rentelor la a căror plată contribuabilut e obligat; 

deficitele încercate ia o întreprindere agricolă, comercială sau industrială şi sumele 

date din venit pentru instituțiuni de cultură. şi de asistenţă socială a Statului, județelor 

şi comunelor. | Ş : . ; : , 

8. SCADERI DIN IMPOZITUL. PE VENITUL GLOBAL se face numai pen= 

tru sarzini familiare, în baza declaraţiunii făcută pe formularul de față şi a actelor 

de stare civilă, conform arătărilor dela $ 173 din instrucţiunile'de aplicarea legii. 

9. SEMNAREA DECLARAȚIEI se îace de contribuabil sau de cel ce îl repre» 

zintă legal ori de procuralor, în care caz seva anexă copi de pe procură. 

Dacă declaranțul nu ştie carte va putcă fi semnat de un funcţionar fiscal sau ad> 

ministrativ, în asistența unui martor ştiutor de carte, căre va semnă alățuri de funca 

ionar. - 

: Cormplectarea declarațiunilor se va, face, pentru cei ce nu au putinţa a o faze, 

ia perceptiile fiscale, unde contribuabilii ce nu sunt în stare a:luă cunoştinţă de dis 

pozițiunile legii vor face declaraţiuriile verbal şi vor semnă după ce vor îi complecț 

iămuriţi asupra celor ce se va trece în declaraţii. i 

10. TERMENUL DE PREDAREA DECLARAȚIUNILOR. _ | 

Primirea declarațiunilor şi înregistrarea tor se face la perceniii- în cursul Janet 

Ianuarie. : : : 

14. DISPENSE, < o . ” 

£ dishensut de darea declasațiunei peniru venitel global contribuabilul care nu) 

“are decât un singur venit din cormert, meserie sau profesie care se exercită în cuprin- 

sul percepției reședinței sale și pentru care: face declaraţie aparte şi cu condițiune să 

menţioneze pe declarațiunea tăcută pentru acea impunere la impozitul elementar că nu: 

nai are alt venit nici el nici membrii qi familiei aflați în sarcina -sa. Această men- 

fiunie ochivalând cu declaratia pentru global, scăderea: pentru merbrii familiei se 

va cere prin declarația ta impozitul elementar. Dacă are un venit numai dir salariu: 

sau mobiliar va face declarație pe formularul de față. 

Contribuabilul al cărui venit din anul precedent este acelas ca şi în anul anfe- 

„ior.şi dasă mare nici un scăzământ de: cerut şi nici n/a schimbat resedinta, poate 

„sti mu mai facă declaralie şi în acest raz Se presupune că a menjinut declarația din 

"anul precedent în ce priveste veniturile şi că nu are de cerut nici o scădere Ia glo- 

băl nici pentru sarcini familiare nici penru cele ipotecare pentru care se cere da- 

vezi în fiecare an (5 172! b dih îristrucțiuni). | , _ 

Contribuabilii vor trebuj să fie prezenti la impunere €u actele menționate în decle- 

:zații, personal ori prin procuratori, în zilelece se vor publică şi afişă Ia localul perceptiia 

“or, sau în cari vor fi citați, aceasta fiind în interesul lor, spre a se iace împufieri drepte. 

” în caz detitare, actele le pot depune la dosar până în ziua iixată pentr impunere; 
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No, î 

PROCES-VERBAL 
În . - 1 Ă 2 —. 

AStăZi „mtecae „> funa.... ca aa e arene IP ara 

, Noi membrii comisiunii ......,........ de recensământ” dir “Ja dețul anca iama: protedând 
“onjorm legii pentru unificarea contribuțiuanilor directe şi înființarea impozitului pe tenitul global la 
stabilirea categoriilor de proprietăți agricole din COMA „mona „ cum şi la clasificarea şi 

„evaluarea venitarilor medii pe hectar ale terenurilor, am constatat că în această comună se giisesa * 

-câlegoriile de proprietăți şpecificate în tabloul de mai jos dintre cari cele de categoriile 1 —6 se 

clasifică şi Denitul lor pe hectar se evaluază de noi, precum urmează : 

CLASE Denuriirea cătunului, 
i i aa .. $ 

(Caiitateaj caci ze Mae . Pâmânţara Fâneţe „painea ie cur vii OBSEATAȚILEI. 

Lei 

vii 

VII 

i Afară de acestea se mai găsesc în comună următoarele categorii de proprietăţi agricole pentr& 
ceri veniturile rămân a se stapili pentra fiecare proprietate în parte: i 

Categoria 7%)... 
      
  

  . 
Ea 

» 9 

— 

» 
  

     

  

  

7 » 1 _ : NI _ RR 

Jocutui Za stabilirea categoriilor sau avut în vedere declarațiile colective şi constatările comisiunei la fajă 
ui, i . 

Pentra evaluare s'au avut ca norme pe lângă acestea, contractele de greadare cum şi qctele de 
Dânzare aci notate şi anume: - ” : 

  

  

  

  

  

  

ee cra - ; - 

Drepi care am încheiat prezentul proces-erbal în pairu exemplare din cari unul va rămâne 
ataşa! ia lucrările comisiunei în această comună, unul s'a afişat la primăria comunei astăzi, iar doud 
se vor înainta administraţiei financiare, ă 

Delegatul Fiscului ..... 

  

m gudețului... aa [ Ă 

  

p Ronrribuabililor ....... mara ana 

DR RI 
= sea tndia numat natura prâprietătei caro fotmează catesaria: prevâzală IA NE e aa teze vpațiol nu ajange actele se vor nota pe contraj aglnă. 
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Comisianea x... 

  

aan . - Percepția circ... 

derecensămâni. - Comuna............ 

. i Suburbia (Satul, Cătunul) 

PROCES-VERBAL 
PENTRU IMPUNEREA VENITURILOR DIN PROPRIETĂȚILE CLĂDITE | 

  

  

7 

  

Astăzi. „dara anul 7923, sub ţii, membri ai cornisiunii de recensământ,. 

Intycmită în conformitate cu dispozițiunile art. 80 din legea pentru unificarea contribuţiunilor directe şi înființarea: 

impozitului pe venitul global, mergând la imobilui situat în 

  

  

    

  

    

  

  
  

burbia (satul) str. 2... No. aparținând D-) - 

cu domiciliul în Coruna ana ... din județul nnuonageanmnen me SIrada me 
o, - am procedat, conform legii sus menţionată şi înduntrul termenului fixat pentru această operațiune 
la stabilirea itului impozabil şi a impozitului înit precum, ă 

| ” 1. Venitul impozabil şi impozitul ' 

Având în vedere actele mai jos menţionate, starea de fapt a acestui imobil, destinajiunea şi pozițiunea unde- 

se găseşie şi situaţiunea sa comparaliv cu alie imobile similare. 

Dintre contiactele mai jos arătate ţinând seama de 2) - . : 

  

  

  

        

  

      

  

      
      

  

  

_ au mmm aaa 

. as 
. | „ 4mobilul constând în ?) ... EVALUAREA PE APARTAMEI 

îaaed No. de vize a contractelor de fochiriere, ori te : 
vânrare, după cari se evalucază, şi nutori- | r3til sa în îstal 

a . . tatea care le-a vizat. Dacă evaluarea se face | dacă ou se poata! 

ss conipune din . - pa site baze îndicarca acestor „baze ținân- | sralea apărts 

7 . 1, dusae seamă de art. 120 din lege. tei 

_ % . - - - 

  

  
  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  
  

Venitul total               
  

„a. „NOTĂ. — 1) Numele proprietarului. Dacă e în indiviziune se va nota: „in indiviziune” în indiviziuae. Dacă e o succesiune deschisă dar peatri uită se va nota : „sticeiunea“ - „ Dacă e vorba de uzufructuar ştea va face menţiune de aceasta, impozitul atabilindu-se pe numele alu.—2) Se va iadică dacă s'a tinut scamă de ccatracti de are. K re sau de cumpărarea Licută de, proprietari cu cel mult 4 ani în urmă, iar în caz contrariu de care anuine contracte nu s'a ţinut ii Batru cari mouive. ——5) Felul imobilului: casă, hotel, loc viran, ete. — 4) Se va face descrierea amănunţită a imobilului Dacă e cl e = indică separat PI . şi prăv: cu nume le lar, cu destinaţia şi numele | ilor. În tot cazul, se vor face evaluări separata pentru apartamea ele ocopate do proprietari stabiliadu-se_«u preciziune cât ocupă. în total. La valoarea contrectelor de locaţiune;- îi sdomânciraa ale i vcinăiraa în Uaă vitanre oma ao i formare asaza, se. vep trece noicațune pe mai multe 

  „-3i apoi numele celor ce stapânasei 

        

 



  

Venitul total de pe pagina ka MeLe a eee 

„Din venit se scade 20 Y, la clădiri şi instalațiuni imobiliare . «+ - 

    

Rămâne venit net impozabil (neghjând unităţile de lei) «e dei rea aere 
a 
70 

Tei acneea creta 8... 

Adică impozit anual cuvenit în total împreună cu adiționalele. Bel are ae neee 

  

“Cota aplicabilă împreună cu cele adiționale este de î). . = «+ 

  

N. Scăzăminte pe primul an 
    
    

  

    
  

  

  

  

pozitii Pentre dobânzi Scăderi condiţicnate Baraai dacă contribuabilul nu e impozabil la global! impozitul ga d p  globa ura 
cuvenit | ipotecare sau Cana contribabilui are renit din proprietăţi ame pote: : — a lui proprietăți 
pe an |privilegiate (art.69) impozit Pentru sarcini de familie?) clădite sub limita prevăzult de art. 68 Totalul | rămasă ca 

caieula?t 3 za | auna . Summa de - a scăderi» impozit 
: obânzi , upă Ş | acămnt [oacăcontri-|Venitul to» |impozitea- [Scădezea de] - +. ; mai suni ipotecare | IMPOzit „| P 2 | eateutata | "Că gonVi;|Venitul to» Impozit co- | as. lor din | pe primul 

2 | plătite en veniti scădere S [ta împo- | re aite ta! din : la i “pozituii - 
Lei Pe | ta ete . 

aan prâcer| (contin 3 apti Îoeaituri 3i ietăţi-finici proprujrănnaa dupt an 
a er can rietă prietă Si scaderea pi 

(fără | cnotunjie | $ 152 ş | calea Propiletăli| te-cladite |92€ 36 2Ca| aapanciloe | () si (c) 
ani i i - 3 a şi unda 4) otecare bani) n acei (fără bani (a) O. o) ce: Lat Let [teii Le: Lei B. 

  

  

  
  

  
  

  

                                
ili, Alte constatări 

a) Contribuabilul locuind în străinătate mai mult de 6 luni pe an cum s& sOnSbată CR „mme...... 

  

fără a se află în condiiuinile prevăzute de art. 13, coia impozabilă peniru Stat este sporită la 20%. 

b) Coniribuabilul cerând scutirea de impozit a imobilului pe baza art. . „comisiunea” 

constată antena a 

  

    

Imobilul devine deci impozabil dela data de smerenie | 

- Pentru cele ce preced s'a dresat prezentul proces-verbal în dublu exemplar. din care unul se 

  

  atăzeată la lucrările comisiunii, iar unulS) 

  

  

! 

Cu drept de apel în termen de 20 zile libere de estăzi ori dela comunicare. Apelul se 

face la administraţia financiară a județului, 

  

  Delegatul fisculuj .... 

  

  

, consiliului 1 ari judeţean 

. gontribuabililor 

Seranătura de primire a contribuabilului umane eenne mrreaereemrremeriee 

(au a membrului din familia ori din serviciu) său aflat faţă3 

3y Dacă imobilul se bucură de scatire conform constatărilor dela No. If nu se nai calculează impozitul nici scăzâmntele det No. II. 

") Dacă contrbuabilul domiciliază în străinătate cet+ pentru Sti e de 20% la care se adaugă cele adiţionale, 

-3) Numai în cazul când se constată că contribuabiul are venit gtobal sub 10.009 lei. în cazu: când aceasta au se poate stabili, 

<oatribuabilui având venituri gi în alte comune sau suburbii uade nu sunt incă “constatate, scâderile rămân a se face pria comishuaile 

“anuale la cari contribuabilii pasi au fâcut declarațiuni vor fi câtaţi. 7 _ _ _ 

„4) Dacă are venituzi din proprietăţi clădite şi în alte comune, eari. împreună ar puteă trece de minimul prevăzut la art. 68, rămâne 

„a se 'Stabili de asemenea la comisia anuală, RR _ > , E B 

* 5) Dacă contribuabilul sau zit membru din fardilie sau serviciul sâu este de faţă se va acri: sa predat conieibuabilului sub ivare 

de dovădă şi se va lua dovada mai jos. Dacă nici unul din aceşlia nu e de faţă, în cazul când prin declaraţie contrihuabilui nu şi-a alea 

iZe toc de comunicarea impunerii'se va seri: Fa afişat la imobil; iar dacă şi-a ales un asemenea loc Se va scri: se va comunică cantribuabila uri,



  

| PET em re Ra 5 : | Fercepă ari: 

| PROGES-VERBAL e, 
„pentru impinerea anuală a venituiitor comerciale şi industriale cum şi a celor din 

. . profesiuni şi acupțiuni neimpuse la alte impozite. ” 
NO. ae 

Controior 
Astăzi... luna m. anul. 192_— Noi marii ai coratsiizei - 

în conforinitate cu dispozițiunile' legei pentru unificarea contribuţiunilor direcie şi înființarea 

impozitului pe venitul global, am- procedat la stabilirea veniturilor mai jos notate âparținând: - 

cu doric in comuna jud 
NO. manei ... Şi a impozitului cuvenit, precum urmează : _ 

Ocupațiunea 
Contribuabilui exerciţă 9) nuaere 

în comuna . „mm Strada mt 
dela având. exploatarea și în... 

      

ștrada : mer ae 

  

     
  

exercitare, înregistrată sub No. = din. ; , 

Văzând și actele” âci menţionate şi ținând seama de cele mai jos arătate sfabilim: 

], -— Împozitul pe venitul comercial şi industrial VENIT NE 

Venitul brat, diipă bilanţul pe anul precedent 

Avârid în; vedere că 4) ARII tăcut declaraţiunea. de impunerea venitului pentru această: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

-* Secădezi (conform art. 37 şi 35). > 

  

Toţal de scăzut « ;. A a. 
Venit impozabil , .., 

      Cuia aplicabilă, dicipreună- cu' adiţionate afară. de societățile pe actiuni i adi . . «i îi act ” (ionalele se aplică la impozitul complimentar ae i . pe . i pentru i” $ Impozit cuvenit anual. . . .Lei . 
Drepturi de reduceri, ori scutire contorm art: 34, 35 şi 36% Mi 

  

  

  

  

   
Impozit de plătit anual cu începere dela i în 

ae ma a a a Ba 
ON - “Tudi aa ai z Ș ş : Ă su sa Numele contribuabilului sau ai firme! dacă e o socistate, Dacă e o succesiune deschisă, at ititiibuits n aa ee 

7) Se va indica ce 'se exercita: comerțul», «Îndustri 3 se exercită: industria», <profesiunas» ori ipaţiuineas de... 3 Se va nota dacă exercitarea are loc şi în alt€ parte “i în ee annze i reapațlunee iai E va indica: «sa ori «ag s'a» făcut declaraţie . j Macă reducerea s'a operat deja ln aplicarea cotei, 3 va scri aci numai motivarea;



„ : > . DR îi - e „1903 : i Aa - e eee 

  

ÎI. — Impozitul complimentar (dacă beneticiul impozabil trece de 75.000 lei, 
Capitalul pus în. intrepruidere fiind de „. lei, iar cifra faceri anul 

trecul de lei .... „deci beneficiul irpozabil față de capital (cet pu ua 
mătate din cifra afacerilor) reprezentând o rentabilitate de...... 9 impozitul, putin bu 

la beneficiul net. ales redus cu 10%, va fi de . , ” Pi 4, Cu cola de-, 

Pentru societăți pe ailiuni de orice fel: beneficiul impozabil, „com. 

pus din beneficiul nct, scăzând numai rezervele de 
faţă de capitalul de 

nă cu totalul "rezerveloi, repiezintă o rentabilitate de 

impozitul cu cota de "va fi de-. . 

    

   

  

   

  

   

  

    
  

  

  

  

  

  

      
      

  

      
  

    

Impozite adiţionale cu cota de ..—— %/ » 

Ul. — impozitul pe venitul din profesiuni şi ocu pa iuni neim e = 

. la aite impozite i pus VENIT NEI 

Venitul brut Da 

enilul net după e | 

C „tigari ocazionale —— 

Vezi inpoi mem     

  

„Cota aplicabilă împreună cu adiționalele . . . . - 

Impozit de plătit anual cu începere dela . , 

m Lei: Be 

Scăderi din impozitele stabilite la No. 1 sau [li 

(Nu - ai dacă con ribuabilul nu e impozabil ia gtobal). 

  

  

î. Pentru sar tit Cand contrrbizabilul are vestitul net suo mu ve 

import eset | tamitae pp | ode mori in iz elene emerare | suma 

ia No. 1 sau II Numărul | Cota d | Dică contribuabilui VENITUL a de SUMA râmasă de patit 

mewmbrilo» || scădere mai are şi alte total ia ae ete de scăzut „ din impozit» 

PR în sarcină “, exercitâri şi unde Lei “uit | Le ; Mai 

    
! 
i                 

IV. — impozitul minimal prevăzut de art. 54 

Contribuabilul neavând nici un impozit de plătit sau impozitul cu care se: află înscris îihid 

mai mic de zece lei cum rezultă din.     

        neogene janet 

  

urmează -a fi. impus cu “impozitul minimal anual de . : 

__ Pentru cele ce preced s'a dresat prezentul proces- verbal în dublu exemplar din care unul. 

se ataşează la lucrările comisiunei, iar unul?) 

  

  

  

    

  

  

pe . 
Cu drept de se în termeo de .. 

face la Administraţia financiară a jude ţului, 

  

  

iar contestaţia la percepția respectivă. 

  

Delegaul fiscului, mraanenm: meant 

» cons. comunal (ori i județean , 
, 

"a cor tribuabililor,--- 
nn ca pane 

     
Semnătura de primire a coat! ibuabilului-...— 

(său incmbrutui din fam» ori din serviciul 

Pager
e e ar re 

*) Numai în cazul când se sonsiață ci 

"3 Dach cuniribua! itul sau proc + săi 

dus dovada dia: jos. Dacă nu e de fată, se va si: 

- 4 art. 98 din lege. 

ca coutrbuabilul are venit globat sub: ît,000 lei 

său este de faţă se Va pa s'a pretul 900 A atat sub taore de ada sea 

se Va 'contunica canti ;fhuuziluti si se va face comunicarea! în fo ma. Wortzută 
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Pi a A34 a 
  

Judet mmm eee mana . "No, 13 

Comisiunea... de impugera i i __- Percepția Ciprian rm tacea 

PROCES-VERBAL si 
PENTRU IMPUNEREA. VENITULUI GLOBAL PE ANUL 192... 

He. .. oma i 
ă = . urtrolee 
Asţăzi , luna anul "02 bseninălii oi i - 

pna naane întocmită în conformitate cu disnozifiunile legei pentru unificarea omtriu țiunitor directe şi 

  

        

  

  

pentru înființarea impoziiului pe venitul “global, am procedat ia stabilirea venitului global aparținând 

| 
- 

Di
n 

an
pi
ta
l 

mo
bi
li
er
 

i ea rr e mari rar SR 
$ 

Ș Dna Înca cane co aaa 

i Total a 
i Făcând sekzămintele dia No. IL de pe contrapagină 

. Venit giobal Pe 

  

  

  

: „» cu domiciliul în comuna . —-.- din 
județul. Sirada a Are şi a impozitului cuvenit. - 

Având în vedere câ contribuabilul î.en, făcut în termen declarațiunea de impunere prevăzută da 
iege, inregistrată sub No... ....1192..... stabilim cele ca urmează : 

„ Reşedinţa principală a contribuabilului unde se așează impozitul pe venitul global este în pudefut 
7 COMUNA... mea Sfrada....   

      

  

  

ETA Veniturile pe anu precedeni “aoarlinârna contribuabilului Sau inembri! or. “familiei săle ne cari le 
are d dispoziție sunt : 

(Venit RAF DRA YaNITELOI îs PE CAT iuP VENITURILE iN pOzIT ! ecitarile aa însexiu în ordinea i 1 =: saTI:i “7 0, procasa- mal jpa tosă dacă apițiul pa alunge LOCUL DACĂ CENITUL APARTINE îgiPvezbal | RLMENtARe eisieatne | i ia vreun fe) de venituri ee pcale , = CONPALDUABILULUI | pin ANUL PRE: | pentru impo- | pe timoui îti a | se ectdea | 
serta pe latile din dreptul stai fe! UNDE SE BAU UNUI MEMBRU aL zitui elomentar) toat la disp gi din veni motântru-e aceasta În drept. . FAMILIEI ŞI CĂBUI CEDENT A AYOT | saa actul din ceatriazbila ai. | cat ţotai Dacă aie! patfei ne pir ea OSȚINE Î Care rezaită | in anu! precedeni| ar. teste în sită Ala eo. acelay nemir E ANDONE VENITUL venitul LEI Fără deal) de procae-verbai). hi itără bani) 
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e 0) sa'mi" iteun 
- în grupe astta]: î) na capoane de tari, asțiani fi ortea raleri mobiltere supra imporiteint giomeatac ; n a 

L crape 

ăumanea valori scutite Te vimgera pasta 25.00 1ei dobaua: imponabrla în orice fel de creasia; bi - "antteme, 4 Be da veetuai. În ce priveşte impozitele 8 acăzat e ue tedea » pe eouirepagi Poairu 7eailariie apaute i "npoaital plamaniar Was 15 

  

    â cip wltumea estarcă ramâne bară eri se însa ari 

4



  

  

_ | | i : SU ai48 

TIT. Scăderi din venitul torar. de poat Lu 

__2. — Impozitele: elementare la veniturile din. față , 3 
  

  

  

  

  

  

2. — Dobânzile ipotecare sau clirografare arătate prin declarație pentru cari sa 

adus justificarea existenţei lor şi a plăţii impozitului elementar... 
    

  

  

  

  

  

9. 
  

  

  

4. — Deficitul dovedit. din exploatarea comercială, industrială, agricolă " « j 

  
      Totalul sărit 

TV. Scăderi din impozit peiitru sarcini familiare. _ 

Se admite reducerea impozitului pentru,........ persoane, din familia aflata în sarcina contribia- 

bilului, arâtate prin declarajiunea sa, afară de (8) E 

  

  

  
  
  

  

  

Y. Impunerea. 
. _ 

Pentru venitul global alea, în urma “scaderilor de mai sus, prevăzut în prima pagină ținând: 

seamă şi de numărul membrilor familiei, stabilim împozitul pe venitul . global anual conțormn . 

tabelei anezate la lege, la... , Lei. îi 

Contribuabilul nefăcând, “declaraţie şi considerând că . , e 
  

  

  

  

  

se aplică deosebit, conform art. 96, amenda de... . Lei 

Pentru cele ce se preced sa dresăt prezenti PA în dublu exemplar dintre cari tul 

se atașează la lucrările comisitinei îar unul (4)... | & 

  

   Cu drept de zii în teren de... zile “de astazi ori de la comunicare. Contestaţia se face 
zonteataţia 

la perceptia respectivă, iar apelul se face la Adrninistratia financiură, a județului. 

    Delegaiul păscului 

  

  
Fi cons,. comunal lori vdejan). : 

» „contribuabililor .... , ) A 

Semnătura da primire a contribuabilului aaa ana   

- _ foi a persoanei dia femilio sac dia sarzioiul şă4) 

): — — Suma se totalizează în & 
cad din ojiciu ffră fuetificaroa. 

siane; î Foste veniturile rochillare şi pa' sute 
n și rect în onioana vepharie de pe pag. 4, an se mnitrea la coloaza 4 uiti iert obilare şi aa 

«sad Dumat ta baza dantatației și jusifiedrii plăti impozitatul : Celeleite venituri mobilare şi pe selașii. Sa admite ca jastifioara ied! 
aomszari, a căitanel de. săszaraa TEA la stat. (V, Ș 16162. înate ) ant | 230, 10. dacii ; carea pria 

— Se va motiva putuai P 3 su rguusa intra esla esprinse, în daclaraţi ie, — Pentra dobânsfia plătite i 

'eontaazs da sconi sas îmarumutăteri de poeăe Deadiuiee ci ot exiateajei datoriel 47 £-188- 180, it plătite în bieia 

8, — =a va iodica auwai psi aeie ca ni en admit dințre, cele arătate lu declarația ş.m 

„Daci zeutribuadile! Lei ecoriatul săz,paţa da faţă ia va miri : Ca predat ata pi Taara z derată Sa se ra lua dovadămai . 
2 

„4 Dasă aus âe tă, sa Tu uigis e ru epmaaa coztribualilnlai si 25 4 E ta cautate rea îs lors şporâsală de si, 

ina 1. Bo va motiva aamat neadmltotea ealor pâniea cast se pratină fastificări și nă sant ad 
a! mpezitale eiementare și adiționale: pentru, primele 4 feluri, da venituri ca se pentu de! 

i primilo deta Stat, “testitațiual publica p sociatâți pe acţiani. Dacă acestea au e din vaatal 
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