Câţi bani au cheltuit
românii pe telefoane în
2016

Ford va lansa modelele
electrice F150, Mustang,
Transit până în 2020

Pagina 5
Joi, 5 ianuarie 2017
Nr. 7308
8 pagini - 1,20 lei
www.curierulnational.ro

Pagina 6

Curierul Naţional
Partener oficial al Alianţei Confederaţiilor Patronale din România

Ce ne promite noul
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demisionat
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Afrodita Cicovschi
Noul Guvern PSD  ALDE își
propune să adopte în următorii
patru ani un model economic
care va îmbunătăţi mediul de
afaceri și va crește bunăstarea
tuturor românilor, scenariul fiind
constituit
din
măsuri
„implementate cu succes în unele
state
precum
Polonia,
Danemarca, Franţa, Germania,
Marea Britanie sau SUA, dar și din
măsuri noi a căror adoptare va
duce la conturarea României ca
statul din UE cu cea mai mică
povară fiscală”.
Prima măsură ce promite să
fie luată este aceea de a include
toate legile care vizează domeniul
economic
întrun
pachet
legislativ unitar, din care vor fi
eliminate toate prevederile
contradictorii. Codul legislativ va
purta numele „Codul Economic al
României”
și
va
conţine Codul Fiscal, 3 >>
Codul de Procedură Fiscală, Legea
de Înfiinţare a Societăţilor
Comerciale, Legea Evaziunii
Fiscale și toate celelalte legi cu
caracter economic.
Codul Economic al României
va fi dezbătut în primul trimestru
al anului 2017, cu patronatele,
sindicatele, dar și cu ONGuri,
Autorităţi Publice Locale, alte
autorităţi publice interesate,
asociaţii ale cetăţenilor, firme de
consultanţă
interne
și
internaţionale,
toată
clasa
politică.
Aprobarea Codului Economic
al României se va face cel târziu la
1 iulie 2017, iar măsurile cuprinse
în el se vor aplica de la 1 ianuarie
2018, gradual până în 2022. În
acest fel, agenţii economici
precum și cei interesaţi vor ști din
timp ce măsuri economice îi
vizează pentru următorii 5 ani de
zile și asta cu cel puţin 6 luni mai
devreme pentru măsurile care se
aplică de la 1 ianuarie 2018.
Modificările propuse în Codul
Economic al României vizează,
printre
altele,
reducerea
birocraţiei prin reducerea masivă
a numărului de taxe. „Numărul
taxelor în România nu va fi mai
mare de 50. Una dintre taxele
indirecte este TVAul”, se arată în
programul de guvernare.
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De la 1 ianuarie, firmele pot
deduce o nouă categorie de
cheltuieli. Potrivit Codului fiscal,
cheltuielile efectuate în scopul
desfășurării activităţii economice
sunt deductibile, cu excepţia celor
care sunt deductibile limitat sau
nedeductibile, enumerate în mod
expres de actul normativ. Pagina 2

Formula 1: Valtteri Bottas, mare
favorit să îi ia locul lui Nico
Rosberg la Mercedes. Până de
curând, în presa de specialitate se
vorbea și de varianta Fernando
Alonso, însă Flavio Briatore
(managerul ibericului) a dezminţit
categoric informaţia. Pagina 6

Ce contribuţii sociale plătesc
angajaţii și angajatorii în 2017.
Pentru că nu sa aprobat încă bugetul
pentru 2017, cotele de contribuţii
salariale valabile în prezent sunt,
momentan, cele stabilite anul trecut.
După instalarea noului Guvern și
aprobarea bugetului de stat și a
bugetului asigurărilor sociale pentru
acest an, e posibil să apară modificări
ale valorilor. Pagina 2

IT&C
Au apărut și primele imagini cu
Galaxy S8  butonul fizic dispare
din schemă. Au apărut și primele
imagini neoficiale cu noul telefon
de la Samsung, imagini care arată
că va veni cu ecran fără margini,
care să se întindă pe aproape 90%
din suprafaţa telefonului, design
ce a necesitat sacrificarea tuturor
butoanelor fizice. Pagina 4
Kingston prezintă la CES 2017
stickul USB de 2 TB. Cei de la
Kingston Digital, Inc au lansat
dispozitivul de stocare USB
DataTraveler Ultimate Generation
Terabyte (GT), care dispune de cea
mai mare capacitate de stocare
din lume, 2TB și o performanţă
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0). Pagina 4

ACTUALITATE&COMPANII
Cum a fost cea mai aglomerată
noapte din an la Uber. Uber
România publică o serie de statistici
despre cum a arătat, în cifre, noaptea
de Revelion  cele mai aglomerate ore
din an pentru Uber, atât în București,
unde serviciul este de aproape doi
ani, cât și în orașele unde serviciul a
fost lansat de câteva luni: Cluj, Brașov
și Timișoara. Pagina 5

ACTUALITATE
Ce
se
află
pe
agenda
Parlamentului European în 2017.
Parlamentul European șia propus
să dezbată probleme precum o mai
bună gestionare a solicitanţilor de
azil, lupta împotriva terorismului și
a fraudei fiscale, protejarea
drepturilor
consumatorilor,
precum și a conţinutului online pe
„piaţa unică digitală”. Pagina 7
22 mil. euro, împrumutul BERD
acordat Constanţei pentru
achiziţia unor autobuze noi.
Municipalitatea poate îmbunătăţi
transportul în comun și reduce
poluarea în principalul orașport al
României. Pagina 7

EXTERN
ISIS transformase o biserică din
Mosul în fabrică de armament.
Un atelier de fabricare a armelor și
muniţiilor descoperit în apropierea
orașului Mosul în subsolul Bisericii
Sf. Gheorghe demonstrează că
Statul Islamic se bazează pe
componente și substanţe de înaltă
calitate atunci când își fabrică și
pregătesc
armele,
procesul
semănând ca rigoare cu cel
industrial. Pagina 8
Cinci membri ISIS, reţinuţi la
Izmir după atacul din Istanbul.
Identitatea teroristului a fost
stabilită cu exactitate, dar nu a fost
făcută încă publică. Unele surse
susţin că teroristul își formase acolo
un soi de bază în care șia pregătit
atacul din Istanbul. În urma acţiunii
poliţiei, 27 de persoane, inclusiv
femei și copii, au fost luate în
custodie de autorităţi. Pagina 8
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Programul de Guvernare al PSD și ALDE
pentru perioada 2017  2020 își asumă
realizarea unor obiective care ar duce la
îmbunătăţirea mediului de afaceri și la
creșterea bunăstării românilor
Printre obiective se numără elaborarea unui
Cod Economic al României care va conţine
Codul Fiscal, Codul de Procedură Fiscală,
Legea de Înfiinţare a Societăţilor Comerciale,
Legea Evaziunii Fiscale și toate celelalte legi
cu caracter economic
Noua guvernare promite construcţia de noi
fabrici în agricultură și industrie, construcţia
de autostrăzi și căi ferate rapide, dar și
capitalizarea unor firme precum Tarom, CFR,
Șantierul Naval Constanţa, C.E.C.,
Nuclearelectrica
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