Infractorii cibernetici pun
tunurile pe companii

Armata SUA vânează
cu lasere dronele ISIS
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Impozitul global, o
chestiune „de viitor”?!

Somonul și
macroul, campioni
în topul peștelui în
România
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Curierul esenţial
ECONOMIE&FINANŢE
Cerere scăzută pentru sprijinul de până la 1 mil. euro
acordat de stat prin POR 2.2.
Doar 22 de microîntreprinderi și
întreprinderi mici și mijlocii au
depus, până la această dată,
cereri de finanţare prin care au
solicitat un sprijin nerambursabil cuprins între 200.000
de euro și un milion de euro.
Pagina 2

2017 - un eveniment pentru
toate vârstele. East European
Comic Con, cel mai mare
eveniment din centrul și estul
Europei, a ajuns la ediţia a
cincea. Acesta își propune să îi
aducă împreună pe toţi cei care
iubesc cărţile de benzi desenate,
filmele, serialele TV, Sci-Fi și
fantezie, cultura japoneză,
anime, manga, boardgames,
jocuri de cărţi și, nu în ultimul
rând, tehnologia. Pagina 5.

ACTUALITATE

EVENIMENT
Benzi unice pentru RATB din
luna iunie. Firea: Linia
tramvaiului 21 va fi protejată de
gard, ca linia 41, pentru ca
mașinile mici să nu mai intre pe
linia de tramvai, blocând
circulaţia. Pagina 3

IT&C
S-a lansat o nouă cameră din
seria „Travel Zoom” -TZ.
LUMIX TZ90 beneficiază acum
de un zoom optic de 30x
(echivalent 35 mm: 24-720mm)
într-un corp compact permiţând, în același timp,
înregistrare
4K
VIDEO/4K
PHOTO. Noul ecran LCD
înclinabil le permite utilizatorilor să se bucure de
nenumărate posibilităţi pentru
realizarea fotografiilor de tip
„selfie”, inclusiv selfie 4K și
selfie panoramic. Pagina 4

PIAŢA ARTEI
Daniela Ţurcanu - sau natura
ca reverie și metaforă. Dacă
spui de Daniela Țurcanu că este
doar pictor, spui prea puțin.
Este, într-adevăr, o excelentă
creatoare de artă, dar este și un
veritabil om de cultură, fiind
șase ani director coordonator al
Direcției
Judeţene
pentru
Cultură, Culte și Patrimoniu
Cultural Național Constanța.
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Auditul intern poate ajuta la
o mai bună gestionare a
turbulenţelor pieţei. PwC:
Liderii de audit intern trebuie să
fie pregătiţi în mod deosebit
pentru a gestiona riscurile în
arii precum schimbările de
legislaţie, securitatea cibernetică și schimbările în
comportamentul de consum aceștia fiind factorii care ar
putea avea cel mai puternic
impact asupra mediului de
afaceri în următorii trei ani.
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EXTERN
Americanii vând armament
de 300 de mil. dolari kurzilor
Peshmerga. Printre echipamente se află 4.400 de arme de
infanterie, 113 Humvee-uri și 36
de obuziere - pentru a dota două
brigăzi de infanterie și două
batalioane de artilerie ale
kurzilor irakieni Peshmerga.
Conform Departamentului de
Stat, scopul acestor unităţi este
de a combate ISIS. Pagina 8
Bruxelles-ul refuză menţinerea - după Brexit - a
sediilor agenţiilor europene
în afara teritoriului UE.
Bruxelles-ul a dat un răspuns
negativ cererii guvernului
britanic de a menţine pe
teritoriul Marii Britanii - după
finalizarea Brexit - sediile
Agenţiei bancare europene şi
Agenţiei europene a medicamentelor. Pagina 8
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Proiectul de act normativ prevede că, în cazul
unei gospodării formate dintr-o singură
persoană, plafonul neimpozabil va fi de
24.000 lei/an, în cazul uneia formate din două
persoane de 36.000 lei/an, iar din trei
persoane, cum e cazul unei familii cu un
copil, de 48.000 lei/an
Consilierul guvernatorului BNR, Adrian
Vasilescu, admite că impozitul pe gospodării
ar putea fi o carte câștigătoare, dar
anticipează formarea unor cozi imense la
sediile Fiscului, pentru că „pentru o revoluţie
fiscală îţi trebuie o infrastructură modernă și
o disciplină de fier”
Pe de altă parte, președintele Senatului, Călin
Popescu-Tăriceanu, precizează că se dorește
lărgirea bazei de impozitare, în paralel cu
diminuarea impozitului, dar recunoaște că
acest tip de impozit nu va putea fi
implementat foarte curând

Index

Intenţia guvernanţilor de a introduce impozitul pe gospodării
stârnește în continuare ample
reacţii, chiar din partea unor oficiali ai BNR, dar și a președintelui
Senatului.
Astfel, în timp ce consilierul
guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, susţine că - deși acest gen de
impozitare ar putea fi o carte câștigătoare - va fi destul de greu de
implementat, în lipsa unei infrastructuri moderne, Tăriceanu,
președintele Senatului, recunoaște că acest tip de impozit nu va
putea fi aplicat prea curând.
„Ar putea să fie o carte câștigătoare, în condiţiile în care în primul
rând
vor
exista
o
infrastructură modernă și un sistem de disciplină de fier în colectarea dărilor”, a declarat pentru
RFI Adrian Vasilescu, consilierul
guvernatorului BNR.
Acesta a anticipat însă că se
pot forma cozi imense la sediile
Fiscului: „Combinat cu introducerea sistemului pe gospodării, Fiscul îţi dă ţie, 2 >>
cetăţean al României
salariat, obligaţia de a te duce la
Fisc o dată la șase luni sau o dată
pe an, încă nu s-au decis cum să se
facă această impozitare, prin prezenţa salariatului la o coadă imensă, probabil, de care uneori se va
lipsi sau poate că s-ar putea să
ajungem în situaţia în care colectarea nu va mai fi 100% măcar de
la salarii. Fiscul ar putea să spună:
păi nici acum nu e 100%, pentru că
foarte mulţi angajatori iau impozitul de la salariaţi, dar nu-l varsă
la Fisc. Asta se poate rezolva ușor,
ca întregul impozit adunat de la
salariaţi să fie vărsat la Fisc, dar se
poate rezolva foarte greu ca toţi
salariaţii să se ducă la timp și să-și
verse impozitul la Fisc, în condiţiile în care perspectiva ar putea să
fie sumbră, cu cozi imense, cu
pierdere de timp și așa mai departe”, a mai spus Vasilescu.
Pe de altă parte, Tăriceanu a
afirmat că prin impozitul pe gospodărie se dorește lărgirea bazei
de impozitare, în paralel cu diminuarea impozitului, dar a apreciat
că acest tip de impozit „nu va
putea fi implementat foarte curând”.
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