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MÂINE, 20 APRILIE –  

ZIUA ELIBERĂRII DE IMPOZITE ÎN ROMÂNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SAR invită pe toţi contribuabilii români să marcheze în agendă ziua de mâine, 20 
aprilie, ca Ziua Eliberării de Impozite pe anul 2004. Deşi o astfel de sărbătoare nu 
s-a declarat niciodată oficial (şi probabil că nici nu va fi vreodată) ea înseamnă pentru 
fiecare din noi mult mai mult decât diversele prilejuri oficiale, finanţate cu banii 
munciţi de noi în primele 110 zile ale anului, pe care le folosesc politicienii pentru a 
afişa festivisme de paradă. Este o sărbătoare a muncii, una adevărată, mai mult decât 
social-democratul 1 Mai – şi totodată una a libertăţii individuale, mai mult decât 
nenumăratele zile oficiale decretate de guverne cu binecuvântarea ONU, UE sau 
internaţionalelor de tot felul.  

Metodologie. Ziua Eliberării de Impozite este un concept dezvoltat şi aplicat de 
organizaţia americană Tax Foundation de mai bine de trei decenii pentru a vizualiza 
într-un mod uşor de înţeles sarcina fiscală pe care o suportă cetăţenii dintr-o anume 
ţară. Prin convenţie se presupune că tot venitul unei persoane este câştigat uniform pe 
parcursul anului, iar fiecare contribuabil începe prin a-şi plăti integral impozitele şi 
contribuţiile la stat. Astfel că atunci când aceste plăţi obligatorii sunt integral achitate, 
contribuabilul este liber pentru tot restul anului să-şi cheltuiască banii cum doreşte. 

• De la începutul anului şi până azi, 19 aprilie, aţi muncit ca să vă 
achitaţi taxele, impozitele şi contribuţiile obligatorii de tot felul 
către statul român, autorităţile locale şi diversele fonduri publice, 
precum cele de pensii şi sănătate. Cu alte cuvinte, timp de 110 zile 
în 2004 aţi muncit pentru stat. 

• De mâine, 20 aprilie, şi până la sfârşitul anului veţi munci doar 
pentru voi şi familiile voastre.  

• Ziua Eliberării vine mai repede anul acesta decât în 2003, când a 
căzut pe 22 aprilie (însă nu uitaţi că suntem în an bisect, deci am 
câştigat de fapt numai o zi de libertate); vestea proastă este că în 
2002 ne eliberasem de stat pe 18 aprilie.  

• După cum se vede în figura de pe verso, în România cel mai mult 
timp petrecem muncind pentru a plăti contribuţiile sociale (38 
zile), iar cel mai puţin pentru impozitul pe proprietate (4 zile).  
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Pentru simplitate se aproximează prin valoarea PIB totalul avuţiei sociale produse de 
românii care muncesc într-un fel sau altul în ţară; iar prin valoarea bugetului consolidat 
suma totală extrasă de stat de la ei prin impozite şi contribuţii. Sigur, sunt multe 
simplificări încorporate în acest calcul. De exemplu s-ar putea obiecta că sunt unii în 
România pentru care Ziua Eliberării pică chiar pe 1 ianuarie, atât de bine se descurcă 
cu evitarea plăţii impozitelor. Totuşi din moment ce statul român există şi are un 
buget, rezultă că sunt mult mai mulţi cei care îşi plătesc onest datoriile.  
Aşa că mâine dimineaţă când mergeţi la muncă, faceţi-o cu conştiinţa faptului că v-aţi 
dat deja obolul şi de acum lucraţi pentru voi înşivă. Dacă simţiţi că nu sunteţi încă liber 
după 20 aprilie şi că statul vă ia în continuare bani, asta este probabil pentru că duceţi 
în spate pe cei care se sustrag de la plată, parazitând într-un fel sau altul banul public. 
Alăturaţi-vă eforturilor SAR de a transparentiza şi eficientiza bugetele publice – sau 
iniţiaţi voi înşivă acţiuni în această direcţie – pentru a remedia situaţii de genul acesta. 
Responsabilizarea fiscală a fiecărui român este în momentul de faţă una din cele mai bune forme de 
educaţie civică.  
Vestea bună este că faţă de anul trecut 
perioada de muncă la stat în 
România s-a redus anul acesta cu o 
zi (vezi mai jos, dar ţineţi seama că 
2004 este an bisect). Vestea proastă 
este că faţă de 2002 a crescut cu 
trei zile. După cum se vede în 
grafic efortul cel mai serios ni-l 
solicită plata diverselor contribuţii 
sociale asociate cu salariul (inclusiv 
cota angajatorului); apoi impozitele 
indirecte (TVA, accize); impozitul 
pe proprietate achitat 
administraţiilor locale vine abia pe 
ultimul loc.  
 

 
 
 
 
 
 

ZIUA ELIBERĂRII 

2002 18 aprilie 

2003 22 aprilie 

2004 20 aprilie 

Alte rapoarte asupra guvernării 
produse de SAR, studii de politici 
publice şi opinie publică, precum şi 
revista de ştiinţe politice PolSci pot fi  
găsite  la www.sar.org.ro  
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7 Mar: achitat TVA

21 Mar: achitat accize, taxe 
vamale

1 Apr: achitat impozit pe venit

8 Feb: achitat CAS 

1 Jan: Incepeti roboteala 

9 Apr: achitat imp. pe profit 

13 Apr: achitat imp. proprietate 

19 Apr: Achitat restul 
20 Apr: ZIUA ELIBERĂRII – de 
acum munciţi pentru voi înşivă

Calendarul servituţii în 2004 


