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Concluziile studiului Evaluarea opiniei medicilor în privința intenției
Guvernului de a-i scuti de impozitul pe venit
Măsura scutirii medicilor de impozitul pe venit este una corectă?
Doar 49% dintre doctori consideră că măsura scutirii medicilor de impozitul pe venit
este una corectă. În timp ce cca. 72% din doctorii din sectorul privat consideră că măsura
scutirii medicilor de impozitul pe venit este una corectă, doar cca. 44% din medicii din
sectorul public împărtășesc această părere.
Cca. 72% intre medicii care consideră corectă scutirea lor de impozitul pe venit cred
că aceasta ar trebui aplicată și altor categorii profesionale din sănătate. Doar 28% (cca. 15%
din totalul respondenților) consideră că aceasta ar trebui aplicată doar acestei categorii
profesionale. 87% dintre medicii care nu consideră corectă această măsură sau nu știu dacă
este corectă sunt de părere că ea ar trebui înlocuită cu păstrarea drepturilor
câștigate/salarizarea corectă.
Aprecierile negative la adresa acestei măsuri sunt determinate de dorința de
egalitate între cetățeni, respingerea statutului de privilegiați, inechitatea aplicării măsurii
doar la medici, riscul anomiei sociale:
-

-

-

Medici trebuie platiti conform valorii muncii pe care o depun, in schimb sunt cetateni
ca toti ceilalti si trebuie ca TOTI cetatenii sa-si plateasca darile.
Niciodată statul nu da cu o mana ca sa nu ia cu doua ! În plus, teoretic (!), impozitul
se întoarce spre bunul mers al lucrurilor din societate, deci si al medicilor. Sa fim
acuzați de parazitism ?
Toți membrii echipei medicale ar trebui sa beneficieze de aceasta masura. E penurie
generala de personal. Pe de alta parte, evolutia favorabila si confortul pacientului
depind de toata echipa: daca ai doar un picior, cum umbli?
Pe de o parte ar fi, dar pe de alta parte, raman foarte putini oameni care sa plateasca
impozite si nu stiu daca e un lucru bun.

Cu ce ar trebui înlocuită scutirea medicilor de impozitul pe venit?
Cca 57% dintre respondenți preferă înlocuirea scutirii de impozitul pe venit a
medicilor cu acordarea tuturor drepturile salariale cuvenite prin Regulamentul de sporuri și
acordarea dreptului medicilor la un program de lucru normal (35 de ore/săptămână, în loc
de 48 ore obligatorii/săptămână). Cca. 33% dintre medici consideră că de această scutire ar
trebui să beneficieze și alte categorii de salariați din Sănătate, ponderea cea mai mare
(12,5%) înregistrând-o varianta toate categoriile de personal. Doar 15,3% dintre respondenți
consideră că această scutire ar trebuie să se aplice doar medicilor. Dintre respondenții care
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au optat pentru varianta Scutirea de impozit sa se aplice doar medicilor doar 57% lucrează în
unitățile sanitare publice; 30% dintre medicii care lucrează în privat au optat pentru această
variantă.
După cum era de așteptat, scutirea doctorilor de plata impozitului pe venit este într-o
foarte mare măsură apreciată/dorită de medicii din sectorul privat și privită în cea mai mare
parte cu rezerve de medicii care lucrează în sectorul public.

Care ar fi efectele scutirii de plata impozitului pe venit asupra medicilor?
Doar cca. 44% dintre medici consideră că scutirea lor de impozit ar avea un efect
pozitiv asupra medicilor. Analiza corelațiilor indică faptul că medicii din privat tind să indice
într-o mai mare măsură faptul că scutirea lor de impozitul pe venit ar avea efecte pozitive.
Respondenții care consideră că măsura ar avea efecte negative asupra medicilor o consideră
incorectă și cred că este necesară înlocuirea ei. 32% dintre cei care consideră că scutirea lor
de impozitul pe venit ar avea efecte pozitive asupra medicilor cred că este necesară, totuși,
înlocuirea lor cu o salarizare corectă. Medicii care consideră că scutirea lor de impozitul pe
venit ar avea efecte negative indică aceleași efecte atât asupra altor categorii de personal cât
și asupra cetățenilor (aceasta fiind una dintre cauzele posibile pentru efectul negativ asupra
medicilor, respectiv alterarea relațiilor de muncă).
Aprecierile negative la adresa acestei măsuri sunt determinate de dorința unei salarizări
corecte în loc de privilegii, de teama față de ceea ce ar putea ascunde o astfel de măsură, de
respingerea discriminării pe care o aduce cu sine, de refuzul unor pomeni și dorința de
beneficia de recompensele meritate, de ruptura pe care o poate introduse față de alte
categorii profesionale din Sănătate și față de cetățeni, de dorința de echitate, de refuzul
excepțiilor și favorizarea regulilor pentru toți:
-

-

-

-

Ar trebui calculat dacă cei 16% "cîstig" din impozitul pe venit nu e de fapt praf în ochi
comparativ cu pierderea imprimata de limitarea sporurilor și de modificarea timpului
minim de lucru în mod ilegal de la 35 la 48 h saptamînal.
Ar fi o masura ce ne va fi servita atunci cand vom avea alte cereri. Ni se vor "scoate"
ochii de fiecare data cand avem revendicari, "pai ce mai vreti"? Ne dau (X-impozit) si
ne iau n X sporuri, ceea ce va fi o mare cacialma.
Discriminarea medicilor fata de alt personal din sanatat.
Scutirea este doar o "pomana" si nu reflecta adevarata valoare pe care ar trebui sa fie
atribuita muncii si pregatirii medicilor in comparative cu judecatorii, politicienii si alti
privilegiati"
Vrem conditii de munca si venituri corelate direct cu pregatirea, importanta muncii,
riscurile existente, conditii de stres, etc si de asemenea as dori diferentierea
veniturilor in functie de cat muncesc fiecare doua persoane angajate pe pozitii
identice!
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-

-

-

-

-

-

-

As prefera un salariu corect si impozitat. Lipsa impozitarii atrage dezaprobarea
societatii.
Este o masura machiavelica care va accentua dificultatea muncii in echipele complexe
ale oricarei structuri medicale, de la cabinete la spitale, si asa grav subrezite de
neclaritatea sistemului de valori si de venituri.
În mod normal de impozite ar trebui sa beneficiem toti. Vom fi anatemizati de
societate ca "paraziti"
Cred ca e o "abureala"menita sa învrajbeasca medicii cu restul celor ce muncesc in
Sanatate, medicii cu pacientii. DIVIDE ET IMPERA.
Sistemul de impozitare trebuie sa fie acelasi pentru toate categoriile profesionale, din
toate domeniile. Nu medici, IT isti, etc. Important este ca statul sa colecteze
impozitele de la TOTI actorii economici (inclusiv banci, multinationale, soc de
asigurari, etc.), astfel încat toti cetatenii sa aiba contributii egale si, in acelasi timp,
scazute.
Ar crea resentimente fata de medici din partea altor categorii de salariati bugetari si
posibil un val de antipatie generala
Daca nu devenim invidiati si chiar uriti de alte categorii profesionale mai ales ca nu
imi pot sa seama daca aceasta masura nu este contrabalansata de altele care nu vor
duce in final la o crestere salariala
Ar fi ca si cum doar medicii conteaza, nu si restul professiilor medicale. Plus ca nu ar fi
decat praf in ochi, deturnandu-ne atentia de la lucruri mai importante, precum
programul de lucrul, programul garzilor, etc.
Bunastarea pe o fundatie putreda nu va tine.
Toati cetatenii trebuie sa aiba drepturi si obligatii egale. Scutirea de impozit este o
masura "preferentiala" care va adanci prapastia deja existenta intre medici si alte
categorii sociale. Mediciii trebuie platiti corespunzator muncii depuse si sa plateasca
taxele absolut normal, ca sa nu existe interpretari.
In al doilea rand aceste facilitati pot disparea oricand la o viitoare guvernare, pe cand
o salarizare corecta, corespunzatoare (cu impozitul aferent) este mai greu de anulat."
Trebuie o mărire corespunzătoare a salariului medicului, nu o scutire de impozit.
Adică acordarea unui drept salarial, nu un favor.
Va crea disensiuni intre medici si celelalte categorii de personal. In plus, va creste
presiunea asupra medicilor din partea pacientilor, a apartinatorilor si a decidentilor
politici in conditiile in care sistemul public de sanatate va functiona la fel de
defectuos.
Nu ne trebuie pomenile lor otravite! Nu am fost niciodata privilegiati si pacientii
trebuie sa vada ca ne comportam cu demnitate. Sa ne plateasca decent fara sa ne
includa in categoria privilegiatilor! Noi suntem doctori, nu parlamentari, nu
magistrati, nu politisti. Toti cetatenii trebuie sa plateasca impozit, de ce sa ne
includem in categoria privilegiatilor? Ca sa muncim 48h/saptamana pentru o mizerie
de scutire de 16 la suta impozit? Socotiti si voi daca merita!
3

Cercetare desfășurată în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”

Care ar fi efectele scutirii de plata impozitului pe venit a medicilor asupra
altor categorii de salariați din Sănătate?
Aproape jumătate dintre medici consideră că scutirea lor de impozitul pe venit ar
avea efecte negative asupra altor categorii de salariați din Sănătate, doar 18% indicând
efecte pozitive.
Cca. 89% dintre medicii care au considerat incorectă scutirea lor de impozitul pe venit
cred că aceasta ar avea un efect negativ asupra altor categorii de personal din Sănătate
(posibilă relație cauzală). Cca. 77% dintre medicii care cred că scutirea lor de impozitul pe
venit ar avea un efect negativ asupra altor categorii de salariați optează pentru înlocuirea
acestei măsuri cu o salarizare echitabilă (ce ar putea fi obținută prin corectarea legii
153/2017) și indică că efecte negative asupra populației corespunzătoare acestei măsuri.
Aprecierile negative la adresa acestei măsuri sunt determinate de dorința menținerii
echipei medicale (amenințată de o astfel de măsură discriminatorie), de anomia pe care o
poate instaura, de dorința respectării unor principii etice în asigurarea salarizării:
- Noi muncim cot la cot, medici si asistenti, cel putin in clinica in care profesez eu; de ce
sa fim tratati diferentiat din pdv fiscal?
- Fiecare se simte important din punctul lui de vedere si sigur nu accepta ca altul are
responsabilitati si munca mai grea.
- Frustrare, ura, invidie, deoarece este discriminare evidenta. Se vor folosi de fiecare
data de principiul "divide si stapaneste".
- "Scutire doar la medici = invidie, ura, mancatorie intr-un sector deja macinat de plase,
directionari, clientela , politica......
- Prin scutirea medicilor pe venit s-ar mai crea un nou conflict între clase sociale, și
chiar în rândul angajaților din sistem, de exemplu medici versus asistente medicale.
- În ultimii ani mass media a pornit o adevărată ”vânătoare de vrăjitoare„ împotriva
medicilor și a personalului din sănătate, căutând orice conflict, exacerbându-l, și
prezentându-l distorsionat.
- Serviciul medical sau asistența medicala, se face în echipa.
- Nu e etic. Nu avem stea in frunte doar pentru ca suntem medici. Nu ar trebui sa se
faca aceasta discriminare.
- Toati cetatenii trebuie sa aiba drepturi si obligatii egale. Scutirea de impozit este o
masura "preferentiala"" care va adanci prapastia deja existenta intre personalul din
sanatate si alte categorii sociale. Personalul din sanatatei trebuie platit corespunzator
muncii depuse si sa plateasca taxele absolut normal, ca sa nu existe interpretari.
- In al doilea rand aceste facilitati pot disparea oricand la o viitoare guvernare, pe cand
o salarizare corecta, corespunzatoare (cu impozitul aferent) este mai greu de anulat."
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-

Salariul medicului ar deveni un "salariu special", nelegitim în ochii publicului, aidoma
pensiilor speciale.
Ar trebui scutit de impozit tot personalul care lucreaza in sanatate
Acest privilegiu ne-ar invrajbi cu asistentele, cu infirmierele, cu pacientii!
Asupra asistentelor medicale un efect pozitiv (dacă scutirea se aplică şi asistentelor) şi
un efect negativ asupra personalului auxiliar din sănătate.

Care ar fi efectele scutirii de plata impozitului pe venit a medicilor
cetățenilor?
Cca. 45% dintre medici consideră că scutirea lor de impozitul pe venit ar avea efecte
negative asupra cetățenilor, 25% indicând efecte pozitive.
Efectele negative asupra cetățenilor sunt indicate într-o proporție semnificativ mai
mare de medicii care lucrează în sistemul public comparativ cu cei care lucrează în sistemul
privat. Majoritatea medicilor care consideră că această măsură ar avea un impact pozitiv
asupra cetățenilor o consideră în același timp una corectă. 81% dintre medicii care cred că
această măsură ar avea un impact negativ asupra cetățenilor cred în același timp că ea ar
trebui înlocuită de măsuri care să asigure respectarea drepturilor salariale (posibilă relație
cauzală). Medicii care cred că această măsură ar avea un impact asupra lor ar avea același
impact și asupra cetățenilor.
Aprecierile negative la adresa acestei măsuri sunt determinate de reacția negativă din
partea populației, de accentuarea unor sentimente de ură, de refuzul statutului de
privilegiați, de tensiunile sociale pe care le-ar genera:
- In conditiile in care o parte din populatie, gresit informata sau dezinformata, …
priveste cu ostilitate tagma medicala, o astfel de masura discriminatorie nu ar face
decat sa adanceasca si mai mult aceste probleme.
- De fiecare eveniment populatia ne va arata cu degetul (ce mai vor si astia, nu le mai
ajunge, si ce grija au "organele " de noi).
- Politicul dezbina lumea medicala (nu doar medici, dar in mod special) de beneficiari,
in mod arbitrar, prin mentinerea unei retributii mizere si obligarea la alternative, care
cresc starea de nemultumire, uneori foarte agresiv exprimata in societate.
Deprecierea respectului social al profesiunii si plata mizerabila asociata umilintelor
suportate, demotiveaza si este conditia de baza, dupa opinia mea care genereaza
emigratia medicilor
- Invrajbirea altor categorii sociale contra doctorilor si exacerbarea invidiei acestora
contra acestei profesii medicale.
- "Pozitiv" pentru ca ar da apa la moara cu argumente pertinenete ca suntem niste
"nemernici"
- Ura împotriva noastră .
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-

-

-

Nu cred ca cetatenii ar privi acesta masura cu ochi buni, mai ales la momentul asta
cand increderea populatiei in medici este destul de scazuta. Plus ca i-ar incuraja pe
unii dintre ei sa aiba pretentii mai mari "asupra" medicilor, caci ei oricum considera
ca medicii sunt sclavii lor.
Posibil negativ, intrucat raman ceilalti cetateni sa plateasca impozite.
Va genera in primul rand frustrare, invidie, vor aparea tensiuni sociale.
Vor avea o părere şi mai proastă despre medici pe care îi vor considera categorie
favorizată.
Negativ - datorita ""ingradirii"" agentilor economici de pe piata din Romania prin
cresterea taxelor per angajat si datorita riscului de inflatie (avand in vedere ca
modificari/mariri de venituri se vor efectua si in alte meserii)"
Populatia ne-ar detesta. Sa fim demni! Suntem doctori, nu pomanagii! Da, sa ne
plateasca bine iar noi sa ramanem contribuabili onesti, asa cum am fost intotdeauna!
Ar trebui sa fie pozitiv, pentru ca astfel medicii romani ar fi mai motivati sa isi
desfasoare activitatea in tara.
Vor crea falsa impresie oamenilor de rand cum ca medicii ar fi clasa sociala
privilegiata...

Analiza generală indică faptul că această măsură nu se bucură de un sprijin larg în
rândul medicilor, ea fiind devansată de dorința medicilor pentru recunoașterea statutului
social al profesiei, inclusiv prin intermediul veniturilor acordate pentru munca prestată, și
refuzul de a fi considerați o clasă privilegiată.

Coordonator,
Rotilă Viorel
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