București, 3 noiembrie 2014

Cãtre: Ioana Petrescu
Ministru
Ministerul Finanţelor Publice
Dan Manolescu
Secretar de Stat
Ministerul Finanţelor Publice
Gelu Ştefan Diaconu
Preşedinte
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Ref: Întâlnire consultativă cu Doamna Ministru Ioana Petrescu şi reprezentantii ANAF

Stimată Doamnă Ministru,
Stimaţi Domni,
În numele Coaliției pentru Dezvoltarea Romȃniei dorim să vă mulţumim atât pentru disponibilitatea şi deschiderea
manifestate în cursul întâlnirii noastre din 31.10.2014, cât şi pentru discuţiile extrem de constructive purtate în
cadrul acesteia. Considerăm că aceasta colaborare manifestată şi prin astfel de întâlniri reprezintă o punte de
legătură între autorităţile statului şi mediul privat, esenţială pentru asigurarea progresului economic de care
România are atâta nevoie.
Cu dorinţa sinceră şi angajantă de a asigura îmbunătăţirea permanentă a interacţiunilor noastre, astfel încât să
atingem un rezultat de maximă eficienţă a colaborării noastre, dorim sa reconfirmăm în cele ce urmează cu
dumneavoastră intelegerea noastra asupra subiectelor discutate în cadrul întâlnirii mai sus-menţionate. În acest
sens vă supunem atenţiei următoarele:
i.

Măsuri de combatere a evaziunii fiscale şi îmbunătăţirea colectării – în ceea ce priveşte acest subiect

şi dată fiind complexitatea acestuia, s-a concluzionat că o nouă întâlnire este necesară pentru dezbaterea acestuia,
întâlnire ce va avea loc în termen de 2 săptămâni. De asemenea, ati mentionat ca aveti in pregatire un pachet
propriu de masuri care urmeaza a fi finalizat in cel mai scurt timp. In acest sens va rugam sa ne puneti la dispozitie
acest document pentru a putea fi discutat in cadrul grupului de lucru ce urmeaza a fi format din reprezentantii
Ministerului Finantelor Publice, ANAF si ai mediului de afaceri care vor analiza in totalitate masurile de natura
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administrativa si legislativa menite sa contribuie speram noi la imbunatatirea colectarii si reducerii evaziunii fiscale
din Romania.
ii.

Profesiile liberale, drepturile de autor şi confuzia în jurul reglementărilor în vigoare

Sumarizând aspectele discutate, precum şi concluziile asupra cărora am convenit în cadrul întâlnirii, înţelegerea
noastră este că tratamentul fiscal aplicabil profesiilor liberale si drepturilor de autor conform Ministerului
Finanţelor Publice este următorul:
a.

Dispoziţiile pct. 2.2. din Normele metodologice de aplicare a art. 7 din Codul fiscal, în forma introdusă
Hotărârea Guvernului nr.791/2010, sunt valabile şi pe deplin aplicabile. Mai mult, înţelegem că Ministerul
Justiţiei v-a confirmat în scris că Normele Metodologice emise în aplicarea legii fac corp comun cu aceasta şi
nu pot fi ignorate.

b.

Pct. 2.2. din Normele metodologice de aplicare a art. 7 din Codul fiscal, în forma introdusă de Hotărârea
Guvernului nr.791/2010, instituie o normă derogatorie de la regula re-calificării unor activităţi economice
independente în activităţi dependente în cazul activităţilor desfăşurate de persoanele fizice care exercită
profesii liberale. Aceste dispoziţii sunt obligatorii pentru inspectorii fiscali din cadrul ANAF la momentul
derulării controalelor fiscale.

c.

Instituţia re-calificării activităţilor independente în activităţi dependente şi, implicit, criteriile prevăzute de pct.
2.1. al Normelor metodologice de aplicare a art. 7 din Codul fiscal nu sunt incidente în cazul profesiilor liberale
si drepturilor de autor, dacă persoanele fizice le exercită conform scopului legii speciale în baza căreia au fost
autorizate şi cu respectarea termenilor şi condiţiilor specifice care caracterizează desfăşurarea acestor activităţi
liberale, conform legii relevante care guvernează profesia.

d.

Faţă de necesitatea aplicării unitare şi corecte a dispoziţiilor legii fiscale pe teritoriul României, reprezentanţii
Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu ANAF vor elabora linii directoare prin care să clarifice in scris
tratamentul fiscal aplicabil profesiilor liberale si drepturilor de autor, conform legislaţiei în vigoare, astfel cum
s-a discutat în cursul întâlnirii că ar trebui interpretată, conform menţiunilor de mai sus.

Pentru a îndepărta orice urmă de neînţelegere şi de aplicare neconformă cu legea a prevederilor mai susmenţionate, precum şi în vederea asigurării predictibilităţii legii fiscale pentru mediul de afaceri din România, vă
rugăm respectuos să ne comunicaţi în scris până la data de 7 noiembrie 2014 că înţelegerea noastră asupra
conţinutului discuţiilor purtate în întâlnirea din 31.10.2014, conform menţiunilor de mai sus, este una corectă.
iii.

Pieţe de capital – obligaţia nerezidenţilor de a desemna un împuternicit pentru îndeplinirea

obligaţiilor fiscale – referitor la acest subiect, în urma expunerii situaţiei de fapt şi a propunerilor noastre, s-a
agreat ca, în urma unei analize de fapt a celor discutate, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice vor reveni
cu un punct de vedere in urmatoarele zile.
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iv.

Legea sponsorizărilor – cu privire la acest subiect, s-a stabilit ca reprezentanţii Coaliţiei pentru

Dezvoltarea României să întocmească un document conţinând aspectele semnalate şi propunerile aferente, care
să fie adresat Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Tineretului şi Sportului, spre consultare şi analiză.
Dorim să vă asigurăm in continuare de întreaga noastră disponibilitate în ceea ce priveşte subiectele discutate în
cadrul întâlnirii noastre de astăzi, în vederea îmbunătăţirii cadrului fiscal legislativ autohton şi implicit a mediului
economic.

Cu deosebită consideraţie,

Radu Florescu
Președinte
Coaliția pentru Dezvoltarea României

Daniel Anghel
Coordonator
Grup de lucru pe probleme de legislaţie fiscală
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*

*

 Despre Coaliţia pentru Dezvoltarea României
Coaliţia este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi.
Coaliţia nu este o entitate înregistrată juridic. Membrii Coaliției contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară
formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri.

 Scopul Coaliţiei
Scopul Coaliţiei este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituţii publice pe teme care au
impact asupra climatului economic și de afaceri din România.

 Coordonarea Coaliţiei
Coordonarea Coaliţiei este asigurată de un Consiliu Director format din Președinţii și Vice-președinții AmCham
Romania, AOAR, FIC și RBL, prezidat prin rotaţie, cu un mandat de șase luni, de un membru al conducerii uneia dintre
organizaţiile reprezentate în Consiliul Director. Domnul Steven van Groningen, Vice-președintele FIC este în prezent
Secretarul General al Coaliţiei.
Componenţa actuala a Consiliului Director include:
Philippe Beke, Ambasadorul Regatului Belgiei, Ambasada Belgiei
Florin Pogonaru, Preşedinte, AOAR
Radu Florescu, Vice-președinte, AmCham
Bogdan Ion Vice-președinte, AmCham
Mihai Bogza, Preşedinte, FIC
Steven van Groningen, Vice-preşedinte, FIC
Mihai Marcu, Preşedinte, RBL
Dragoș Roșca, Vice-preşedinte, RBL

 Membrii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României
Asociaţii de afaceri
Asociaţia de Afaceri Daneză-Română
Asociaţia de Afaceri Româno-Belgiană
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Ungaria în România
Business Sweden
Camera de Comerţ Americană în România
Camera de Comerţ Româno-Britanică
Camera Bilaterală de Comerţ și Industrie România - Cipru
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Camera Mixtă de Comerţ și Industrie Cehă - Română
Camera de Comerţ și Industrie România – Finlanda
Camera Franceză de Comerţ, Industrie și Agricultură în România
Camera de Comerţ Elveţia-România
Camera de Comerţ și Industrie Germană-Română
Camera de Comerţ și Industrie Eleno-Română
Camera de Comerţ Italiană pentru România
Camera de Comerţ Româno-Olandeză
Camera Bilaterală de Comerţ România-Slovacia
Consiliul Investitorilor Străini
Confederația Patronală “Concordia”
Fundaţia Romanian Business Leaders
HR Club

Membri Asociaţi
Ambasada Austriei - Secţia Comercială
Ambasada Belgiei
Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Ambasada Canadei
Ambasada Confederaţiei Elveţiene
Ambasada Regatului Danemarcei
Ambasada Republicii Finlanda
Ambasada Republicii Federale Germania
Ambasada Republicii Franceze
Ambasada Republicii Elene - Biroul pentru Afaceri Economice și Comerciale
Ambasada Irlandei
Ambasada Republicii Lituania
Ambasada Republicii Polone – Secţia de Comerţ şi Promovarea Investiţiilor
Ambasada Spaniei - Biroul Comercial și Economic
Ambasada Suediei
Ambasada Regatului Țărilor de Jos
Ambasada Statelor Unite ale Americii
Ambasada Ungariei

 Grupurile de lucru organizate în cadrul Coaliţiei
1. Grupul de Lucru pentru Agricultură
2. Meta-Grupul de Lucru pentru Pieţe de Capital
3. Meta-Grupul de Lucru pentru Competitivitate şi Climat Investiţional
4. Grupul de Lucru pentru Educaţie
5. Grupul de Lucru pentru Energie
6. Grupul de Lucru pentru Fonduri UE şi Achiziţii Publice
7. Grupul de Lucru pentru Finanţe şi Fiscalitate
8. Grupul de Lucru pentru Infrastructură & Transport
9. Grupul de Lucru pentru IT&C
10. Grupul de Lucru pentru IMM-uri

5

6

