Consiliul Investitorilor Străini (FIC) – Recomandări pentru sistemul fiscal din
România

În cadrul Consiliului Investitorilor Străini (FIC) încă de la înființarea organizației, în urmă cu 25 de ani,
funcționează un grup de lucru dedicat sistemului fiscal din România care contribuie cu recomandări și
documente de poziție ce au la bază principii europene și bune practici din alte țări. Temele abordate de
cu privire la fiscalitate au fost diverse de-a lungul timpului, pentru o viziune completă a temelor
importante abordate de către FIC, avem un capitolul dedicat regimului fiscal în Cartea Albă
(https://wb2021.fic.ro/ro/regimul-fiscal), publicată la fiecare doi ani de zile, ce reprezintă o radiografie a
economiei românești și în același timp o sinteză a recomandărilor membrilor noștri pentru autoritățile din
România. Printre recomandările FIC se numără mai multe măsuri pe care le menționăm mai jos.

Măsuri pe termen scurt
• Consultarea între autoritățile statului și comunitatea de afaceri este esențială atât pentru revizuirea
proiectelor legislative, cât și pentru implementarea celor deja existente. O astfel de abordare va spori
calitatea legislației și va sprijini aplicarea uniformă. Claritatea, stabilitatea și predictibilitatea legislației
fiscale, precum și a punerii în aplicare și a interpretării acesteia sunt condiții esențiale în deciziile de
investiții. Orice modificare a legislației, inclusiv interpretarea acesteia, ar trebui adoptată după
consultarea cu mediul de afaceri și aplicată în mod corespunzător de către autoritățile fiscale, numai
pentru viitor, și nu retroactiv.
• Reforma ANAF ar trebui să continue pentru a elimina deficiențele existente în cadrul administrației
fiscale, dar și pentru a crea un sistem IT public integrat care să conecteze diferite autorități. Este important
să se aibă în vederea digitalizarea întregului sistem ANAF conform reformei menționate în PNRR.
• R&D: facilitățile fiscale pentru activitățile de cercetare și dezvoltare nu sunt aplicabile. Ministerul
Inovării, Cercetării și Digitalizării și Ministerul Finanțelor împreună cu mediul de afaceri ar trebui să
colaboreze pentru a găsi soluții optime la blocajele existente.
• Combaterea evaziunii fiscale: Pedepsele pentru evaziune fiscală ar trebui crescute, iar o listă conținând
contribuabilii ce au datorii la buget, ar trebui făcută publică. Ar trebui luată în considerare revizuirea
definiției contrabandei, pe baza criteriilor cantitative. Îmbunătățirea cooperării între companii și autorități
ar oferi resurse și expertiză suplimentare agențiilor guvernamentale pentru a combate contrabanda și
evaziunea fiscală.
• Prezentare voluntară a informațiilor: abordare consistentă și proactivă cu privire la creșterea gradului
de conformare voluntară. O astfel de abordare ar trebui să include pedepse mai mari pentru contribuabilii
care nu își respectă obligațiile fiscale și stimulente pentru acei contribuabili care își îndeplinesc cu
regularitate obligațiile fiscale la timp. Experiența ne arată că acest tip de stimulare pozitivă conduce la
rezultate bune – de exemplu, în cazul impozitelor locale, reducerea acordată în cazul plății obligațiilor
fiscale în avans, aduce beneficii în fiecare an.
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• Crearea unei baze de date cu acces plătit, care să respecte principiul confidențialității și care să pună
împreună toate documentele emise sau ce urmează a fi emise de către MF referitoare la interpretările
fiecărui articol al Codului Fiscal, Codului de Procedură Fiscală, Legea Contabilității și oricare alt act
legislativ secundar, cu scopul de a normaliza și de a crea o abordare unitară pentru interpretarea
reglementărilor respective, atât de către inspectorii fiscali, cât și de către contribuabilii din România.
• Rambursarea impozitelor: autoritățile fiscale ar trebui să ia măsuri pentru a asigura rambursarea rapidă
a impozitelor pentru societăți și persoane fizice eligibile și nu ar trebui să creeze obstacole sau întârzieri
birocratice inutile.
• Consolidarea fiscală a societăților și grupuri TVA: Deși consolidarea impozitului pe profit este binevenită,
anumite criterii de eligibilitate stabilite în legislație limitează grav posibilitatea aplicării acesteia.De
exemplu, legea prevede că societățile care sunt atât plătitoare de impozit pe profit, cât și plătitoare de
impozit specific, nu pot solicita consolidarea. FIC recomandă aplicarea consolidării impozitului pe profit și
pentru aceste cazuri, deoarece un număr important de societăți care sunt, în principal, plătitoare de
impozit pe profit plătesc și impozit specific și, astfel, nu se califică pentru consolidare în domeniul
impozitului pe profit.
• Profitul reinvestit: extinderea listei activelor care intră sub incidența acestui stimulant. În plus, pentru a
face ca stimulentul să devină mai eficient, FIC recomandă implementarea unui sistem de raportare care
să permită contribuabililor să aplice stimulentele fiscale într-o etapă ulterioară, dacă în perioada curentă
condițiile cerute nu sunt îndeplinite.

Măsuri pe termen lung
• Reforma și digitalizarea ANAF, în special în vederea creșterii gradului de colectare a taxelor. Sistemul de
raportare și evidență fiscală trebuie remodelat prin introducerea unor instrumente conforme cu
standardele internaționale: de colectare de informații, monitorizare și verificare a datelor raportate de
către contribuabili. Astfel, autoritățile fiscale vor avea o privire de ansamblu asupra operațiunilor fiscale
și vor putea desfășura inspecții fiscale sau vor putea analiza simultan mai multe impozite.
• Încurajarea conformării voluntare prin programe speciale (după modelul statelor dezvoltate) precum și
prin intermediul digitalizării ANAF care au rolul de a contribui la colectarea mult mai eficientă de taxe de
către statul român. Totodată, va genera identificarea mai rapidă a neconformităților din declarațiile
contribuabilului, reducerea timpului de rambursare a sumelor datorate contribuabililor evitându-se
dereglarea fluxurilor de numerar.
• Asigurarea unui dialog continuu între mediul de afaceri și MF/ANAF. Predictibilitatea fiscală și
consultarea mediului de afaceri în luarea deciziilor majore de politică fiscală trebuie să fie reguli de bază
atunci când sunt propuse politici fiscale cu impact în business.
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