NR2 - Importanţa activităţii de consultanţă fiscală în România
Dezvoltarea semnificativă a mediului de afaceri din România, mai ales după aderarea la
Uniunea Europeană, a impus pe piaţa românească dezvoltarea activităţii de consultanţă
fiscala , ca activitate specializată, desfasurată în mod independent, ca un real sprijin în
activitatea oricarei companii.
Importanţa deosebită a acestei activităţi a fost descoperită încă din etapa de planificare
initială a afacerii.
Planificarea eficientă a unei afaceri trebuie să ţina seama de rezultatele unei analize
fiscale pertinente a oricarei investiţii, decizia investitorului fiind influenţată atât de
alternativele de investire cât şi de implicaţiile fiscale aferente fiecareia dintre ele.
In egală masură planificarea eficientă a unei afaceri ia în calcul profiturile impozabile
estimate a fi obţinute în toate etapele ciclului de viaţă a afacerii, de eventualele facilităţi
fiscale de care ar putea beneficia, de tratamentul fiscal al cheltuielilor, de potenţialele
impozite cu regim de reţinere la sursă în cazul investiţiilor străine.
Aspectele privind impozitarea afacerilor, atât pentru impozitele şi taxele reglementate în
România cât şi pentru alte impozite şi taxe similare în relatia cu alte tări, sunt complexe şi
multiple, iar inţelegerea lor este esenţială în planificarea şi derularea activităţilor oricaror
companii.
In acest scop, în sprijinul mediului de afaceri, a fost autorizată activitatea de consultanţă
fiscală şi infiinţarea Camerei Consultanţilor Fiscali din România, organizaţie profesională
de utilitate publică care coordonează activitatea de consultanţă fiscală desfăşurată de
persoane fizice şi juridice independente, urmăreşte activitatea membrilor săi şi menţine
un nivel ridicat de pregătire profesională cu scopul satisfacerii nevoilor clienţilor de a
beneficia de opinii specializate şi competente asupra aspectelor fiscale.
Activitatea de consultanţă fiscală presupune şi asistenţă de specialitate în întocmirea
declaraţiilor de impozite şi taxe, asistenţă şi reprezentare a clientului în faţa organelor
fiscale pe perioada derulării inspecţiei fiscale cât şi în procese aflate pe rolul instanţelor
de judecată.
Consultantul fiscal ofera solutiile legale pentru rezolvarea cerinţelor fiscale ale clientului.
Consultantului fiscal îi revine responsablitatea de a stabili situaţia de fapt fiscală prin
întocmirea de rapoarte de expertiză fiscală judiciară şi extrajudiciară la solicitarea
persoanelor interesate.

