
NR11 - Consideraţii cu privire la modificările, propuse de guvern, la codul fiscal şi codul 

de procedură fiscală 

 

Filozofia finanţelor publice este, în prezent, în flagrantă contradicţie cu principiile 

dezvoltării economice sănătoase. Existenţa firmelor este gândită prin prisma capacităţii 

acestora de a alimenta bugetul de stat, nu după potenţialul economic sau locurile de 

muncă ce au fost sau vor fi create. Câteva consideraţii statistice atestă cu prisosinţă acest 

verdict: 

 

- România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană din perspectiva facilităţii plătirii 

taxelor şi impozitelor; 

(Clasamentul general pentru Uniunea Europeană din perspectiva facilităţii plătirii taxelor 

şi impozitelor sunt în ordine: Irlanda, Danemarca, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, 

Estonia, Letonia, Suedia, Lituania, Grecia, Belgia, Franţa, Portugalia, Slovenia, 

Germania, Spania, Austria, Bulgaria, Finlanda, Ungaria, Cehia, Slovacia, Italia, Polonia 

şi România). 

- Gradul de conformare voluntară la plată este unul din cele mai mici din Uniunea 

Europeană - 70% în prezent şi scade îngrijorător de la o lună la alta; 

- Deloc întâmplător, România se clasează pe un „fruntaş“ loc din coadă la uşurinţa 

achitării impozitelor, între ţările din Europa Centrală şi de Est; 

- În privinţa timpului de lucru dedicat plăţii impozitelor, România se situează pe locul 74 

în lume, companiilor fiindu-le necesare 202 ore în fiecare an în acest scop; 

- România este în concurenţă cu alte state din zonă la atragerea capitalului străin.  

Impozitarea şi administrarea colectării impozitelor este, în opinia oamenilor de afaceri, 

între primii factori care descurajează investiţiile; 

- Autorităţile fiscale din întreaga lume îşi revizuiesc sistemele fiscale prin reducerea 

taxelor şi impozitelor, fluidizarea proceselor administrative şi modernizarea sistemelor de 

plată. S-a arătat că reducerea impozitului pe profit cu un punct procentual duce la 

creşterea cu aproape 4% a numărului de firme şi la sporirea cu 1% a numărului locurilor 

de muncă. 

- Nici o ţară nu s-a dezvoltat prin fiscalitate ridicată. State precum Tigrii din Asia 

(Singapore şi Hong Kong) şi-au croit drumul către prosperitate prin rate foarte reduse ale 

impozitării (plus un număr redus de impozite); 

- Declinul economiei româneşti din ultima perioadă nu poate fi pus în totalitate pe seama 

crizei financiare globale, în condiţiile în care măsurile fiscale luate de la începutul anului 

2009 nu au facut decât să accentueze slăbiciunile unui sistem, şi-asa zdruncinat de 

efectele respectivei crize.  

- Avantajele demonstrate ale cotei unice de impozitare recomandă nu numai menţinerea 

acesteia, ci, pe termen mediu şi lung, reducerea acesteia, măsură care va amplifica 

efectele economice pozitive (creşterea veniturilor populaţiei, investiţii, locuri de muncă, 

atenuarea economiei subterane).  

 

Problema realizării veniturilor bugetului nu se rezolvă fiscalizând suplimentar 

contribuabilii, ci îmbunătăţind administrarea şi colectarea impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor reglementate de actualele legi fiscale. Încasarea acestora în proporţie de 95-

97%, ar ridica nivelul ponderii lor la 35-36% din PIB“. 



Astăzi, necesitatea implementării unei reforme fiscale, în cel mai scurt timp, este evidentă 

pentru orice specialist, iar noi, din poziţia pe care o avem, avem obligaţia faţă de mediul 

privat de a promova şi susţine adoptarea unui nou set de măsuri fiscale care să asigure 

atât un mediu stimulativ şi nediscriminatoriu, cât şi îmbunătăţirea transparenţei, 

stabilităţii şi predictibilităţii politicii fiscale. 

 

Totodată consolidarea bazei de impozitare şi a modului de asezare a impozitelor şi 

taxelor au rolul de a transforma România într-un mediu atractiv din punct de vedere fiscal 

şi al prosperităţii în Uniunea Europeană, care să ducă la asigurarea resurselor necesare 

dezvoltării economice, precum şi la creşterea investiţiilor şi la menţinerea şi crearea de 

noi locuri de muncă. 

 

Consider că aceste obiective pot fi atinse prin adoptarea atât a unui set de măsuri de 

relaxare fiscală şi consolidare a bazei de impozitare, dar şi a unor măsuri de simplificare 

şi îmbunătăţire a capacităţii administrativ fiscale. 

 

Relaxarea fiscală are următoarele merite: 

 

- Lasă mai multe resurse în mâna pieţei, a consumatorilor şi a producătorilor, 

îmbunătăţind eficienţa economică; 

- Reduce corupţia, pentru că reduce rolul statului în economie; 

- Este uşor de implementat şi administrat şi poate avea efecte mai rapide decât planurile 

de investiţii organizate de stat; 

- Efectele de antrenare ale investiţiilor suplimentare asupra producţiei şi ocupării forţei de 

muncă; 

- Redresarea economică prin stimularea investiţiilor private în economie şi a consumului 

populaţiei; 

- Reducerea costurilor cu forţa de muncă în vederea încurajării producţiei şi ocupării 

forţei de muncă prin reducerea cotelor contribuţiilor sociale totale;  

- Asigurarea unor facilităţi la plata taxelor şi impozitelor - lasă mai multe resurse în mâna 

pieţei, a consumatorilor şi a producătorilor, îmbunătăţind eficienţa economică. 

 


