
NR19 - Certificarea declaraţiilor fiscale de către consultanţii fiscali o necesitate pentru 

eliminarea concurenţei neloiale la plata obligaţiilor bugetare în rândul contribuabililor, 

cât şi pentru reducerea semnificativă a evaziunii fiscale 

 

O problemă importantă a politicii fiscale rămâne colectarea, în legătură cu acest aspect 

fiind de semnalat trei deficienţe majore: aplicarea legii, eficienţa şi costurile ei. Cu toate 

îmbunătăţirile aduse Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală, colectarea 

veniturilor statului este cronic insuficientă, costul colectării este în multe cazuri ridicat 

faţă de venitul realizat, voluntariatul în plata taxelor şi impozitelor este redus, fiind 

perpetuate condiţiile favorabile evaziunii fiscale şi economiei negre.  

 

Eficienţa colectării taxelor este evaluată prin intermediul indicelui de eficienţă a 

colectării taxelor.  

Acest indice se calculează ca raport dintre rata implicită de impozitare (raportul dintre 

veniturile efective colectate pentru un anumit tip de impozit şi baza de impozitare 

aferentă) şi rata legală de taxare.  

 

La nivelul anului 2009, cu o cotă unică de impozitare de 16%, în ce priveşte impozitul pe 

profit, România a realizat un indice de eficienţă a impozitării de doar 30% (aproximativ o 

treime din cât ar fi trebuit colectat) comparativ cu Bulgaria, al cărei indice de eficienţă a 

fost de 52% (peste jumatate), corespunzator unei cote de impozitare de 10%. 

Indicele de eficienţă al colectării taxei pe valoarea adăugată, în anul 2009, este printre 

cele mai reduse din ţările est europene respectiv de 58%, faţă de Estonia (90%), 

Slovenia(75%), Cehia (73%), Bulgaria(71%) sau Ungaria(69%)*. 

 

Ineficienţa colectării taxei pe valoare adaugată este confirmată şi de scăderea ponderii 

acesteia în PIB la numai 6,8% în anul 2009, faţă de 8,1% în anul precedent. România are 

cea mai mică pondere în PIB a veniturilor bugetare (fiscale şi nefiscale), acestea 

reprezentând în anul 2009 doar 32% din PIB, cu aprox 10,2 pp din PIB, mai mici decât 

media europeană(42,2%)**. 

 

Evaziunea fiscală are o dimensiune ridicată în România, doar în cazul impozitării muncii 

şi al TVA reprezentând în prezent, cca 8-9% din PIB. 

Dacă s-ar colecta impozitele, taxele şi contribuţiile sociale la nivelul maxim al ratelor 

legale de taxare, anual, la bugetul general consolidat se vor colecta venituri bugetare 

foarte aproape de media europeană (ca procent din PIB). 

 

Pentru creşterea gradului de corectitudine în stabilirea impozitelor şi taxelor de către 

contribuabili şi implicit pentru reducerea semnificativş a evaziunii fiscale, dar şi pentru 

eliminarea concurenţei neloiale la plata obligaţiilor bugetare în rândul contribuabililor, 

Ministerul Finantelor Publice ar trebui să aibă ca obiectiv imediat implementarea 

legislaţiei privind obligativitatea certificării de către un consultant fiscal a declaraţiilor 

anuale de impozit pe profit, a deconturile de TVA precum şi a tuturor declaraţiilor 

rectificative de impozite şi taxe. 

 

 



Adoptarea acestei măsuri ar avea multiple avantaje atât pentru mediul de afaceri, cât şi 

pentru imbunătăţirea colectării veniturilor bugetare, astfel: 

 

- certificarea declaraţiilor de catre un consultant fiscal protejează contribuabilii faţă de 

costurile suplimentare suportate de aceştia ca urmare a controalelor ulterioare ale 

organelor fiscale, prin care sunt stabilite diferenţe suplimentare şi majorări de întârziere, 

ca urmare a întocmirii eronate a declaraţiilor de impozite şi taxe, şi a deconturilor de 

TVA; 

- evitarea de către contribuabili a sancţiunilor materiale şi penale în cazul erorilor de 

stabilire a impozitelor şi taxelor;  

- îmbunătăţirea transparenţei si asigurarea unui mediu economic stimulativ şi 

nediscriminatoriu; 

- încurajarea conformării voluntare pentru prevenirea fraudei fiscale; 

- eficacitate şi eficienţã crescută în activitatea de colectare a impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor sociale, estimându-se o reducere semnificativă a evaziunii fiscale. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, am speranţa că Ministerul Finanţelor 

Publice va promova proiectul de ordonanţa privind modificarea art 83 din Codul de 

Procedura Fiscală, elaborat încă de la începutul anului trecut. 

 

 * Sursa: ComisiaEuropeană, Eurostat, INS, MFP, ConsiliulFiscal 

**Sursa: Eurostat 

 


