
NR6 - Combaterea recesiunii prin relaxarea fiscală şi prin îmbunătăţirea capacităţii 

administrativ fiscale 

 

 

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 

nu au făcut decât să accentueze slabiciunile unui sistem, şi aşa zdruncinat de efectele 

respectivei crize. Sunt convins că, atât dumnea-voastră, cât şi clienţii dumneavoastră, aţi 

resimţit din plin, din păcate, efectele politicii fiscal-bugetare adoptate de Guvern, în 

ultima perioadă.  

 

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 aşezare a impozitelor şi 

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

fiscal, 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. 

 

Printre măsurile de relaxare fiscale ce trebuiesc adoptate în cel mai scurt timp se numără: 

- anularea impozitului forfetar 

- anularea restricţiilor privind deductibilitatea TVA-ului la achiziţia de autoturisme şi a 

cheltuielilor cu combustibilul 

-deduceri fiscale suplimentare pentru investiţii, în cote de până la 50% din profitul 

impozabil 

- reducerea cu 10% a contribuţiilor la asigurările sociale pentru toţi contribuabilii; 

- angajatorii care păstreză, dar şi creează locuri de muncă şi angajează şomeri aflaţi de 

peste trei luni de zile fără un loc de muncă beneficiază de reducerea cu 50% a cotelor de 

contribuţii sociale până la 31.12. 2010 

- cota redusă de TVA, de 5% pentru toate tranzacţiile cu locuinţe noi  

- bonificaţii de 5% din valoarea obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii ce îşi plătesc 

taxele la termen 

- reducerea majorărilor de întârziere la plata obligaţiilor fiscale de la 0,1% pe zi, la 

nivelul dobânzii de politică monetară a BNR (9,5% pe an) 

 

Totodată, se impune, cât mai urgent, adoptarea unui nou act normativ privind colectarea 

unificată a impozitului pe salarii şi a contribuţiilor sociale (CAS, CASS, şomaj, fond de 

risc) şi implementarea declaraţiei unice, conform proiectului de “Asistenţă tehnică pentru 

dezvoltarea cadrului legal privind impozitele şi contribuţiile sociale aferente salariilor” 



elaborat de consorţiul germano-român GVG şi ICG 2000 şi finanţat de Banca Mondială, 

pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

 

Însă, niciuna din măsurile amintite mai sus nu vor putea fi puse în practică cu succes fără 

continuarea procesului de modernizare a administraţiei fiscale şi a îmbunătăţirii 

capacităţii administrativ-fiscale, astfel încât gradul de conformare voluntară la declararea 

şi plata a obligaţiilor fiscale să atingă nivelul din ţările dezvoltate ale U.E, respectiv 97-

99%.  

 

Vreau să subliniez că o prioritate, în acest sens, o reprezintă continuarea procesului de 

informatizare al tuturor activităţilor ANAF şi finalizarea centralizării bazelor de date şi 

interconectarea sistemelor IT cu cele ale caselor de asigurări sociale (CNPAS, CNAS, 

ANOFM). De asemenea se impune creşterea calităţii actului de inspecţie fiscală, prin 

elaborarea unor ghiduri de inspecţie fiscală, care să reglementeze interpretarea şi 

aplicarea unitară a legislaţiei fiscale. Să nu uităm că această îmbunătăţire nu va putea fi 

realizată fără o reformă a structurilor de control şi inspecţie fiscală din subordinea ANAF 

(inspecţie fiscală, garda financiară, antifraudă şi supraveghere vamală), eliminând 

suprapunerile în verificarea contribuabililor precum şi interpretarea şi aplicarea diferită a 

legislaţiei fiscale. 

 

O altă problemă ce trebuie avută în vedere de Guvern, mai ales în această perioadă de 

recesiune, este dată de necesitatea îmbunătăţirii fluxurilor de numerar ale operatorilor 

economici, prin adoptarea unor măsuri pentru combaterea efectuării plăţilor în economie, 

inclusiv în relaţiile contractuale cu autorităţile publice, şi anume: 

- accelerarea plăţilor publice datorate tuturor operatorilor economici, dar mai ales IMM-

urilor - ca regulă generală - în termen de 30 de zile, conform angajamentului din 

cuprinsul “Small Business Act” - SBAE şi modificărilor aduse de Comisia Europeană 

Directivei 2000/35/EC privind combaterea întârzierii la plata în tranzacţiile comerciale; 

- autorităţile publice vor trebui să îşi plătească facturile, ca regulă generală, în termen de 

30 de zile - sau să achite o compensaţie forfetară echivalentă cu 5% din suma datorată, la 

care se va adăuga dobânda; 

- operatorii economici vor avea dreptul de a pretinde atât plata dobânzii de întârziere, cât 

şi rambursarea costurilor de recuperare; 

 

Nu în ultimul rând, consider că trebuie adoptat, în regim de urgenţă, şi un set de măsuri 

pentru simplificarea administrativă şi facilitarea accesului la finanţare pentru IMM-uri, 

prin reducerea perioadelor de analiză şi evaluarea proiectelor. 


