
PACTUL PENTRU FISCALITATE

Modalităţi de reducere a evaziunii 
fiscale - consultare a CCIR cu mediul 

de afaceri românesc

Camera de Comerţ şi Industrie a României, membră a Pactului pentru Fiscalitate, a 
derulat o consultare cu membrii Sistemului Cameral din România în luna ianuarie a.c. în 
vederea determinării poziţiei mediului de afaceri românesc în raport cu sistemul fiscal 
şi modalităţile de reducere a evaziunii fiscale din ţara noastră. 

Chestionarul adresat comunităţii de afaceri a inclus un număr de cinci întrebări, cu 
răspuns deschis. Prin feedback-ul solicitat de la oamenii de afaceri, CCIR a urmărit să 
determine care sunt principalele aspecte problematice cu care se confruntă în materie 
de fiscalitate, alături de propunerile acestora pentru reducerea nivelului evaziunii 
fiscale din România. 

Întrebarea 1: 
Ce măsuri consideraţi a fi necesare pentru crearea unui cadru fiscal predictibil?
Companiile româneşti au indicat o serie de măsuri necesare pentru dobândirea 
predictibilităţii cadrului fiscal din România, majoritatea firmelor respondente indicând 
necesitatea implementării unui Cod Fiscal pe o perioadă de cel puţin 3-5 ani, ale cărui 
prevederi să rămână neschimbate, în vederea planificării bugetelor companiilor pe 
perioade anuale şi multianuale. 

Un alt aspect pe care companiile îl găsesc important constă în implementarea 
modificărilor aduse Codului Fiscal la cel puţin şase luni după aprobare, concomitent cu 
o largă consultare a mediului de afaceri în vederea modificării reglementărilor fiscale. O 
astfel de abordare le va permite companiilor să îşi ajusteze bugetele în timp util pentru 
respectarea noilor prevederi ale Codului Fiscal. 
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Companiile solicită, de asemenea, simplificarea legislaţiei fiscale şi reducerea sau 
comasarea nivelului de taxe şi impozite. Acest aspect este considerat necesar de 
companii pentru posibilitatea de dezvoltare a activităţilor acestora într-un mediu fiscal 
predictibil. 

În plus, firmele româneşti au nevoie de asigurarea unei stabilităţi legislative, care să nu 
fie afectată de schimbările politice. Astfel, companiile consideră stabilitatea necesară 
pentru predictibilizarea obligaţiilor fiscale indiferent de orientarea decidenţilor politici. 

Companiile au indicat, ca măsuri necesare pentru predictibilizarea sistemul fiscal, 
reducerea şi eficientizarea aparatului de stat din domeniul fiscal, necesitatea 
implementării unui sistem de plăţi electronice, acordarea de facilităţi fiscale pentru 
companiile care investesc şi creează locuri de muncă, posibilitatea verificării on-line 
a situaţiei fiscale a unui contribuabil şi renunţarea la suprataxarea proprietăţilor 
închiriate. 

În plus, companiile au surprins ca necesare aspecte precum transmiterea de informaţii 
clare agenţilor economici, pentru a diminua riscul de încălcare a prevederilor Codului 
Fiscal şi aplicarea tratatelor de evitare a dublei taxări. 

Întrebarea 2: 
În opinia dumneavoastră, care este taxa/impozitul/contribuţia care afectează 
cel mai mult activitatea companiei dumneavoastră?
În ceea ce priveşte taxele pe care companiile româneşti le consideră a reprezenta 
piedici în vederea desfăşurării şi dezvoltării activităţii economice, peste jumătate dintre 
oamenii de afaceri care au răspuns la chestionarul CCIR au indicat nivelul TVA prea 
ridicat drept taxa care le afectează cel mai mult activitatea. 

Pe locul secund în ceea ce priveşte taxele existente care afectează activitatea economică 
se situează nivelul taxelor aferente forţei de muncă, circa 40% dintre cei chestionaţi 
constatând necesitatea reducerii contribuţiilor angajatorilor la bugetul de stat pentru 
angajaţii lor. 

Alte taxe menţionate de cei chestionaţi sunt: impozitul pe profit (nivel ridicat), impozitul 
pe construcţii speciale şi accizele aferente energiei electrice şi combustibilului. 
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Întrebarea 3: 
În ce măsură afectează evaziunea fiscală afacerea dumneavoastră? Vă 
rugăm să motivaţi.
Cel mai nociv efect al evaziunii fiscale, în opinia companiilor, este reprezentat de crearea 
unui cadru de concurenţă neloială pe piaţă, cauzată de nedeclararea veniturilor şi 
posibilitatea producerii şi livrării de produse şi servicii la preţuri mai mici de cei care 
practică evaziunea fiscală. În acest sens, companiile au semnalat necesitatea reducerii 
nivelului de evaziune fiscală de pe piaţă pentru posibilitatea dezvoltării afacerilor şi 
implementarea unui cadru concurenţial corect. 

Aspecte problematice cauzate de evaziunea fiscală din România, menţionate de 
companiile chestionate, includ, de asemenea: tendinţa decidentului politic de a creşte 
taxele pentru a acoperi deficitul cauzat de evaziunea fiscală, creşterea cheltulelilor 
firmei din cauza plăţilor nedeclarate de competitori, ceea ce conduce la scăderea 
profitului şi, implicit, la scăderea încasărilor la bugetului de stat aferente impozitului pe 
profit, creşterea costurilor pentru asigurarea veridicităţii produselor, supraverificarea 
producătorilor liciţi şi scăderea puterii generale de cumpărare a consumatorilor din 
cauza evaziunii de pe piaţă. 

Întrebarea 4: 
Dacă aţi fi factor de decizie, ce măsuri aţi propune pentru reducerea evaziunii 
fiscale? 
Cele mai multe companii dintre cele care au răspuns la chestionarul CCIR au indicat 
scăderea nivelului general al taxelor şi impozitelordrept cea mai bună modalitate de 
reducere a evaziunii fiscale, fapt care ar conduce la stimularea operatorilor economici 
să se conformeze cu obligaţiile fiscale şi, implicit, la lărgirea bazei de contribuabili şi 
creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat din taxe şi impozite. 

A doua cea mai sugerată măsură de companii se referă la consolidarea controalelor 
autorităţilor fiscale, îndeosebi în zone şi domenii cu potenţial ridicat de evaziune 
fiscală. Astfel, agenţii economici au indicat că sporirea controalelor în domenii precum 
panificaţie, flori, legume, fructe etc. sau în zone rurale ar avea rezultate în lupta cu 
evaziunea fiscală.
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De asemenea, companiile au indicat ca măsuri benefice pentru reducerea evaziunii 
simplificarea legislaţiei fiscale, pentru o mai bună înţelegere de către operatorii 
economici, operarea tuturor plăţilor prin sistemul bancar, pentru reducerea 
posibilităţilor de evaziune, combaterea corupţiei şi a culturii bazate pe corupţie, 
implementarea unui sistem de loterie fiscală pentru consumatori (persoane fizice) sau 
eficientizarea personalului din sistemul fiscal. Alte măsuri indicate de mediul de afaceri 
se referă la creşterea investiţiilor, care va conduce la mărirea bazei de contribuabili, 
impozitarea în baza cifrei de afaceri şi implementarea unui sistem de educaţie financiară 
adresat, în primul rând, elevilor, însă care se poate adresa întregii societăţi. 

Întrebarea 5: 
În activitatea dumneavoastră, credeţi că ar fi nevoie de mai multă îndrumare 
din partea instituţiilor statului cu privire la aplicarea legislaţiei?
Majoritatea companiilor care au răspuns la chestionarul CCIR au indicat nevoia de 
îndrumare din partea instituţiilor specializate în sistemul fiscal. Acestea reclamă 
structura complicată a Codului Fiscal, sugerând că simplificarea prevederilor fiscale ar 
reduce necesitatea de îndrumare din partea autorităţilor publice.

Un alt aspect menţionat de companii s-a referit la nevoia unei schimbări în atitudinea 
generală a organelor de control fiscal, pe care le consideră responsabile de crearea 
unei culturi de conformare a agenţilor economici cu obligaţiile fiscale pe care le impune 
legislaţia în vigoare. Astfel, companiile au indicat necesitatea cooperării cu organele 
de control fiscal, a căror orientare este, în prezent, mai degrabă către amendarea 
companiilor decât către consilierea acestora. 

De asemenea, companiile au menţionat nevoia publicării unui calendar fiscal de către 
autorităţi, ca modalitate de îndrumare a agenţilor economici şi necesitatea formării 
corespunzătoare a aparatului de lucru al organelor fiscale, pentru înţelegerea optimă 
a prevederilor Codului Fiscale, aplicarea şi explicarea acestora operatorilor economici 
care au nevoie de consiliere. 
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