București, 24 august 2017

Către: Domnul Gheorghe Gabriel Gheorghe
Secretar de Stat
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Stimate domnule secretar de stat,
Grupul de lucru pentru fiscalitate al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) a analizat
propunerile de modificare ale Codului Fiscal. Pentru unele dintre aceste modificări, atât Coaliția cât
și unele dintre organizațiile membre și-au exprimat deja poziția atât Ministerului Finanțelor Publice,
prim-ministrului Mihai Tudose sau în contextul dialogului social. Enumerăm mai jos punctul de
vedere al CDR pe câteva dintre modificările care sunt avute în vedere pentru Codul Fiscal.

1. Supraacciza
Nivelul de accize este într-adevăr redus în România față de alte state membre UE, dar acest
lucru trebuie să fie analizat în strictă corelare și cu puterea de cumpărare din țara noastră
față de alte state membre, precum și cu o analiză a marjelor de profitabilitate ale jucătorilor
români din piața de benzină, respectiv, motorină.
Supraacciza a fost eliminată începând cu 1 ianuarie 2017, cu mențiunea ca ea a fost o taxă cu
caracter temporar și cu o destinație specifică. Încasările în semestrul I din accize sunt mai
mici cu aproximativ 1 miliard de lei față de aceeași perioadă, din care 800 de milioane de lei
aferente produselor energetice, ce conduce la o presiune în execuția bugetară pe capitolul
accize (10% față de 13% cât era anul trecut, în total venituri bugetare).
Pe de altă parte, reintroducerea acesteia într-un termen atât de scurt de timp, cumulat cu
faptul că acum 3 săptămâni în modificarea Codului Fiscal, la nivelul accizelor pentru
carburanți pentru perioada 2018 - 2022 nu se menționa nimic despre această supracciză,
denotă o lipsă de predictibilitate și stabilitate în politica fiscală, lucru ce nu este propice
mediului de afaceri și în contradicție cu unul dintre principiile enunțate în Codul Fiscal predictibilitatea impunerii.
Referindu-ne la efectele potențiale pe care această măsură le-ar putea avea, baza de pornire
va fi dată de dinamica prețului carburanților după adoptarea acestei măsuri, acest lucru fiind
de urmărit în perioada următoare. În cazul în care prețul la pompă va crește, se va resimți
direct în costuri suplimentare la nivelul persoanelor fizice, cu o potențială reducere în
consum pentru această categorie de clienți.

La nivelul agenților economici, primii jucători afectați de această măsură vor fi
transportatorii ale căror costuri operaționale vor crește și, pe termen scurt, marjele lor de
profitabilitate pot fi afectate din cauza imposibilității negocierii unor prețuri crescute cu
beneficiarii lor, o asemenea negociere putând lua câteva luni pentru a obține creșterea de
prețuri. Trebuie văzut dacă această măsură nu va determina un număr semnificativ de
transportatori să se alimenteze din țări limitrofe.
Deoarece aceste costuri (ale carburanților și transportului) sunt incluse în majoritatea
produselor din coșul de consum, există posibilitatea ca impactul să se resimtă și în rata
inflației, prin creșterea sa.
În concluzie, considerăm că o asemenea creștere a accizei ar trebui implementată cu
respectarea celor 6 luni statuate în principiul prudenței și pe baza unui studiu
macroeconomic larg, prin care să rezulte dacă măsura ar fi optimă pentru majoritatea celor
implicați.

2. Impozitul pe dividende
Salutăm intenția de consolidare a poziției României ca o țară mai atractivă pentru investitori.
Este posibil ca această măsură să ducă la o creștere a investițiilor, la atragerea unor noi
jucători pe piața de capital și la stimularea culturii antreprenoriale.
În același timp, însă, trebuie menționate și următoarele aspecte importante:
- eliminarea acestui impozit va conduce la o scădere a veniturilor bugetare de aproximativ
1,7 miliarde lei în perioada 2018 - 2020, conform notei de fundamentare, ceea ce
conduce implicit la întrebări legitime ale mediului de afaceri legate de sustenabilitatea
măsurii și de măsurile fiscale compensatorii pentru acoperirea deficitului astfel creat;
- mediul de afaceri consideră că impozitul actual în cotă de 5% este deja un impozit
atractiv, care conduce deja la conformare voluntară. Considerăm că, implicit, leliminarea
impozitului pe dividende va crește riscul de decapitalizare a unor societăți prin
distribuirea de dividende.
- considerăm că, pentru a lupta eficient cu evaziunea fiscală, eliminerea impozitului pe
dividende, în măsura în care este sustenabilă, ar trebui aplicată doar pentru veniturile
din dividende obținute de la societăți rezidente doar în țări cu care România are
încheiate Convenții pentru evitarea dublei impuneri sau Convenții pentru schimb de
informații.
3. Impozitarea medicilor
Considerăm această măsură ca fiind una importantă, într-un sector cheie pentru România. În
măsura în care această scutire de impozitare este sustenabilă, sperăm ca ea să aibă cel puțin
același impact pe termen mediu și lung, pentru România,precum scutirea în domeniul

creației de software.
Măsura poate conduce la un cadru salarial atractiv pentru medici prin atragerea unui număr
mai ridicat de personal, păstrarea absolvenților facultăților de medicină în țară, limitarea
exodului de medici și, de ce nu, atragerea de specialiști străini în sistemul medical din
România.
Această facilitate se va aplica medicilor așa cum sunt definiți în Legea 95/2006, i.e.
persoanelor fizice (salariate sau persoane fizice independente) care au o diplomă de medic
eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată în România.
Propunerea menționează că detaliile cu privire la aplicarea acestei scutiri vor fi furnizate
printr-un Ordin comun al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Sănătății - ar fi ideal dacă
acest ordin ar fi publicat pentru claritate în implementarea chiar în această toamnă, pentru a
da posibilitate aplicării în mod fluent începând cu 1 ianuarie 2018.
4. Cesiunile de creanțe
Considerăm că introducerea unei limitări a deductibilității cheltuielilor rezultate din
înstrăinarea creanțelor introduce un principiu general limitativ, care poate afecta varii
industrii. Totodată, este posibil ca măsura să nu producă efectele dorite, ci cel mult o
schimbare a modelului de desfășurare a tranzacțiilor firmelor de recuperare de creanțe. În
cazul sistemului bancar, majoritatea portofoliilor de credite neperformante au fost deja
transferate altor entități, iar măsura nu poate avea un efect retroactiv.
Așa cum am precizat, trebuie avut în vedere că o astfel de măsură va avea un impact și
asupra altor entități pe care este posibil ca Ministerul Finanțelor Publice să nu le fi avut în
vedere, așa cum sunt operatorii de telecomunicații sau companiile de utilități.
Ținând cont de aceste aspecte, nu susținem propunerea de introducere a unei limitări
generale a deductibilității acestui tip de cheltuieli, ci identificarea situațiilor punctuale de
nerespectare a unor reglementări existente deja (de exemplu cele privind prețurile de
transfer) și sancționarea punctuală a agenților economici care nu au aplicat corect aceste
reglementări.

Cu considerație,
Daniel Anghel
Coordonatorul Grupului de lucru pentru fiscalitate
Coaliția pentru Dezvoltarea României

