Tehnologia fiscală a
viitorului și viitorul
fiscalității

Dezvoltări la nivel european cu privire la
impozitarea directă
 Directiva pentru baza fiscală comună (”CCTB” sau ”Common Corporate Tax Base”) și
Directiva pentru baza fiscală consolidată comună (”CCCTB” sau ”Common Consolidated
Corporate Tax Base”) vor influența semnificativ sistemele fiscale din Europa.
• Bază fiscală comună la nivelul UE iar profiturile se vor aloca jurisdicțiilor în funcție de
anumiți factori: angajați, active, vânzări.
 Propunerea Parlamentului European de ajustare a CCCTB actualizează formula de alocare
astfel încât să se ia în calcul și datele colectate de la utilizatorii din jurisdicțiile unde societățile
desfășoară activități economice.

 Crește importanța pe care activitatea desfășurată într-un stat o are în alocarea profiturilor.
 Propunere de Directivă Europeană de stabilire a normelor privind impozitarea societăților
comerciale cu o prezență digitală semnificativă - impozitarea profiturilor generate dintr-un
stat membru, chiar și în cazul în care o companie nu are o prezență fizică efectivă.

Alinierea sistemelor fiscale la dezvoltările
economice
 Societățile multinaționale capătă o importanță tot mai mare în generarea valorii la nivel
global, folosindu-se de active intangibile puternice și valoroase protejate de drepturi de
proprietate intelectuală (”intellectual property” sau ”IP”).
 Majoritatea societăților multinaționale ce au cunoscut o creștere exponențială în ultima
decadă fac parte din ”economia digitală”
 Statele au profitat de aceste modele de afaceri și au adaptat sistemele fiscale cu politici
atractive pentru a impulsiona realizarea investițiilor în IP în jurisdicțiile lor.
 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică recomandă ca în stabilirea regimurilor
de IP să se aibă în vedere un nivel de activitate economică substanțială în jurisdicția unde sunt
acordate facilitățile fiscale – ”Nexus approach”.
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Taxarea economiei digitale în contextul BEPS
 Soluția pe termen lung are în vedere o creștere în importanță a următorilor factori:


Locul creării de valoare adăugată;



Prezență digitală semnificativă;



Identificare și evaluare intangibile;



Alocare corespunzătoare profituri.

 Pe termen scurt, pe agenda OECD și UE s-au aflat:


Impozitul armonizat pe cifra de afaceri a companiilor digitale;



Impozitul cu reținere la sursa pentru tranzactiile digitale;



Impozitul pe veniturile generate din prestarea de servicii digitale / servicii de publicitate.

Economia colaborativă și provocările ei
 Economia colaborativă (en. ”sharing economy”) are la bază împărțirea activelor deținute de o
persoană (persoană fizică sau persoană juridică), cu o altă persoană, prin intermediul unei
tranzacții realizate în mediul on-line.
 În momentul de față, la nivel mondial, guvernele nu au ajuns la un consens cu privire la
modalitatea de reglementare a sharing economy și care sunt căile cele mai potrivite de
adresare a provocărilor aduse de aceasta.
 Dezvoltarea accelerată a societăților din economia colaborativă, ce are în centrul său drepturi
de proprietate intelectuală foarte valoroase, nu mai poate fi ignorată în contextul global
contemporan.

Fiscalitatea în contextul tehnologiei Blockchain
 Blockchain este un registru digital incoruptibil de tranzacții economice care poate fi programat
să înregistreze nu doar tranzacții financiare ci orice are valoare!
Accesul poate fi
restricționat doar la
nivelul persoanelor
relevante.

Asigură proveniența,
trasabilitatea și
transparența
tranzacțiilor.

Caracteristici
Actualizarea
informației se
face pentru toți
utilizatorii din rețea
în același timp.

• Registrul digital
nu poate fi
alterat. Frauda
e puțin probabilă
și ușor de
identificat.

Fiscalitatea în contextul tehnologiei Blockchain
 Posibile utilizări ale Blockchain în fiscalitate


Analiza locului unde s-a plătit TVA și reducerea fraudei de TVA.



Ajutarea companiilor multinaționale in a oferi seturi de date consistente multiplelor
autorități fiscale.



Rol important în comunicarea cu autoritățile fiscale prin oferirea de încredere cu privire la
datele furnizate.



Verificarea raționamentului în stabilirea profitului global realizat de o afacere în diverse
jurisdicții.



Oferirea de vizibilitate sporită asupra tranzacțiilor micro precum cele realizate de persoane
fizice ca parte a “sharing economy”.



Reducerea poverii administrative și colectarea taxelor la un cost mai mic.



Reduceri de costuri și valoarea adăugată în cadrul afaceri, între afaceri, între afaceri și
clienți, dar și între afaceri și guverne.

Taxarea criptomonedelor
 Criptomonedele reprezintă monedă virtuală creată și securizată prin tehnologia blockchain;
ele există doar în ”rețea”, nu sunt reglementate de organisme centrale (e.g. bănci sau alte
autorități) și nu au o valoare susținută de un activ real. La nivel global se înregistrează mai
mult de 1000 de astfel de monede.

 În momentul de față statele nu au luat o poziție clară cu privire la reglementarea
criptomonedelor, iar foarte puține au emis legislație specifică acestui domeniu.
 Provocări:


Unde sunt criptomonedele situate pentru scopuri fiscale?



Criptomonedele obținute prin minare sunt taxabile?



Tratament TVA al minării de criptomonede?

Încurajarea unui grad de transparență,
predictibilitate și certitudine pentru contribuabili
 Este necesară introducerea unor prevederi legislative care să asigure un nivel crescut de
transparență a datelor raportate, a poziției fiscale a contribuabililor, o comunicare rapidă și
sigură și, în același timp, un grad crescut de predictibilitate și certitudine a mediului în care un
contribuabil își desfășoară activitatea.



Introducerea dosarului standard de audit (”Standard Audit File for Tax” sau ”SAF-T”) standard internațional pentru schimbul electronic de date contabile și fiscale, conceput
pentru a permite schimbul eficient și constant de informații între contribuabili și
autoritățile fiscale;



Controlul funcției fiscale a contribuabilului (”Tax control framework”) - procese de
evaluare a riscului fiscal a contribuabilului în funcție de caracteristicile procesului de
control intern al taxelor;



Introducerea de programe de conformare voluntară.

Ce este de făcut?
 Cadru fiscal transparent, predictibil, ușor de înțeles și aplicat.
 Actualizare legislație privind drepturile de proprietate intelectuală.
 Reglementare criptomonede.

 Reglementări asupra economiei colaborative.
 Reglementări privind taxarea roboților.
 Regim preferențial de impozitare drepturi de proprietate intelectuală.

 Modernizarea infrastructurii și digitalizarea administrațiilor fiscale (interacțiune baze de date
contribuabili cu cele ale ANAF, infrastructură hardware, arhitectură software etc.).

