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Ce își dorește mediul de afaceri românesc?
1.

Digitalizarea și reforma ANAF (implementarea unui sistem integrat pentru administrarea
veniturilor din taxe și impozite) – decizie politică / proiectul RAMP cu Banca Mondială?

2.

Menținerea cotei unice (pentru toate veniturile)

3.

Plafonarea contribuțiilor sociale la venituri salariale, la pachet cu o reformă a sistemului de
contribuții de asigurările sociale de sănătate și pensii – costul muncii vs. costul mai redus al
alternativelor (PFA/microîntreprinderi); eliminarea “supapelor”

4.

Predictibilitate

5.

Mecanism funcțional de îndrumare a contribuabililor în relația cu ANAF

6.

Introducerea unui sistem simplificat de arbitraj pentru litigiile fiscale, în funcție de o limită de
sumă

Ce își dorește mediul de afaceri românesc?
7.

Rezolvarea rambursărilor de TVA, a concediilor medicale, etc. pe principii echitabile
(egalitate raport Stat-Contribuabil) – analiză reală de risc, control la distanță prin sondaj
vs. deplasare echipe (analiză cost-beneficiu pentru Stat), prioritizare pe criterii obiective

8.

Control fiscal bazat pe calcul de risc (exemplu: controale în zona de retail în mall-uri
pentru case de marcat vs. comerț stradal/piețe/orașe mici/zona rurală)

9.

Introducerea unui plafon minim de cifră de afaceri pentru întocmirea dosarului de prețuri
de transfer

10. Concentrarea inspecției fiscale pe arii de risc – de exemplu, munca la negru

Digitalizarea și reforma ANAF? Când?
Sistemul actual al ANAF – funcționează la capacitate de
99%?
ANAF are în prezent cca. 300 de baze de date distincte
Sincope în sistemul informatic – de ex.: SPV (declarația
unică)
Proiectul de modernizare al ANAF (RAMP) cu Banca
Mondială – anulat în noiembrie 2018 (total 70 mil. EUR,
disponibil 52 mil. EUR)
România – cel mai mare “VAT gap” din UE
Sistem birocratic – mediul de afaceri se concentrează și
pierde resurse importante pentru declarare, plăți și în
inspecții fiscale de foarte lungă durată

Puțină statistică
în 2018, veniturile fiscale (incl. contribuțiile de asigurări sociale) în UE au fost de 40,3 % din PIB
(media 28 tari), reprezentând 89.4 % din totalul veniturilor guvernamentale (sursa: www.europa.eu –
eurostat); Bulgaria – 29,9%; România 27,1%
în 2017 Decalajul de TVA (“VAT Gap”) din România a fost (tot) cel mai mare din UE, 35,5%, alături
de Grecia (33,6%) și Lituania (25,3%), la mare distantă de media UE de cca. 10%, cele mai mici
astfel de decalaje inregistrandu-se in Cipru (0,6%, Luxembourg 0,7% si Suedia (1,5%);
(sursa: Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2019 Final Report TAXUD/2015/CC/131)

Bulgaria – 11,8% VAT Gap, puțin peste media UE; Cipru (de la 5% la 0,6%) si Polonia (de la 20,1%
la 13,7%) - campioane la reducerea decalajului TVA din 2016 in 2017
(sursa: Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2019 Final Report TAXUD/2015/CC/131)

Ce facem?
Ce au făcut Bulgaria, Cipru și Polonia bine? Putem învăța ceva din lecția lor?
Noi ce am făcut și/sau vrem sa facem?
La o primă căutare, pe site-urile MFP si ANAF nu apar informații despre “VAT Gap” și măsurile
pentru a diminua acest decalaj.
Măsurile nepopulare legate de blocarea emiterii de coduri de TVA sau înregistrarea în RICO – fără
efecte reale în reducerea decalajului
E nevoie sa mărim taxele sau ne putem concentra pe reducerea evaziunii si incurajarea conformării
voluntare?

Digitalizarea și reforma ANAF? Când?
Va conduce la o mai buna colectare
Va creste transparenta (cine/cat plateste sau nu plateste) si implicit va reduce evaziunea fiscala
Va conduce la cresterea conformarii voluntare – mod mai simplu de inregistrare, completare a
declaratiilor, urmarire a situatiei fiscale (fisa pe platitor, SPV), interactiune minima la ghiseu
(digitalizare), etc.
Un sistem integrat pentru managementul veniturilor fiscale = investitie pe termen lung cu recuperare in
timp (din % crescut de colectare fiscala)
Implementarea unui sistem integrat (daca tot nu l-am implementat pana acum) vs. alternativa de a
“petici” variile aplicatii actuale (ex. Finlanda – raport OECD 2019 legat de criteriile de selectie si achizitie
pentru un sistem integrat de tip COTS)
Relatia cu contribuabilul – atitudinea “in serviciul contribuabilului”
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