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Planul Pro-BEPS și spulberarea bazei fiscale

§

Set de măsuri la nivel global care să combată erodarea bazei
fiscale prin împiedicarea transferului profiturilor din statele în care
acesta este făcut în jurisdicții slab fiscalizate:
Ø ANTI-BEPS, Anti Tax Avoidance Directive al OECD;
Ø ATAD, Anti Tax Avoidance Directive;
Ø CRS, Common Reporting Standards.

§

Măsurile implementate de România începând din 2016 sunt în
direcția inversă, de reducere a bazei fiscale pentru impozitul pe
profit, impozitul pe venit, dar și pentru contribuțiile sociale și TVA.
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1. Spulberarea bazei fiscale pentru impozitul pe profit

Din cele peste 600.000 de companii înregistrate în România, sub 5% (aprox.
28.000) sunt supuse impozitului pe profit. Reducerea masivă a numărului de
companii care declară impozit pe profit s-a făcut prin două măsuri legislative:
Ø Legea 170/2017 a eliminat (începând cu 2017) impozitul pe profit pentru
hoteluri și restaurante și l-a înlocuit cu un impozit specific, doar pentru
hotelurile și restaurantele cu venituri > 1 milion euro, impozit stabilit însă
la un nivel ce poate fi ușor considerat derizoriu (comparabil cu impozitele
și contribuțiile datorate de un angajat cu salariul mediu).
Ø Ridicarea pragului până la care poate fi aplicat impozitul pe venitul
microîntreprinderilor de la 100.000 euro/an, la 500.000 euro/an (prin OUG
3/2017) și mai apoi la 1.000.000 euro/an (prin OUG 79/2017). Impozitul pe
venitul microîntreprinderilor a fost stabilit la 1% pentru companiile care au
cel puțin un angajat și la 3% pentru companiile fără angajat.
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2. Spulberarea bazei fiscale pentru impozitul pe venit
și pentru contribuțiile sociale

Măsuri care cresc tentația de a folosi forme alternative de remunerare a
muncii:
Ø Eliminare restricții folosire microîntreprinderi pentru consultanță și
management
remunerare în baza unui contract de prestări servicii
(6% vs. 43% sarcină fiscală);
Ø Reducerea impozitului pe venit (16 – 10%) și a bazei de calcul
pentru CAS, CASS (salariul minim)
cresc avantajele folosirii PFA,
DA (10% + 2.496 lei (CASS) + 8.738 lei (CAS)).
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2. Spulberarea bazei fiscale pentru impozitul pe venit
și pentru contribuțiile sociale (continuare)

Ø Noi scutiri de la plata impozitului pe salarii și a contribuțiilor sau
reduceri de contribuții sociale:
−

scutirea de impozit pe salariu a lucrătorilor sezonieri din HoReCa
(din 2017); și

−

scutirea de impozit pe salarii, de CASS și reducerea CAS pentru
angajații firmelor de construcții, de servicii în construcții sau
producătorii de materiale de construcție.
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3. Reducerea bazei fiscale pentru TVA

Randamentul colectării nu a depășit niciodată 65%, pierdem în fiecare
an între 6-7 miliarde de euro doar din TVA. Chiar și dacă am colecta la
nivelul Bulgariei, am avea minim 3 miliarde de euro în plus, numai din
TVA.
Ø Nu am făcut nimic ca să îmbunătățim colectarea, chiar am mai și
redus TVA de la 9% la 5% pentru HoReCa ajungând astfel la o
situație cel puțin ciudată: dacă mâncăm acasă (inclusiv livrat acasă
de la restaurant) plătim TVA 9% pentru mâncarea cumpărată de la
supermarket, dacă mâncăm însă la restaurant plătim 5%.
Ø Costul acestei reduceri este de 40 de milioane de lei în 2018, 480 de
milioane de lei în 2019, 530 de milioane de lei în 2020, 560 de
milioane de lei în 2021, 610 de milioane de lei în 2022.
Ø Nu s-au conectat AMEF la serverele MF/ANAF, nu s-a demarat eFactura, se discută însă de SAF-T.
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4. Concluzie
Nu trebuie să mire pe nimeni că veniturile fiscale ale României au
ajuns să fie cele mai mici din UE ca pondere în PIB (cu excepția
Irlandei).
Cu o astfel de bază de impunere nu avem cum să avem așteptări
nici cu privire la investiții în infrastructură si nici cu privire la
stabilitate și predictibilitate, iar fără stabilitate și predictibilitate nu
prea putem să ne așteptăm la atragerea de investiții serioase.
Noul guvern pare a avea la îndemână instrumente ce pot fi eficiente
în restabilirea echilibrului bugetar:

Ø îmbunătățirea colectării
Ø refacerea bazei fiscale, de preferință în jurul cotei unice.
Ø oprirea risipei bugetare (dar acesta nu face obiectul acestei
analize).
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Mulţumesc!
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