Bugetul și fiscalitatea:
Schimbări globale și în
contextul PNRR

Daniel Anghel,
Partener, Liderul serviciilor fiscale și juridice PwC România

Contextul actual al politicilor fiscal-bugetare
Unde ne aflăm?

Restricțiile COVID-19 🡪

🡪

Intervenția statelor prin facilități fiscale

Presiuni enorme asupra bugetului

România: pachetul de stimuli fiscali în limitele bugetare 🡪
reduse
Venituri fiscale

26%

cca
din PIB
(penultimul loc UE)
Cel mai mare deficit de
încasare a TVA din UE de

33,6%
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pârghii de intervenție
Venituri bugetare

Deficitul bugetar

3,77% din PIB după 9
luni 2021

6,36 %

+18,7% în 2021
față de 2020

din

PIB în perioada similară a
anului trecut.

Răspunsul politicii fiscale pe termen scurt
Redresarea încasărilor 2 direcții:
Îmbunătățirea colectării taxelor

Soluția: Reforma și informatizarea administrației fiscale

Extinderea bazei de impozitare

Propuneri PNRR: eliminarea distorsiunilor, lacunelor și
excepțiilor din Codul fiscal
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Politici fiscale la nivel global
Resetarea impozitării profiturilor

2 piloni
Pilon I - realocarea
profiturilor între state

Pilon II - impozit minim
global

în funcție de nivelul
vânzărilor pentru grupurile
multinaționale ale căror
venituri depășesc 20
miliarde euro, iar
profitabilitatea este mai
mare 10%

pentru grupurile
multinationale cu venituri
de peste 750 mil. euro

136 de jurisdicții, printre care și România, au aderat la Declarația
cu privire la Soluția bazată pe Doi Piloni
PwC
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Ce urmează?
2022
Dezvoltarea Convenției
multilaterală prin care se
va implementa Pilonul I
Aprobarea prin lege a
Pilonului II

2023
Pilonul I și Pilonul II vor
intra în vigoare
PwC
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Politicile fiscale în România - Perspective
Planul privind relansarea
economică - direcții privind
politicile fiscale în România:
• Eliminarea din sistemul
fiscal a distorsiunilor și a
lacunelor
• Simplificarea regulilor
pentru a facilita conformarea
și administrarea

• Eficientizarea modului în
care sistemul asigură o
distribuire corectă a poverii
fiscale
PwC

Direcția în politica fiscală date de PNRR
Etapa I: Analiza sistemului fiscal al României în 2022 cu
accent pe:
▪ excepțiile de la impozit pe profit, impozit pe venit, contribuțiile
sociale și impozitul pe proprietate
▪ orientarea regimului fiscal către aplicarea de taxe ecologice
▪ reducerea treptată a domeniului de aplicare al regimului pentru
microîntreprinderi

Etapa II: Modificarea legislației
fiscale prin lege în 2022

Etapa III: Implementarea
măsurilor se va face treptat
începând din 2023 până la
sfârșitul anului 2025

▪ reducerea treptată a stimulentelor fiscale pentru personalul
angajat în sectorul construcțiilor
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Concluzii
Istoric
Taxele
majorate după
crize
🡪
Risc pentru
redresare
economică

Soluții: Informatizarea ANAF și reforma
administrativă pentru combaterea fraudei și
îmbunătățirea colectării și un sistem fiscal
eficient

Acțiuni de reforma ANAF în curs:
•
•

•
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Implementare SAF-T în 2022
Rolul SAF-T - raportare standardizată a unor
informații financiare
Conectarea caselor de marcat electronice la
server ANAF
Dezvoltarea SPV – creștere conformare
voluntară

Vă mulțumesc!
pwc.com
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