6 septembrie 2016
Dlui Octavian Armasu
Ministru al Finanțelor

AVIZ
la proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative

Prin prezenta, Asociația Investitorilor Străini (FIA) a examinat setul de materiale ce vizează modificarea și completarea unor acte legislative în
partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.
Cu această ocazie, vă remitem unele comentarii adiționale la articolele conținute în respectivul proiect:

Comentarii şi recomandări

Articolul Codul fiscal
Art

21.

Reguli

speciale Alineatului (4), după cuvintele ,,activitate de întreprinzător” se completează cu următoarele cuvinte “pe parcursul

referitoare la venit pct (4)

unei perioade fiscale”, iar cuvintele “suma nu depăşeşte venitul impozabil” se înlocuiesc cu sintagma „suma totală nu
depăşeşte veniturile impozabile declarate anterior pe parcursul ultimilor 5 ani”.
Deoarece perioada de prescripţie la FISC este de 5 ani, astfel cifra indicată poate fi verificată.

Art 24. Deducerea cheltuielilor De exclus ultima propoziţie a acestui pct (15). Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din
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aferente

activităţii fondul de retribuire a muncii.

de întreprinzător pct (15)

Propunem acest punct să fie completat cu sintagma ”asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale ale căror
obiectiv statutar este apărarea şi promovarea intereselor membrilor săi”.
Unele întreprinderi mici şi miljlocii nu pot fi membri a asociaţiilor/organizaţiilor profesionale deoarece plafonul
stabilit 0,15% constituie suma foarte mică care nu acoperă suma cotizaţiilor. Exemplu: O întreprindere individuală
are 4 angajaţi cu salariu de 4 000 lei lunar, fondul salarial anual constituie 96 000 lei. 0,15% va constitui 144 lei.
Însă cotizaţiile anuale în mai multe asociaţii constituie 300-500 lei. Apar sume nedeductibile. În cazul alto asociații,
cotizaţiile reprezintă sume și mai mari şi întreprinderile mici nu îşi pot permite să adere ca membri.

Art 27. Valoarea MF pct (9b)

În popoziţia a doua 15 % necesită să fie înlocuită cu 100 %, ceea ce va crea condiţii egale pentru reparaţia
mijloacelor luate în leasing operaţional sau chirie în diferite ramuri ale economiei.

Art 36. Alte deduceri

În alin 2 susţinem abrogarea art 53.2 numai cu condiţia excluderii alin 15 din art 24.

52.

Organizaţii Considerăm că, pct (4) necesită să fie modificat. Propunem următoarea redacţie a cestui punct: Dreptul la

necomerciale

scutirea spre plată a impozituluzi pe venit se obţine din momentul înregistrării organizaţiei în registrul

Art

Ministerului Justiţiei.
Pct (5) se abrogă.
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Art

1361.

Soluţia

individuală anticipată

fiscală Aliniatele 5 şi 6 ale acestui articol nu pot fi primite în redacţia propusă din următoarele considerente:


Soluţia fiscală individuală anticipată (SFIA) se eliberează în mare parte pentru a calcula și achita impozitele
într-un mod corect. Totodată ţinem să menţionăm că achitarea impozitelor nu trebuie să genereze costuri
suplimentare pentru contribuabili;



În atribuţiile organului fisscal nu sunt atribuţii de prestare a serviciilor contra plată;



Prin excluderea acestor plăţi statul va exclude o sursă de coruptibilitate din sistemul fiscal.

Sperăm că respectivele sugestii și comentarii vor fi luate în considerație în procesul de redactare finală a setului de materiale ce vizează
modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017şi perfecţionarea legislaţiei
fiscale şi vamale.

Cu deosebit respect
Elena VARTA
Director Executiv
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