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Sistemul fiscal românesc este caracterizat de:

• actualizarea legislaţiei pentru a răspunde cerinţelor mediului de afaceri

• alinierea la dezvoltările legislaţiei Uniunii Europene şi OECD

• nivel scăzut al impozitării directe vs. nivel ridicat al impozitării indirecte

• restructurare şi modernizare administrativă

• grad de colectare foarte redus  şi evaziune fiscală (problemă de securitate 
naţională)
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Pe plan internaţional……

Calendarul BEPS (Erodarea bazei fiscale şi migrarea profiturilor)

Iunie 2012

Anunţarea/

demararea
proiectului

Februarie 2013

Se emite primul
document care 

adresează 
fenomenul

Iulie 2013

Se emite Planul de 
acţiune cu 15 măsuri
grupate pe 3 piloni

(coerenţă, 
transparenţă, 

substanţă)

Septembrie
2014

Emiterea
rapoartelor

finale pentru 7 
din cele 15 

acţiuni

Decembrie
2015

Emiterea
rapoartelor

finale pentru
restul de 8 

măsuri

Începand cu 
2016

Monitorizare, 
introducerea

de măsuri
adiţionale

3

martie 2015



PwC România

La ce ne aşteptăm pentru România?

Noi reguli anti-abuz

Modificări ale 
Convenţiilor de evitare 
a dublei impuneri

Importanţa substanţei
economice în cadrul
investigaţiilor fiscale

Cooperarea cu 
state prin 
acorduri 
bilaterale

Raportări privind 
taxele

Schimbul de 
informaţii

Transparenţă
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Teme pentru 2015

• Rescrierea Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală 

 Reducere progresivă a cotei unice şi a TVA

 Reducerea fiscalităţii pentru microîntreprinderile active

 Reducere CAS concomitent cu extinderea bazei de impozitare / plafonare 

 Eliminarea impozitului pe dividende şi a impozitului pe construcţii

 Scăderea accizelor la mai multe produse

 Introducerea principiului „in dubio contra fiscum”

• Controale fiscale asupra persoanelor fizice

• Accent asupra substanţei tranzacţiilor

• Pachetul de măsuri anti-evaziune

• Funcţionalitatea Comisiei Centrale Fiscale
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Martie – Aprilie 2015

Discuţii în Parlament

Iulie 2015

Aprobare 

1 Ianuarie 2016

Intrare in vigoare
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Principalele aspecte practice de care să ţineţi cont:

Controalele 
fiscale

Planificare 
fiscală

Justificarea 
tranzacţiilor

Preţurile de 
transfer

Protejarea 
împotriva 

fraudei 
fiscale

Consultanţă 
contabilă şi 

fiscală
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Aspecte practice (continuare)

• Justificarea deductibilităţii cheltuielilor cu serviciile / Dosarul preţurilor de transfer

 Procedura internă pentru colectare şi arhivare documente justificative în timp real
 Implicarea tuturor departamentelor beneficiare ale serviciilor
 Obţinerea informaţiilor în timp real: costuri directe/indirecte/ furnizori terţi, marjă aplicată
 Suport de la departamentul de taxe / consultanţă fiscală specializată

• Managementul riscului
 Cunoaşterea furnizorilor (ex. achiziţii de la furnizori care nu şi-au îndeplinit obligaţiile fiscale 

– risc de nedeductibilitate, suspiciune fraudă)

• Managementul contractelor 
 Penalităţi contractuale nefacturate=> venit impozabil

• Pierderile la inventar:
 Compensări bunuri substituibile – liste anuale aprobate de administratori
 Activitati de productie – pierderi tehnologice cuprinse în norma de consum proprie
 Perisabilităţi
 Rebuturi – valorificare ca deşeuri

• Tratament contabil şi fiscal cercetare & dezvoltare - capitalizare vs cheltuiala a perioadei
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