
Capcane ale noului Cod de procedura

fiscala

Dan Schwartz 

Managing Partner 

RSM Scot

Bucuresti, 30.03.2015, Hotel InterContinental 



Connect to rsmi.com and connect with success

I. Introducere

• Ministerul Finantelor Publice a initiat acum ceva vreme un proces amplu

de rescriere a celor doua Coduri care reglementeaza fiscalitatea

romaneasca. Codul de procedura fiscala este unul dintre acestea iar

procesul de rescriere a lui a necesitat lungi perioade de discutii, analize,

lucru efectiv si, in cele din urma, decizii atat de natura tehnica cat si

politice.

• In prezent, rezultatul a cativa ani de discutii si consultari MFP-mediu de

afaceri s-a concretizat intro varianta de Cod de procedura fiscala

imbunatatita fata de precedenta; aceasta varianta a fost inaintata zilele

trecute catre Parlament in vederea adoptarii
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I. Introducere (cont.)

• Pana la adoptarea noului Cod de procedura fiscala de catre Parlament,

diversele variante de lucru publicate de MFP pe website-ul propriu

reprezinta doar propuneri a caror concretizare va putea fi cunoscuta doar

dupa publicarea noului Cod in Monitorul Oficial.

• Este recomnadabil ca, pana la publicarea in Monitorul Oficial, oricare

dintre variantele facute publice (intentionat sau nu!) de catre MFP sa fie

considerate doar variante posibile si nu variante definitive.

• Prin urmare, nu este recomandabil ca propunerile sa fie luate in

considerare in elaborarea de planuri de afaceri sau de previziuni pe

termen mediu si lung, ci sa fie considerate exact ceea ce sunt: propuneri

menite a fi discutate in vederea imbunatatirii si adoptarii de catre forul

legislativ.
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II. Capcane

• De ce “Capcane”? Pentru ca relativ multe dintre schimbarile prezentate

mediatic de catre MFP ca fiind menite sa introduca “normalitatea” in

relatia contribuabil-autoritate fiscala nu sunt altceva decat noi modalitati

de supunere a platitorilor de impozite si taxe la noi presiuni menite sa

usureze sarcina autoritatilor de a colecta sume pentru bugetul statului.

• In loc de a fi fost imaginate cu scopul de a mari gradul de conformare

voluntara a contribuabililor, multe dintre noile prevederi care modifica

Codul de procedura fiscala nu vin in sprijinul contribuabililor ci,

dimpotriva, maresc presiunea si asa destul de greu de suportat, facuta

asupra acestora de catre autoritati.
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II. Capcane (cont.)

• Selectia “Capcanelor” nu are caracter exhaustiv, ci isi propune doar sa

evidentieze cateva dintre modificarile cu posibil impact negativ major

asupra contribuabilior si a relatiei lor cu autoritatile fiscale.

• La fel ca si “Capcanele” nolui Cod fiscal, “Capcanele” identificate in noul

Cod de procedura fiscala sunt menite a ne atrage atentia asupra

caracterului prematur al oricarei opinii finale asupra noilor schimbari de

legislatie fiscala.

• Sintagma “Crede si nu cerceta!” isi dovedeste, o data in plus, lipsa de

pragmatism atunci cand este vorba despre propuneri facute de politicieni.

• Prin urmare, indemnul meu este sa “credeti”, dar in limite rezonabile si sa

“cercetati” in proportie de 100% varianta publicata in Monitorul Oficial,

inainte de a lua orice decizie de business.
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III. Cateva exemple

1. Se introduce un nou Articol1-”Definitii”, cu rolul de a sistematiza si facilita

aplicarea Codului de procedura fiscala.

2. Punctul 21 al noului Articol 1 defineste “impozitul” ca prelevare

obligatorie, indiferent de denumire, realizata in baza legii, fara

contraprestatie, in scopul satisfacerii nevoilor de interes general.

3. Se elimina Articolul 3 din vechiul Cod, “Modificarea si completarea

Codului de procedura fiscala”, care reproducea identic Articolul 4 din Codul

fiscal (obligativitatea unei perioade de 6 luni intre data aprobarii unei

modificari si data intrarii ei in vigoare- 01.01. a anului urmator).
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III. Cateva exemple (cont.)

4. Articolul 4 “Principiul legalitatii”- nou introdus. Conform acestuia, organul fiscal

trebuie sa actioneze…conform legii (!!??). Organul fiscal are obligatia de a asigura

respectarea dispozitiilor legale privind realizarea drepturilor si obligatiilor

contribuabililor, platitorilor sau ale altor persoane implicate in procedura (Organul

fiscal se substituie legii?).

5. Audierea contribuabilului nu mai poate fi invocata ca motiv de nulitate a actului

administrativ fiscal.

6. Organul fiscal poate aduce la cunostinta publica informatiile pe care le detine,

atunci cand prin acte administrative (!?) se constata incalcari ale obligatiilor

prevazute de legislatia fiscala.

7. “Buna credinta” este definita la Articolul 12, din Codul modificat si renumerotat si

se refera in special la contribuabil, aliniatul 3 obligand (din nou!) organul fiscal, in

fapt, la respectarea legii!!
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III. Cateva exemple (cont.)

8. Articolul 13 “Interpretarea legii” introduce principiul “In dubio contra

fiscum”

“ARTICOLUL 13

Interpretarea legii

(1) Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa legiuitorului așa cum este exprimată în

lege.

(2) În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea voinței legiuitorului

se ține seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice

ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare, dezbatere și aprobare.

(3) Prevederile legislației fiscale se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă

din ansamblul legii.

(4) Prevederile legislației fiscale susceptibile de mai multe înţelesuri se interpretează în sensul în

care corespund cel mai bine obiectului și scopului legii.

(5) Prevederile legislației fiscale se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela

în care nu ar putea produce niciunul.

(6) Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin. (1) - (5), prevederile legislației

fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/plătitorului.”
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III. Cateva exemple (cont.)

9. Articolul 52, aliniatul (2) defineste Acordul de Pret in Avans (APA);

- Se refera la preturile de transfer si se poate solicita si obtine numai in

situatia in care tranzactiile controlate au loc intre entitati rezidente in

Romania si entitati nerezidente;

- APA nu se poate obtine pentru preturile de transfer practicate intre entati

afiliate rezidente in Romania (desi documentatiile si regulile privind preturile

de transfer sunt aplicabile in aceleasi conditii ca si in cazul tranzactiilor

transfrontaliere)
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III. Cateva exemple (cont.)

- Taxe de emitere: 

a) Solutie fiscala individuala anticipata: 3,000 Euro pentru contribuabilii 

mari si 1,000 euro pentru ceilalti contribuabili; 

b) APA: 20,000 de euro pentru contribuabilii mari si 10,000 Euro pentru 

cellati contribuabili;

c) Modificarea APA: 6,000 Euro

d) In cazul in care valoarea tranzactiilor acoperite depaseste 4 mil Euro, 

taxa este de 20,000 euro pentru toti contribuabilii
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III. Cateva exemple (cont.)

10. Articolul 61, aliniatele (5) si (6) introduc noi obligatii de raportare ale

institutiilor de credit. Astfel: tranzactiile in numerar in valoare mai mare de

5,000 euro/zi se raporteaza ANAF; se raporteaza de asemenea “beneficiarii

reali” (!?) ai transferurilor bancare precum si transferurile bancare externe cu

valoare de minim 5,000 euro/zi

11. Articolul 62 impune raportarea zilnica (!!??) catre ANAF, de catre

persoanele mentionate in Legea 656/2002, articol 10, literele b)-k) (printre care

avocati, auditori, consultanti fiscali, contabili independenti, notari etc.), a tuturor

tranzactiilor cu o valoare de peste 5,000 euro, efectuate in cash sau prin

transfer bancar.

12. Articolul 65 “Cercetarea la fata locului” mentine procesul verbal de

constatare, document care nu are caracter de act administrativ fiscal dar in

baza caruia se pot institui masuri asiguratorii Probleme majore create mediului

de afaceri de catre inspectorii Directiei Antifrauda)
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III. Cateva exemple (cont.)

13. Articolul 73 din Codul vechi (cu referire la obligativitatea inscrierii

codului fiscal pe documentele emise de companii) a fost eliminat, fapt ce

poate genera confuzie: obligatia se mentine doar ca este impusa de alt act

normativ (Legea 26/1990).

14. Este introdusa in mod expres obligatia de depunere a declaratiilor

fiscale in cazul contribuabililor nerezidenti care obtin venituri din Romania,

neimpozabile conform conventiilor de evitare a dublei impuneri.
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III. Cateva exemple (cont.)

15. Intro prima varianta, propunerea de nou Cod de procedura fiscala a

introdus notiunea de “penalitate de nedeclarare /subdeclarare”, datorata de

contribuabili pentru diferentele stabilite de organul de control ca urmare a

inspectiei fiscale, prin decizii de impunere. Ea s-ar fi datorat astfel:

-5% din obligatiile principale nedeclarate/subdeclarate, daca suma stabilita

nu depaseste 25% din fiecare creanta fiscala declarata de contribuabil;

-25% din obligatiile nedeclarate/subdeclarate daca suma stabilita

depaseste 25% din fiecare creanta fiscala declarata de contribuabil.
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III. Cateva exemple (cont.)

- Penalitatea de nedeclarare/subdeclarare- limitata la 1 mil lei.

- In cazuri de evaziune fiscala, penalitatile de nedeclarare/subdeclarare

prezentate mai inainte se majoreaza cu 100% si se reduce cu 50% (la

cererea contribuabilului) in cazul platii din proprie initiativa sau esalonarii.

- Penalitatea nu se aplica daca rezulta din aplicarea de catre contribuabil a

unor instructiuni, norme, circulare, ordine, etc, emise de organul fiscal

(!!??).
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III. Cateva exmple (cont.)

- Penalitatea se datoreaza numai in legatura cu

nedeclararea/subdeclararea unor creante administrate de organul fiscal

central (nu se aplica in cazul datoriilor catre bugetele locale).

- In forma Codului de procedura fiscala care a fost trimisa catre Parlament,

acest articol a fost renumerotat (Art. 175 a devenit Art. 181), iar penalitatea

de nedeclarare/subdeclarare a fost stabilita la 0.06/zi aplicabila din ziua

scadentei si pana la plata efectiva si, de asemenea, a fost limitata la

100,000 lei (cu exceptia evaziunii fiscale); celelalte prevederi propuse au

ramas neschimbate.
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IV. Concluzii

1. Cu toate “Capcanele” sale, Codul de procedura fiscala in varianta

rescrisa reprezinta un pas inainte raportat la varianta lui precedenta (in

vIgoare astazi) intrucat propune clarificari care erau absolut necesare.

2. Decizia privind forma finala de rescriere a apartinut integral MFP/ANAF.

3. Unele dintre noile prevederi ar putea fi considerate “progrese reale”

daca nu ar fi fost dublate de prevederi restrictive care au menirea de a le

limita caracterul pozitiv.

4. Unele dintre noile prevederi reprezinta frane reale in dezvoltarea unei

relatii corecte contribuabil-autoritate fiscala.

5. Nu este recomandabil sa se porneasca la redactarea/actualizarea/

modificarea de planuri de afaceri inainte de publicarea celor doua coduri in

Monitorul Oficial.
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Q&A
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Multumesc!

dan.schwartz@rsmscot.ro


