București, 26 martie 2020
Către: Domnul Florin Cîțu
Ministrul Finanțelor Publice
Doamna Mirela Călugăreanu
Președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Ref:

Propuneri pentru atenuarea impactului economic în contextul pandemiei de Covid-19

Stimate domnule Ministru,
Stimată doamnă Președinte,

Ținând cont de măsurile de sprijin deja aprobate de Guvern, membrii Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR)
revin la dumneavoastră cu un al doilea set de propuneri axate pe susținerea fluxului financiar și îmbunătățitea
interacțiunii on-line cu contribuabilii. Totodată, considerăm ca în această perioadă marcată e provocări este
necesară o relație strânsă de comunicare și colaborare între autoritățile publice și mediul de afaceri pentru
identificarea celor mai potrivite soluții.
În încheiere ne exprimăm disponibilitatea pentru o discuție on-line în cursul săptamanii viitoare și vă asigurăm
de deplina noastră deschidere la colaborare.

Cu deosebită considerație,
Daniel Anghel
Coordonator Grup de lucru Fiscalitate
Coaliția pentru Dezvoltarea României
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I.

Măsură care vizează consultarea și comunicarea cu sectorul privat:

1.

Crearea la nivelul MFP și ANAF a unei celule de criza pentru a comunica în mod regulat cu mediul de
afaceri pentru a discuta măsurile fiscale și administrative avute în vedere de MFP și ANAF și propunerile
din partea mediului de afaceri. Crearea unor adrese de e-mail de către MFP si ANAF, dedicate acestui
subiect.

II.

Măsuri de susținere a fluxului financiar:
1. Pentru a asigura venituri la bugetul de stat si a stimula plata taxelor si impozitelor, propunem acordarea
unei bonificații de 10% pentru contribuabilii care își plătesc la termen datoriile fiscale la bugetul general
consolidat. Propunem acordarea acestei bonificatii si contribuabililor care au platiti deja respectand
termenul de 25 martie 2020, precum si contribuabililor care platesc obligatii principale si accesorii la
bugetul general consolidat anticipat fata de graficul de esalonare.

2.

Plata fără întârzieri a tuturor datoriilor sau rambursărilor pe care statul, prin autoritățile centrale sau
locale, le are către companii (e.g. rambursări de TVA, rambursarea sumelor reprezentând concediile
medicale), precum si implementarea rambursării TVA cu control ulterior pentru toți contribuabilii.

3.

Acordarea de deductibilitate integrală pentru provizioanele pentru risc de neplată si pentru provizioanele
pentru creante neincasate constituite ca urmare a efectelor pandemiei. Aplicarea regulilor cu privire la
ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru creanțele neîncasate în termenul prevăzut în contract, totuși,
în cazul încasării contravalorii facturilor emise către clienți, societatea va efectua o ajustare în beneficiul
bugetului de stat. Măsura poate fi aplicată în perioada stării de urgență precum și pentru 60 zile după
data de încetare a acesteia.

4.

Majorarea plafonului pentru care se aplică regimul de TVA la încasare la echivalentul in lei a sumei de 1
milion EURO pentru a sprijini fluxul financiar al IMM-urilor. Concomitent, introducerea posibilității de a
opta pentru aplicarea sistemului privind plata TVA la încasare oricând în timpul anului (în prezent, pentru
anul 2020, opțiunea putea fi exercitată doar până la 25 ianuarie 2020).

5.

Deductibilitate integrală pentru donațiile efectuate de contribuabili pentru prevenirea, eradicarea și
combaterea COVID 19 și permiterea exercitării integrale a dreptului de deducere a TVA pentru bunurile
și serviciile acordate ca donații în acest scop. De asemenea, pentru sumele / bunurile oferite cu titlu de
sponsorizare pentru combaterea COVID19, contribuabilii sa beneficieze de credit fiscal din impozitul pe
profit / impozit pe venit, fara plafonare si cu reportare conform prevederilor din Codul fiscal.

III.

Măsuri de îmbunătățire a interacțiunii on-line și operațional-administrative:
1. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a Spațiului Privat Virtual (SPV) pentru a asigura următoarele: (i)
susținerea unui număr mai mare de utilizatori care folosesc platforma concomitent, (ii) pentru a asigura
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2.

un spațiu mai mare de stocare a datelor, (iii) emiterea certificatelor de rezidență, de înregistrare /
deregistrare și orice alte certificate.
Încurajarea autorităților (inclusiv a autorităților locale) să colaboreze prin mijloace electronice cu
contribuabilii, cu scopul de a evita pe cât posibil deplasarea contribuabililor la sediul acestora sau la
oficiile poștale / de curierat. De exemplu:
 setarea unei adrese oficiale de e-mail pentru fiecare administrație fiscală (sau pentru fiecare
funcționar ANAF) și implementarea unei infrastructuri IT accesibile/funcționale la distanță, prin care
contribuabilii să aibă posibilitatea comunicării cu funcționarii ANAF si cei din urmă să poate procesa
cerințele contribuabililor.
 simplificarea procesului de înregistrare a contribuabililor persoane juridice și fizice prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanță, fără a fi necesară o deplasare la sediul autorităților
competente.
 autoritățile locale să accepte furnizarea de documente si informații (e.g. certificate de atestare
fiscală, sumar al obligațiilor de plată, conturile IBAN relevante aferente obligațiilor, etc.) prin email
sau alte mijloace de comunicare la distanță (e.g. platforme online proprii ale autorităților). Pentru a
certifica autenticitatea solicitanților, se pot folosi împuterniciri semnate fizic si transmise in format
pdf sau semnate electronic, prin intermediul unui certificat calificat (care permite de exemplu
semnarea digitală a documentelor pdf).
 introducerea posibilității de depunere online sau pe e-mail a declarațiilor și/ sau impozit pe venit /
emitere a deciziilor de impunere pentru taxe locale (impozit pe clădiri, impozit pe terenuri, taxa de
publicitate, taxa de afișaj, impozitul pe mijloace de transport, declarația 224 etc.).
 corelarea sistemelor ANAF pentru a nu emite decizii de obligații fiscale accesorii pentru obligațiile
fiscale principale pentru care termenele de depunere declarații / plată au fost prorogate. Efectuarea
de urgenta a modificarilor necesare in fisa fiscala pe platitor, astfel incat aceasta sa reflecte situatia
fara accesorii (calculate automat).
 În ceea ce privește inspecțiile fiscale: (i) încurajarea autorităților să desfășoare inspecții fiscale cu
control documentar prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicații (email; tele / video
conferințe etc.), (ii) la solicitarea contribuabililor, suspendarea inspecțiilor fiscale / controalelor
fiscale în curs, a termenelor de emitere a actelor de impunere sau a proceselor verbale după
încheierea inspecțiilor / controalelor pe perioada stării de urgență, precum și a oricăror proceduri de
executare silită, (iii) neînceperea unor noi asemenea proceduri de inspecție fiscală / control fiscal
sau de executare silită. În situația imposibilității obiective de a furniza informațiile / documentele
solicitate, inspecția fiscală / controlul fiscal să se suspende și să fie reluat cel mai devreme când o
asemenea comunicare devine posibilă sau după 30 zile de la încetarea stării de urgență.

3.

Extinderea cu 180 de zile a valabilității Certificatelor de Rezidenta Fiscala, întrucât
actionarii/furnizorii/clientii nerezidenti fiscal în Româmia nu au posibilitatea de a transmite certificate
noi in timp util. Astfel, partenerii nerezidenti fiscal in Romania pot beneficia de impozitare corecta, in
conformitate cu Conventiile de evitare a dublei impuneri semnate intre Romania si tarile lor de rezidenta.
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