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A utoritățile locale și
centrale ar trebui să
sprijine companiile care

organizează evenimente B2B
(Business to Business) și B2P
(Business to People).

Firmele care organizează
conferințe contribuie la dez -
voltarea următoarelor industrii:

HoReCA 

Majoritatea hotelurilor de 4 și 5
stele din București și din marile
orașe găzduiesc cursuri,
seminarii, conferințe, Gale de
premiere etc. Încasările din
evenimente sunt vitale pentru
activitatea de zi cu zi a
hotelurilor.
Totodată, dacă evenimentul se
desfășoară în alte spații -
Camere de Comerț, Universități,
sediul unor instituții sau

companii, etc. -,  firmele de
catering asigură cele necesare
bunei desfășurări.

CompAniile De tRAnspoRt și
DistRibuitoRii De CARbuRAnți 

La conferințele din București
participă mulți invitați din alte
orașe sau chiar din afara țării.
Aceștia vin cu avionul, cu trenul
sau cu mașina personală. 

inDustRiA tipogRAfiCă
La majoritatea evenimentelor se
comandă roll-up-uri, mape de
prezentare, ecusoane, carnețele,
pixuri, etc.

mAgAzinele De bijuteRii, De
HAine și ACCesoRii și sAloAnele
De CoAfoR

Doamnele fac o vizită la coafor
înainte de o conferință. Multe

dintre ele își înnoiesc garderoba
special pentru un eveniment
important.

Cele mAi mARi CâștiguRi
ApARțin pARtiCipAnțiloR lA
ConfeRințe. 

În primul rând, vorbitorii. Aceștia
trebuie să se bună la punct cu
legislația din domeniu pentru a
veni cu prezentări de actualitate,
care să suscite interesul
participanților. Ei își validează
calitatea prezentărilor la
eveniment.
La rândul lor, participanții au
prilejul să dialogheze și să
stabilească contacte / întâlniri cu
persoane foarte importante din
cadrul autorităților, companiilor
etc.

Nu sunt statistici în domeniu,
însă există cel puțin 40-50 de
firme care organizează

evenimente în București (reviste,
ziare, site-uri, companii de PR,
ONG-uri, firme specializate în
lobby, dar și alte entități –
asociații profesionale și
patronale, societăți de
avocatură, etc.).
În fiecare an sunt implicați la
nivel național, direct și indirect,
cel puțin 2.000 de angajați, care
se străduiesc să organizeze
evenimente de calitate.

Pentru ca această industrie să se
dezvolte sustenabil este nevoie
de cîteva măsuri:
O îmbunătățire a serviciilor
prestate de organizatorii de
evenimente;
Reglementarea activității /
profesiei de organizator de
evenimente;
Respect din partea autorităților
locale și centrale, care ar trebui
să participe la un eveniment
dacă s-a confirmat participarea.

Despre industria 
organizării de evenimente
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Agentia Natională de Administrare
Fiscală propune printr-un proiect de ordin
modificarea si completarea formularelor
privind definitivarea impozitului anual pe
venit și a contribuțiilor sociale datorate de
persoanele fizice, după cum urmează:

modificarea modelului, conținutului și
instrucțiunilor de completare a
formularului 201 "Declaraţie privind
veniturile realizate din străinătate", prin
includerea rubricilor necesare declarării
veniturilor din străinătate din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul
personal, distinct, pe cele 2 perioade de
realizare a venitului (perioada 01-31
ianuarie 2017,  respectiv 1 februarie-31
decembrie 2017);
includerea veniturilor din pensii și din
activități realizate într-o asociere fără
personalitate juridică constituită între o
persoană juridică, contribuabil potrivit
Legii nr.170/2016, şi o persoană fizică
sau orice altă entitate - asociere fără
personalitate juridică, în categoria
veniturilor care se declară prin formu -
larul 205 "Declaraţie informativă privind
impozitul reţinut la sursă, veniturile din
jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile
din investiții, pe beneficiari de venit", de
către plătitorii de venit cu regim de
reținere la sursă a impozitului;
aprobarea modelului notificărilor
utilizate în domeniul impozitului pe
venit, în scopul înştiinţării contribua -
bililor privind nerespectarea regimului
de depunere a declarațiilor fiscale.

Potrivit modificarii şi completarii Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal s-a realizat
adaptarea corespunzătoare a procedurilor
de administrare a impozitului pe venit, atât
în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul
unor formulare, cât şi a instrucţiunilor de
completare a acestora.

Modificările legislative au vizat, în
principal, următoarele aspecte:

modificarea regimului fiscal aplicabil
veniturilor din pensii; 
Potrivit Legii nr.2/2017, începând cu 1

februarie 2017, persoanele fizice care

realizează venituri din pensii nu datorează
contribuții de asigurări sociale de sănătate,
fiind eliminată, totodată, obligația
plătitorilor de venituri din pensii de a
completa și depune la organul fiscal
competent formularul 112. Potrivit art.132
alin.(2) din Codul fiscal, pentru această
categorie de venituri, plătitorii au obligația
declarării impozitului reținut la sursă, pentru
fiecare beneficiar de venit, până în ultima zi
a lunii februarie inclusiv a anului curent
pentru anul expirat, prin formularul 205
"Declaraţie informativă privind impozitul
reţinut la sursă, veniturile din jocuri de
noroc şi câştigurile/pierderile din investiții,
pe beneficiari de venit".

reglementarea regimului fiscal
aplicabil veniturilor din activități rea -
lizate într-o asociere fără personalitate
juridică constituită între o persoană
juridică, contribuabil potrivit Legii
nr.170/2016, şi o persoană fizică sau
orice altă entitate - asociere fără per -
sonalitate juridică. 
Astfel, impozitul datorat de beneficiarul

de venit (persoana fizică) se calculează prin

reţinere la sursă de către plătitorul de venit
(persoana juridică), impozitul fiind final.

modificarea modului de stabilire a
venitului impozabil din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul
personal, precum și a impozitului pe
venit datorat, începând cu 1 februarie
2017. 
Totodată, în procesul de gestiune a

declaraţiilor fiscale, organul fiscal desfăşoară
operaţiuni de notificare a contribuabililor
privind neîndeplinirea unor obligaţii de
declarare sau corecţia datelor declarate. 

Procesul de notificare este tratat, pe de
o parte din punct de vedere al necesității de
informare a contribuabilului, dar şi ca o fază
premergătoare declanşării unor proceduri
specifice de administrare, ca de exemplu
declanşarea procedurii de impunere din
oficiu. 

În vederea aprobării unor modele
standardizate de notificări, au fost
inventariate cazurile posibile de notificare în
procesul de gestiune a declaraţiilor fiscale şi
au fost, astfel, elaborate 5 modele pentru
impozitul pe venit.

AnAf 
ADApteAză foRmulARele 201 și 205 
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Comisia Națională de Prognoză a
revizuit din nou, în sus, estimările privind
creșterea economică a României în 2017, la
6,1%, de la 5,6% cât preconizase anterior.
Conform Prognozei de toamnă, Produsul
Intern Brut se va situa la 842,5 miliarde de
lei anul acesta, față de 837,1 miliarde lei
estimarea din varianta preliminară a
prognozei de toamnă. 

Produsul Intern Brut pe locuitor este
estimat în 2017 la 43.010 lei (42.734 lei în
prognoza preliminară). Acesta va crește în
2018 la 46.617 lei, în 50.468 lei, în 2020 la
54.644 lei și în 2021 la 58.858 de euro. 

Consumul individual al gospodăriilor va
crește în 2017 cu 8,5% (7,9% estimarea
anterioară), iar cel al administrației publice
cu 1% (2% estimarea anterioară). 

CNP a menținut prognoza de creștere a
PIB în 2018, 2019 și 2020, la 5,5%, 5,7% și,
respectiv, 5,7%, în timp ce pentru 2021
estimează o majorare până la 5%. 

și Fondul Monetar Internațional (FMI) a
revizuit recent, de la 4,2% la 5,5%, estimările
privind evoluția economiei românești în
acest an, în raportul "World Economic
Outlook", publicat pe 10 octombrie. 

De asemenea, FMI și-a îmbunătățit și

prognoza privind ritmul de creștere
înregistrat de economia României în 2018,
până la 4,4%, față de avansul de 3,4%
preconizat în aprilie. 

Conform documentului referitor la
perspectivele economiei globale, România și
Islanda vor consemna în acest an cea mai
mare creștere economică din Europa, de
5,5%. 

Banca Mondială anunța, la rândul său,
pe 20 octombrie, că economia României ar
urma să crească peste potențial în 2017 și în
2018, conform celei mai recente actualizări
a raportului Economie regională, migrație și
mobilitate în Europa și Asia Centrală. 

"PIB-ul va crește probabil cu 5,5% în
acest an, datorită măsurilor de stimulare
fiscală și a îmbunătățirii economiei
europene. Majorarea consumului ar urma
să extindă deficitul de cont curent la 3,1% în
2017, de la 2,4% în 2016. Inflația ar urma să
crească, reflectând cererea internă excesivă
și atenuarea efectelor reducerilor de taxe.
Banca Națională a României se așteaptă la o
majorare graduală a inflației spre 2% la
sfârșitul lui 2017", relevă raportul BM. 

Banca Mondială previzionează o
expansiune a PIB de 4,1% pentru 2018 și de
3,6% în 2019, iar deficitul de cont curent ar
urma să ajungă la 3,5% anul viitor și la 3,8%
în 2019. 

ComisiA nAționAlă De pRognoză 
este optimistă

RomâniA înRegistReAză 
Cel mAi mARe DefiCit De înCAsARe A tvA Din ue
Potrivit unui studiu al Comisiei
Europene, dat publicităţii de
curând, România rămâne statul
membru care înregistrează cel
mai mare deficit de colectare
de TvA, de 37,2% (diferenţa
dintre sumele de TvA ce ar
trebui colectate şi încasările

efective din TvA). Aceasta se
traduce într-o sumă neîncasată
de aproximativ 7,7 miliarde de
Euro. 
„Pentru a pune lucrurile în
context, suma necolectată din
TvA este mai mare decât
alocările bugetare ale

României în anul 2017 pentru
educaţie, investiţii în
infrastructură sau sănătate”, a
declarat Daniel Anghel, lider
impozite și taxe indirecte PwC
Europa Centrală şi de Est.
„PwC România a susţinut în
mod constant necesitatea

implementării unor măsuri de
creștere a gradului de
colectare a TvA şi de
combatere a evaziunii fiscale.
O soluţie în acest sens ar fi
preluarea bunelor practici ale
altor state membre, cu
rezultate palpabile apărute
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Deloitte România a întreprins, cu prilejul
conferinței anuale Taxnology, un sondaj
privind percepția mediului de business
asupra evoluției fiscalității în 2017, la care au
răspuns participanții la eveniment, repre -
zentanți ai unora dintre cei mai mari
investitori din România. 

setul de întrebări a fost similar cu cel
utilizat la sondajul din 2015, oferindu-ne
posibilitatea de a realiza o comparație între
răspunsurile actuale cu cele furnizate în
urmă cu doi ani. 

“Observăm că în 2017 s-a înjumătățit
procentul celor care consideră că sistemul
fiscal a evoluat pozitiv. Totodată, remarcăm
că s-au diminuat destul de mult procentele
celor care apreciază că modificările legisla -
tive duc la relaxare fiscală sau predic -
tibilitate fiscală. Deteriorarea percepției
mediului de business este determinată, în
opinia noastră, nu atât de schimbări
legislative sau majorări de fiscalitate, ci de
modul în care s-au purtat discuțiile despre
politicile fiscale în ultima vreme. suntem
preocupați de această accentuare a
neîncrederii pentru că va afecta până la
urmă deciziile de business privind
deschiderea de noi afaceri, extinderea sau
angajările și, implicit, creșterea economiei
românești care aduce bunăstare atât pentru
companii, cât și pentru angajații lor, deci

pentru România în ansamblu”, declară dan
bădin (foto), partener coordonator servicii
fiscale și juridice, deloitte românia.

principalele concluzii ale sondajului privind
evoluția sistemului fiscal românesc în
ultimii ani

15% apreciază, în 2017, că sistemul
fiscal a evoluat pozitiv cu modificări
majore comparativ cu 32% în 2015

22% sunt de părere că, în 2017,
sistemul fiscal a evoluat pozitiv cu
modificări minore față de 43% în 2015
52% consideră că evoluția sistemului
fiscal a fost negativă în acest an
comparativ cu 22% care considerau
acest lucru în 2015

despre impactul modificărilor legisla -
tive asupra afacerii lor

46% spun că modificările legislative
au, în 2017, impact major cu influențe
negative asupra afacerii lor față de 30%
în urmă cu doi ani
19% arată că modificările legislative
au impact major cu influențe pozitive
asupra afacerii lor în 2017 față de 30% în
urmă cu doi ani

despre modul în care au fost atinse
obiectivele modificărilor legislative

62% consideră, în 2017, că modifi că ri le
legislative au simplificat modul de calcul
și aplicarea taxelor față de 23% în 2015
2% spun că modificările legislative au
dus, în 2017, la relaxarea fiscală față de
28% în 2015
3% cred că modificările legislative au
atins, în 2017, obiectivul predictibilității
sis temului fiscal comparativ cu 13% în
2015

sonDAj Deloitte:  neînCReDeReA meDiului De AfACeRi
în evoluțiA fisCAlității în 2017 s-A ACCentuAt

într-un termen rezonabil şi
numai după consultări cu
mediul de afaceri şi, dacă este
cazul, cu Comisia Europeană.
Există soluţii care au avut un
rol important atât în creşterea
gradului de colectare, cât şi din
perspectiva impactului pozitiv
asupra mediului de afaceri,
precum: Dosarul standard de
Audit pentru taxe,
obligativitatea utilizării unui

software certificat pentru
facturare, sau menținerea unei
baze de date pentru
monitorizarea centralizată a
TvA”, a adăugat Daniel Anghel. 
Potrivit studiului, România a
înregistrat o îmbunătăţire în
privinţa colectării de TvA pe
parcursul anului 2015. 
„Evaziunea în zona de TVA s-a
diminuat în principal ca
urmare a trecerii la cota

redusă de TVA pentru
produsele alimentare şi a
măsurilor colaterale, cum ar fi
taxarea inversă şi limitarea
plăților în numerar. Lupta
împotriva fraudei TVA trebuie
să continue şi să fie bazată în
principal pe operaționalizarea
obținerii informațiilor fiscale
prin intermediul infrastructurii
IT a ANAF şi prin
automatizarea analizei de

risc”, a conchis Daniel Anghel. 
studiul Comisiei Europene
privind deficitul de încasare a
TvA în cele 28 de state membre
ale Uniunii Europene cuprinde
date aferente anului 2015.
Conform rezultatelor acestui
studiu, țările din Uniunea
Europeană au înregistrat un
deficit de aproximativ de 152
de miliarde EUR din TvA în
cursul anului 2015. 
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verona Cojocaru s-a alăturat EY
România în calitate de Partener Asociat, în
cadrul departamentului de audit. Anterior,
ea a ocupat poziţia de director în cadrul unei
alte companii din Big 4.  

„Sub influenţa tehnologiei, se
conturează noi forme de organizare şi de
colaborare ale companiilor şi un nou tip de
societate, în care schimbarea a devenit nor -
malitate. Organizaţiile traversează procese
complexe de transformare, iar cele din zona
de consultanţă şi audit financiar nu fac
excepţie. În acest context, consider că inte -
gra rea tehnologiei în procesul de audit
pentru a răspunde nevoilor tot mai com -
plexe ale afacerilor, ale reglementatorilor şi
ale investitorilor este esențială. Pentru EY
România reprezintă o prioritate strategică, o

direcție în care pot sa-mi aduc contribuţia,
atât la dezvoltarea echipei de audit cât și a
companiilor noastre clienți," menţionează
verona Cojocaru.

verona are o experienţă de peste 17 ani
în audit financiar, contabilitate, raportare şi
control. De-a lungul timpului a coordonat
numeroase proiecte pentru un portofoliu
extins de clienţi, proiecte ce au inclus auditul
situaţiilor financiare în conformitate cu
standardele Internaţionale de Raportare
Financiare şi standardele Naţionale, evaluări
ale sistemelor interne de control şi alte
servicii de certificare, precum şi proiecte de
pregătire profesională. Are o experienţă
bogată în servicii de consultanţă pentru
companii multinaţionale, dar şi pentru
antreprenori locali din diverse industrii, între
care industria auto, retail şi bunuri de larg
consum, energie, construcţii, producţie
industrială.

Este membru al Asociaţiei Contabililor
Autorizaţi (ACCA) din Marea Britanie, expert
contabil membru al Corpului Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din

România şi membru al Camerei Auditorilor
Financiari din România. De asemenea,
verona are o experienţă bogată în
managementul schimbării, ocupând
anterior un rol cheie în coordonarea
procesului de transformare al auditului. 

„Obiectivul EY este de a contribui prin
serviciile oferite la construirea încrederii în
mediul de afaceri şi în pieţele de capital. Ne
propunem să fim recunoscuţi pentru
prestarea de servicii de audit de calitate,
care să asigure o mai mare siguranţă şi
transparenţă pentru investitori şi pieţe de
capital, să ofere membrilor conducerii
companiilor informaţii relevante şi să
respecte cerinţele reglementatorilor. Ne
dorim ca serviciile prestate să fie relevante
azi, dar şi în viitor, şi de aceea vom continua
să inovăm şi să integrăm noile tehnologii în
procesul de audit şi să angajăm cei mai buni
specialişti. Combinând tehnologii avansate
cu expertiza oamenilor noştri vom putea să
creştem valoarea şi relevanţa serviciilor
noastre,” menţionează Alexandru Lupea,
liderul Departamentului de audit, EY
România.

veRonA CojoCARu s-A AlătuRAt
eCHipei exeCutive A eY RomâniA

țuCA zbâRCeA & AsoCiAții
A lAnsAt eDițiA 2017 A CompenDiului legislAtiv „betteR business in RomAniA”
țuca zbârcea & Asociații a
lansat ediția 2017 a ghidului
legislativ „better business in
romania” în cadrul eveni -
mentului Trade Winds 2017 -
Southeast Europe Business Forum
and Trade Mission, reprezentând
cea mai amplă acțiune de pro -
movare comer cială organizată
de Departa mentul pentru
Comerț al sUA. Evenimentul a
avut loc la Bu cu  rești, în
perioada 18-20 octombrie. 
Redactat de o echipă formată

din peste 30 de avocaţi „better
business in romania” este o
lucrare editată pe suport
electronic privind climatul
legislativ aplicabil investiţiilor
pe domenii de interes, pornind
de la dreptul societar şi comer cial
(aspecte privind constituirea,
managementul, achiziţia,
fuziunea, divizarea unei
societăţi), dreptul mediului,
drept financiar-bancar, drept
imobiliar, litigii, dreptul muncii,
pieţe de capital, achiziţii publice

şi concesiuni, dreptul con cu -
ren ţei, proprietate intelec tua lă,
protecţia consumatorului şi
aspecte de conformitate a
produsului, energie, aspecte
legale privind sănătatea şi
industria farmaceutică, precum
și drept penal și fiscalitate.
Într-o manieră concisă, „better
business in romania” prezintă
investitorilor străini preocupați
de oportunitățile de afaceri de
pe piața locală principalele
reglementări aplicabile în

diverse arii de interes.
Lucrarea nu îşi propune să
analizeze toate faţetele legale
ale domeniilor prezentate,
astfel că informaţiile şi opiniile
conţinute în prezenta broşură
nu trebuie interpretate sau
folosite ca substitut pentru
consultanţă juridică de
specialitate.   
Ghidul poate fi descărcat,
gratuit, accesând site-ul Țuca
Zbârcea & Asociații - http://
www.tuca.ro/better_business/
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În România funcționează din 1994 Legea
sponsorizării, un mecanism a cărui filozofie
este că statul înțelege că există nevoi la
nivelul comunităților pe care nu poate
ajunge să le rezolve suficient de bine sau de
rapid. De aceea a permis com pa niilor care
au profit să poată direcționa o parte din
impozitul pe profit datorat sta tului către
proiecte cu impact în societate.

Conform Legii sponsorizării și Codului
Fiscal, societățile comerciale plătitoare de
impozit pe profit pot direcționa, sub formă
de sponsorizare, până la 20% din impozitul
pe profit către organizații din anumite
domenii printre care și organizațiile negu -
vernamentale. Dacă valoarea sponsorizării
nu depășește 0,5% din cifra de afaceri
întreaga sumă a sponsorizării se deduce din
impozitul pe profit de plată. Este moda -
litatea prin care firmele din România pot
sprijini fără niciun cost sectorul neguver -
namental.

Conform datelor de la ANAF, în 2016
din cele 119.594 de companii plătitoare de
impozit pe profit, o treime au folosit
facilitatea fiscală, direcționând peste 270 de
milioane de euro către organizațiile
eligibile.

Din păcate însă, ordonanța 3/2017
pentru modificarea Codului Fiscal, prin care
limita maximă a cifrei de afaceri care
definește microîntreprinderile a fost
crescută de la 100.000 Euro la 500.000 Euro,
a redus dramatic numărul de societăți
comerciale care beneficiază de această
facilitate fiscală. Au fost afectate aproape
50.000 din firmele care anterior erau
eligibile, conform unei estimări facute de
Asociația pentru Relații Comunitare pe baza
datelor disponibile pentru anul fiscal 2016.
Acestea avuseseră un potențial de spon -
sorizare de aproape 40 milioane de Euro.

Având în vedere și anunțul Ministe -

rului Finanțelor Publice din 26.10.2017
despre schimbarea termenilor de impozi -
tare pentru companii cu cifra de afaceri
până la 1 milion de Euro, scenariile legate
de finanțarea proiectelor cu mii de bene -
ficiari copii, bătrâni, persoane cu diza -
bilități și alte grupuri vulnerabile capătă
proporții dramatice.

Aceste schimbări vor afecta cel mai
mult organizațiile de dimensiuni mai mici,
din localități mai mici, care nu pot accesa
finanțările marilor corporații sau fondurile
publice și care depind tocmai de sponso -
rizările pe care le pot obține de la agenții
economici locali, în marea lor majoritate
microîntreprinderi.

Aceste măsuri generează un mediu
neechitabil pentru micii întreprinzatori
care pentru un comportament identic nu
beneficiază de același facilități fiscale ca
societățile comerciale impozitate pe baza
profitului. În plus credem că micii între -
prin zători sunt cei care au nevoie și mai
mult ca aceste comportamente de solida -
ritate și implicare socială să fie
încurajate.

schimbările de mai sus, generate de
Ordonanta 3/2017, vin în contextul în care
condițiile facilității fiscale tocmai fuseseră
îmbunătățite începând cu 1 ianuarie 2016,
modificând procentul de direcționare din
cifra de afaceri de la 0,3% la 0,5%, cu
obiectivul de a crește fondurile care pot fi
direcționate.

Asociatia pentru Relații Comunitare, în
parteneriat cu Asociația Dăruiește viață,
Fundația HOsPICE Casa speranței,
Asociația MagiCAMP, Asociația Niciodată
singur — Prietenii vârstnicilor și Fundația
Hope and Homes for Children, atrage
atenția opiniei publice asupra impactului
negativ al Ordonantei 3/2017 asupra
organizațiilor neguvernamentale din
România și mai ales asupra beneficiarilor
pe care aceștia îi servesc.

Aceste ONG-uri au propus Ministe -
rului Finanțelor Publice un mecanism
alternativ prin care microîntreprinderile
cu cifra de afaceri între 100.000 Euro și
500.000 Euro pot face sponsorizări către
ONG-uri: direcționarea a până la 20% din
impozitul pe venit. 

peste 80% DintRe CompAniile Cu pRofit Din RomâniA 
nu voR mAi puteA fACe sponsoRizăRi DeDuCtibile

pagini realizate de sorina viziru
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interviu cu elenA ApostolesCu, 
Director general, Cmf Consulting 

interviu cu DAnA AbAbei, 
Director executiv, Cmf Consulting

sunteți una dintre cele mai
apreciate firme de evaluare
din România, reușind să oferiți
servicii integrate. Care sunt
cele mai importante repere în
activitatea dumneavoastră?
Ce înseamnă echipa Cmf
Consulting şi care sunt
principalele arii de expertiză
pe care le acoperiți?

elena apostolescu
CMF Consulting este unul din
promotorii profesiei de
evaluator în România. În
colaborare cu alte persoane
dedicate am pus bazele
Asociației Naționale a
Evaluatorilor din România –
ANEvAR, CMF Consulting fiind
membru fondator al ANEvAR.
De remarcat că primii lectori și
autori ai manualelor de
evaluare utilizate în cadrul
cursurilor de calificare au fost
membrii ai echipei CMF
Consulting.
suntem autorizaţi să realizăm

evaluări pentru toate
categoriile de bunuri incluse în
„Ordonanţa 24/2011 cu privire
la unele măsuri în domeniul
evaluării bunurilor”: afaceri,
proprietăţi imobiliare, bunuri
mobile, active necorporale şi
instrumente financiare. De
asemenea suntem autorizaţi să
realizăm verificări ale
rapoartelor de evaluare
realizate de alţi evaluatori.
Am reuşit să formăm o echipă
ce include şi colaboratori, astfel
încât pentru fiecare domeniu
de activitate să putem
beneficia, noi şi clienţii noștrii,
de cea mai bună expertiză. Nu
suntem toţi buni la toate, dar
ştim la ce suntem buni fiecare,
astfel încât să putem aloca
fiecărei lucrări persoanele
potrivite.
Din echipa noastră fac parte
evaluatori de renume, membrii
acreditaţi ANEvAR cu calificări
şi expertiză şi în domeniul
financiar-contabil, evaluatori

recunoscuți la nivel european,
membri RICs, CECCAR şi ACCA,
dar şi ingineri constructori şi
arhitecţi cu experienţă în
domeniul evaluării clădirilor şi
construcţiilor speciale, precum
şi ingineri din mai multe
domenii de activitate.
Realizăm evaluări de active
intangibile (mărci, liste de
clienți, programe (softuri) de
calculator, evaluări de portofolii
de participaţii în diverse
afaceri, evaluări proprietăţi
imobiliare complexe atât
pentru clienți din ţară cât şi
pentru clienţi din străinătate.

Din ce sectoare economice
provin clienții dumneavostră?
Ce alte industrii / domenii au
potențial de creștere, în
sensul că vor avea nevoie de
serviciile evaluatorilor?

dana ababei
Din 1992 şi până în prezent am
avut şansa să realizăm evaluări

pentru cele mai importante
domenii de activitate.
Unul din criteriile importante în
funcţie de care clasificăm
rapoartele este scopul pentru
care acestea sunt realizate: în
vederea tranzacţionării, în
vederea informării
proprietarilor, pentru
fundamentarea unor decizii
viitoare, în vederea alocării
preţului de achiziţie, pentru
fuziune/divizare sau transfer de
business, pentru garantarea
unor împrumuturi, pentru
oferta publică de preluare sau
de listare pe o piaţă organizată,
pentru testarea deprecierii
fondului comercial sau alte
scopuri.
De foarte mulți ani, CMF
Consulting este alături de
clienții săi din industrii precum:
telecom, hotelieră,
farmaceutică, alimentară,
retail, construcții, energie
regenerabilă, dar și domenii din
industria de prestări servicii

evaluatorii sunt pregătiți
pentru determinarea valorii 

impozabile a clădirilor
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cum ar fi: asigurări, IT, servicii
medicale, servicii financiare,
media și nu numai.
Ne place să realizăm lucrări din
domenii noi, fiind cunoscuţi în
piaţă pentru faptul că realizăm
lucrări complexe ce necesită
expertiză deosebită, cercetare
şi experienţă.
În plus, am dezvoltat și un
serviciu destinat clienţilor, dar
şi colegilor evaluatori:
consultanță pentru evaluare  şi
un serviciu de instruire a
evaluatorilor.

Cum vă motivați echipa? pe ce
abilități puneți accent atunci
când luați în considerare
recrutarea de noi
colaboratori?

elena apostolescu
Oricât ar susține cineva
contrariul, să motivezi oamenii
e greu. și totuși atât de
necesar. Fără o echipă motivată
nu poți face treaba așa cum
vrei și rezultatele sunt sub
așteptări.
La CMF suntem ca într-o familie
și ne tratăm ca atare, modelul
de colaborare nefiind unul de
tip autoritar. Corectitudinea și
transparența sunt principiile
după care ne ghidăm și
consider că un lider trebuie să
fie un exemplu pentru ceilalți,
atât prin atitudine cât și prin
implicare. Fiecare are libertate
și este încurajat să vină cu idei
și soluții noi, pentru că
întotdeauna este ceva de
învățat.Atât eu cât și colegii
mei cu mai multă experiență
învățăm de la colegii noștrii mai
tineri, creativitatea fiind o
caracteristică a noii generații.
La recrutarea de noi colegi
criteriul esențial este caracterul
persoanei, adică: sinceritatea,
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corectitudinea,
responsabilitatea și dorința de
perfecționare. Cunoștințele și
abilitățile le pot dobândi la noi
în firmă prin programele de
instruire internă, dar din păcate
trăsăturile de caracter nu pot fi
dobândite prin invățare.  

Anul acesta ați aniversat 25 de
ani de la înființare. este de
remarcat faptul că gheorghe
bădescu, fondatorul
companiei Cmf Consulting a
fost primul președinte al
AnevAR (Asociația națională a
evaluatorilor Autorizați din
România). Cum a modificat
tehnologia modul de lucru al
evaluatorilor români? 

dana ababei
Dacă este să vorbim de evoluţia
pe parcursul celor 25 de ani, ce
pot eu să vă spun este că am
făcut cunoştinţă cu CMF
CONsULTING în 1996, studentă
fiind. Am învăţat QuattroPro şi
Word 2.0 la birou în acei ani,
am transmis kilograme de
faxuri colegilor din teritoriu sau
clienţilor. Acum câţiva ani, cu
ocazia unei operaţiuni de
arhivare am văzut primul
raport de evaluare editat la
maşina de scris şi primul
manual de evaluare a
întreprinderii, scris şi el la
maşină. 
Evident că evoluţia tehnologică
a modificat radical modul de
lucru, devenind un factor de
creştere substanţial ca şi în alte
domenii de activitate Astăzi
nimeni nu-şi poate închipui o zi
fără smartphone şi fără
aplicaţiile aflate pe acesta.
Puţini sunt cei care mai
nimeresc o adresă fără Waze
sau Google map.
Cred că evoluţia tehnologică

are avantajele şi dezavantajele
ei:
Astfel, dacă privim prin prisma
timpului constatăm că
tehnologia ne-a uşurat
fundamental munca de zi cu zi,
dar ne-a şi îngreunat presiunea
asupra psihicului datorită
urgenţei cu care ni se solicită
lucrările, răspunsurile, opiniile.
Astăzi  puţini sunt cei ce
aşteaptă o zi-două răspunsul la
un mesaj, iar dacă nu suni la un
apel pe care l-ai pierdut sau
căruia nu ai putut să-i răspunzi

fiind într-o altă discuţie este
considerat o lipsă de respect. 
Dacă privim prin prisma
localizării, evoluţia tehnologică
ne-a dat şansa să putem lucra
oriunde am fi, având de cele
mai multe ori acces la toate
datele necesare pentru
realizarea lucrărilor oriunde am
fi. Astfel tehnologia ne-a
asigurat independenţa faţă de
un birou. Dar, dacă este să fim
raţionali şi să ne gândim la
modul de viaţă atunci am reuşi
să vedem şi dezavantajul
acestui aspect. Nu contează că
nu eşti la birou, nu contează că,
teoretic, programul de lucru s-a
încheiat, tu, prestator de
servicii, trebuie să răspunzi de
oriunde ai fi solicitărilor, pentru
că nu te poţi face că nu le-ai
văzut şi de fapt, nici nu vrei să
nu le vezi. Mai mult, chiar dacă
încerci să ignori aceste
solicitări, ele îţi stăruie în minte
şi te trezeşti în mijlocul nopţii
răspunzând la emailuri sau
găsind soluţii magice pentru
problemele ce păreau
nerezolvabile cu o seară
înainte. 
Ca şi în alte profesii evaluatorii
trebuie să fie competenţi nu
numai în evaluare, ci şi în multe
tipuri de tehnologie. Aceştia
trebuie să se adapteze, pentru
că altfel nu vor supravieţui.  
Dezvoltarea tehnologiei este un
factor principal pentru
realizarea rapoartelor mai
rapid, pentru corelarea şi
furnizarea  rezultatelor într-un
timp din ce în ce mai scurt. Dar,
nu trebuie să neglijăm un
aspect foarte important al
profesiei noastre: evaluarea
este o profesie ce se bazează
înainte de toate pe
raționament  logic şi nu numai
pe calcule. Indiferent câte

modele automate de evaluare
există pe net sau sunt
dezvoltate intern de diverse
companii nu există nici unul
care să surprindă unicitatea
unei proprietăţi, nu există nici
unul care să fie în stare să
comunice argumentele care
stau la baza alegerii unei valori
individuale unui bun.
Întotdeauna este nevoie de
comunicare umană!

firmele trebuie să
urmărească să-şi reevalueze
activele pentru impozitare
deoarece după 31 martie 
nu se mai pot depune
declaraţii pentru stabilirea
valorii impozabile şi atunci o
să plătească cote majorate.
potrivit onRC, în România
activau în iunie 2017 peste
836.000 de societăți
comerciale. Ce procent din
acest număr credeți că își vor
evalua activele?

elena apostolescu
Da, într-adevăr, pentru a nu
plăti cote de impozite majorate
societățile trebuie să își
reevalueze clădirile pentru
stabilirea impozitelor, conform
prevederilor Codului Fiscal.
Reevaluarea aceasta este
necesară din 3 în 3 ani. Această
reevaluare nu se mai
înregistrează în contabilitate și
nu mai există obligativitatea
reevaluării întregii clase de
active contabile, așa cum era
necesar atunci când
impozitarea clădirilor se făcea
la valori contabile.
Prin urmare, și în acest an sunt
unele societăți care vor avea
nevoie de reevaluarea
clădirilor, respectiv acele
societăți care au făcut
reevaluarea activelor ultima

La CMF suntem ca
într-o familie și ne
tratăm ca atare,
modelul de
colaborare nefiind
unul de tip
autoritar.
Corectitudinea și
transparența sunt
principiile după care
ne ghidăm și
consider că un lider
trebuie să fie un
exemplu pentru
ceilalți, atât prin
atitudine cât și prin
implicare.”



dată la 31.12.2014.
Multe dintre cele peste
836.000 de societăți
înregistrate la Registrul
Comerțului nu dețin propriul
spațiu, deci nu au nevoie de
reevaluare, multe dintre ele
poate și-au făcut deja
reevaluarea clădirilor în ultimii
3 ani, prin urmare numărul
celor care vor solicita 
la 31.12.2017 reevaluarea
clădirilor pentru impozitare nu
este de ordinul sutelor de mii.

una dintre provocările cu care
se confruntă evaluatorii este
lipsa informațiilor de piață
privind tranzacțiile de bunuri,
pentru că nu există baze de
date publice cu tranzacțiile
efectuate. Cum vedeți
rezolvarea acestei probleme?

dana ababei
Rezolvarea este simplă, este
doar o chestiune de timp cînd
se va rezolva această lipsă.
statul nostru trebuie şi el să se
adapteze la realităţile
economice mondiale. Există o
cercetare recentă la nivel
european care evidenţiază un

aspect deloc neglijabil: din 22
de ţări participante la această
cercetare, doar în două ţări nu
există baze de date cu
tranzacţii, una dintre ţări fiind
România. Indiferent care sunt
motivele pentru care cei în
mâna cărora se află decizia
pentru a înfiinţa această bază
de date amână introducerea
transparenţei în înregistrarea
tranzacţiilor sunt convinsă că
această stare de fapt nu poate
continua. Cunosc iniţiative
realizate de colegi evaluatori
pentru rezolvarea acestei
probleme, dar nu este suficient
ca noi sa ne plângem, trebuie
ca toţi cei care sunt afectaţi să
ia iniţiativa şi să explice ce
înseamnă normalitatea în
aceste vremuri.

Cum apreciați impactul
deselor modificări ale Codului
fiscal și ale altor acte
normative importante asupra
activității evaluatorilor?  

elena apostolescu
Modificările legislației fiscale în
general sunt binevenite dacă
conferă un climat previzibil și

favorabil mediului de afaceri.
Problema la noi în România
este că aceste modificări sunt
prea multe, prea dese și mai
ales sunt puțin predictibile.
Modificările Codului Fiscal
apărute în ultimii doi ani, din
punct de vedere al evaluărilor,
au creat o normalitate prin
introducerea noțiunii de
valoare impozabilă, valoare
diferită de valoarea contabilă,
în majoritatea țărilor aceste
valori fiind diferite.
Astfel, modificările apărute în
ultimii ani nu creează dificultăți
pentru societăți în privința
cerințelor de reevaluare, iar
pentru investitori situațiile
financiare sunt mai relevante,
întrucât periodicitatea
reevaluărilor înregistrate în
contabilitate este dictată doar

de relevanța informației
prezentate în situațiile
financiare.
Evaluatorii sunt pregătiți
pentru determinarea valorii
impozabile a clădirilor. ANEvAR
a adoptat un ghid de evaluare
GEv500 și a organizat seminarii
de pregătire continuă pe această
temă la care au participat în
2016 și 2017 peste 2.600 de
evaluatori autorizați.

sunteți prim-vicepreședinte al
AnevAR, urmând să preluați
președinția acestei asociații
extrem de dinamice. Cum
percepeți relația dintre
profesiile liberale și clienții
lor, ținând cont de întețirea
concurenței, precum și de
exigențele tot mai ridicate ale
clienților?

dana ababei
În perioada care a trecut din
1989 şi până astăzi cred că
profesiile liberale şi-au căutat şi
şi-au găsit locul şi rolul în
societate. Cred că fiecare dintre
noi ştie ce poate face conform
calificării şi autorizaţiei pe care
o deţine, astfel încât să ne
desfăşurăm activitatea fără a
atinge evoluţia altor profesii
liberale. Este momentul pentru
dezvoltarea unor proiecte
comune deoarece ne
confruntăm cu aceleaşi
probleme şi numai împreună
putem crea sinergii benefice
tuturor. 
Relația cu clienții trebuie să
aibă la bază etica profesională
și calitatea înaltă a serviciilor.
Numai în acest fel profesiile
liberale vor acționa în interes
public și vor câștiga și menține
încrederea publicului.

mircea fica
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Am dezvoltat și un
serviciu destinat
clienţilor, dar şi
colegilor evaluatori:
consultanță pentru
evaluare  şi un
serviciu de instruire
a evaluatorilor.”



Asigurați servicii integrate -
contabilitate, consultanță
fiscală, audit financiar,
insolvență, HR. Cum este
structurată compania
dumneavoastră? Care au fost
ariile de expertiză cele mai
solicitate, în ultimii ani?

Oferim serviciile enumerate,
dar şi altele în legătură cu
domeniile respective:
consultanță pentru
management, due-dilligence,
înregistrări fiscale şi altele.
Funcţionăm prin două firme, în
conformitate cu legislația și
standardele în domeniu, cele
două acoperind toate serviciile
profesionale menţionate.
serviciile legate de insolvență
sunt prestate momentan prin
cabinet individual de practician
în insolvență.
Ultimii ani au fost provocatori
pentru noi. În aria serviciilor de
contabilitate, solicitările au fost
constante, cu creşteri în

perioadele şi pentru clienţii ce
au reuşit să obţină finanţări din
fonduri europene pentru
proiectele depuse. Tot în
legătură cu fondurile europene
au fost solicitări pentru servicii
de expertiză contabilă. Pe lângă

serviciile de audit financiar, am
remarcat şi o cerere în legătură
cu asistenţa pentru
înregistrarea în scopuri de TvA
şi în general a nerezidenţilor,
ceva mai accentuată decât în
anii anteriori.

Cum au evoluat cerințele
clienților și complexitatea
dosarelor la care ați lucrat, în
ultimii ani? 

Clienții au devenit şi devin din
ce în ce mai exigenți.  Este
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din ce în ce mai exigenți
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normal în contextul actual. Dar
şi complexitatea lucrărilor şi
dosarelor a crescut an de an,
nu numai datorită cerințelor
clienților ci și datorită
schimbărilor semnificative
determinate de integrarea
României în Uniunea
Europeană, îndeplinirea
cerinţelor de aliniere la
legislaţia europeană, la
standardele profesionale
internaţionale. 
Dovadă stau modificările în
legislaţia profesională, a
reglementărilor contabile, în
ceea ce priveşte auditul
statutar, taxarea, insolvența. să
nu uităm şi de complexitatea
lucrărilor generată de
necesitatea de conformare
fiscală în contextul schimbărilor
frecvente. De asemenea,
cerinţele privind raportările
către client au crescut, însă
timpul de răspuns pe care
clien tul este dispus să-l accepte
în legătură cu solicitările sale a
scăzut.

Cum apreciați nivelul actual al
fiscalității din țara noastră?
Care considerați că sunt
zonele unde s-ar putea reduce
fiscalitatea și domeniile care
au un potențial ridicat de
colectare?

Actualul nivel al fiscalităţii este
unul cu mult mai scăzut decât
cel din anii 90’ (când spre
exemplu cota de impozit pe
profit era de 38%). Considerăm
România ca fiind atractivă, dacă
ţinem cont spre exemplu de
nivelul de impozitare al profi tu lui,

dividendelor sau al veniturilor
microîntreprinderilor. Totuşi,
evoluţiile imprevizibile,
multiplele schimbări cu impact
major în zona fiscalităţii,
reglementări uneori
superficiale, neclare, proceduri
fiscale greoaie şi prea
birocratizate pot reduce
semnificativ interesul de a
investi în ţara noastră.
zona în care fiscalitatea s-ar
putea reduce este cea a forţei
de muncă. Chiar dacă România
are printre cele mai mici salarii
minime din UE este în primii 10
atunci când vine vorba de
taxarea muncii.

serviciile de externalizare
contabilă urmează exemplul
celor de salarizare și
administrare de personal și
apelează din ce în ce mai mult
la soluții tehnologice pentru a
veni în sprijinul clienților. De
la ce număr de angajați este
oportun să apelezi la astfel de
tehnologii?

Nu am identificat o legătura
directă între numărul de
angajați și tehnologiile
necesare. Totul depinde de
specificul și eficiența unei
activități. Pe de altă parte
trebuie ținut cont și de
necesitățile de raportare,
volumul de informații
determinate de o anumită
activitate, complexitatea şi
ritmicitatea acestora pot avea
un rol decisiv în adoptarea unor
soluții care să facă apel la
tehnologie.

Cum vedeți procesul de
modernizare al AnAf?

Departe de a fi o instituţie
modernă, trebuie recunoscut
că s-au făcut paşi în ultimii ani
în sensul modernizării (cea mai
recentă dovadă este
implementarea în vara acestui
an-chiar şi parțială- a spaţiului
privat virtual pentru persoane
juridice, aşa-numitul sPv).
Informatizarea şi mai ales

interconectarea ANAF cu
celelalte instituţii ar trebui
realizată pentru reducerea
birocraţiei şi implicit a timpului
alocat de către contribuabili.
De asemenea, relaţia dintre
ANAF şi contribuabili trebuie
pusă pe o altă bază, în sensul
că rolul ANAF să nu fie exclusiv
punitiv, dar şi educaţional,
preventiv, de sprijinire a
contribuabililor în general.
Anunţată în 2017 legea
prevenţiei este încă în stadiu de
proiect.
Apreciem paşii făcuţi şi speram
că procesul de modernizare să
fie unul complex şi să se
desfăşoare în ritm mai
accelerat.

în ultimii ani, Curțile de Apel
au respins mai multe amenzi
acordate de AnAf. Ce ne puteți
spune despre acest
fenomen?

Respingerea amenzilor denotă
o abordare de multe ori rigidă,
inflexibilă şi câteodată abuzivă
a celor care fac inspecțiile
fiscale. Unele amenzi aplicate
sunt disproporționate față de
gravitatea și consecințele
faptelor. De remarcat faptul că
ANAF nu a practicat deloc sau
aproape deloc prevenția. 
Dar credem că de-a lungul
timpului şi judecătorii au
acumulat cunoştinţe şi
experienţă în domeniul
economic şi fiscal, fapt care
asigură un suport mai bun în
luarea unor astfel de decizii.

mircea fica

prospect accounting services
prospect aperio audit

Calea Victoriei, nr.224, bl.D5, 
sc.1 et.6, ap.22-23
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Fax: +40 21 318 39 74
Web: www.pcs.ro
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Articol de AlinA Cobuz, 
partener fondator, Cobuz și Asociații

i. impozitAReA venitului
CâștigAt Din opeRAțiuni 
De buRsă

Prima și cea mai importantă
distincție pe care trebuie să o
facem este aceea că
impozitarea se efectuează în
mod diferit între câștigul
obținut în urma vânzării unei
acțiuni și câștigul obținut în
urma primirii dividendelor.
În cazul dividendelor, impozitul
este de 5% și este reținut la
sursă pe dividendul brut (adică
persoana juridică română care
plătește dividendele unei alte
persoane juridice române),
astfel cum este prevăzut în art.
43 din Codul fiscal1.
Altfel spus, acest venit nu va
trebuie declarat la stat de către
persoana care încasează divi den -
 dul, ci se află în sarcina compa -
niei care plătește dividendele.

spre deosebire de dividende, la
câștigurile din fonduri de
investiții ori tranzacționarea la
bursă este necesară declararea
acestor câștiguri. 

Procedura: pentru câștigurile
sau pierderile (fiindcă ambele
trebuie declarate) rezultate din
fonduri de investiţii sau din
tranzacţionarea pe bursă,
declararea se realizează prin
intermediul declaraţiei 200.
Este de datoria firmei de
brokeraj să transmită clienților
fișele de portofoliu pentru
fiecare an (mai exact pentru
anul precedent), fișă ce conține
câmpurile necesare informării
despre câștigurile sau pierderile
obținute.
Impozitul pe care îl plătesc
investitorii de bursă este de
16% aplicat profitului în
conformitate cu art. 97 alin (1)

din Legea nr. 227 din 8
septembrie 2015 privind codul
fiscal- acest câștig fiind aferent
investițiilor bursiere, forex și
fonduri mutuale.

Pentru studierea articolului în
integralitate:
art. 97 alin (1) din Legea nr. 227
din 8 septembrie 2015 privind
codul fiscal ’’Reţinerea impozi -
tului din veniturile din investiţii
(1) Veniturile sub formă de
dobânzi pentru depozitele la
vedere/conturi curente, precum
şi cele la depozitele clienţilor,
constituite în baza legislaţiei
privind economisirea şi
creditarea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ, se
impun cu o cotă de 16% din
suma acestora, impozitul fiind
final, indiferent de data
constituirii raportului juridic.
Impozitul se calculează şi se

reţine de către plătitorii de
astfel de venituri la momentul
înregistrării în contul curent sau
în contul de depozit al titula ru lui.
Plata impozitului se face lunar,
până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare înregistrării în cont.
Impozitul datorat se plăteşte
integral la bugetul de stat’’

ii. impozitAReA tRAnzACțiiloR
efeCtuAte Cu CRYpto-vAlutele 

Momentan nu există un sediu al
materiei privind impozitarea
monedelor virtuale, însă pentru
siguranța banilor și pentru a
putea lucra cu băncile cei care
tranzacționeaza monede
virtuale pot să se înregistreze la
ANAF și să plătească impozit
între 1-3% din venit sau 16% din
profit chiar dacă nu există un
nomenclator pentru bitcoin2.

impozitarea 
tranzacțiilor

1 Art.43 din Codul Fsical: „impozitul pe dividende se declară și se plătește la
bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se
plătește dividendul„. 

2Există distincție între societățile comerciale cu capital privat care au realizat
venituri de până la 500.000 de euro în 2016 sunt obligate să își modifice sistemul

de impunere, devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii în
2017(plătesc între 1-3% impozit pe venit) (art 47 litera c din Codul fiscal)2

dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari
de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și
management în veniturile totale este de peste 20%, inclusiv, atunci aceasta va
plăti impozit de profit de 16% (art 48 alin. (8) din Codul fiscal)
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O multitudine de servicii și
produse din mediul virtual pot fi
achiziționate prin crypto valute
însă, dat fiind că această
moneda este relativ recentă,
câștigurile din astfel de
tranzacții sunt slab
reglementate sau deloc
reglementate din punct de
vedere fiscal în țara noastră.
Deși în reglementările fiscale
românești nu există un articol
propriu-zis care să trateze
impozitarea acestor monede
(de ex: Bitcoin), ele aduc
câștiguri importante fiindcă
astfel de monede au avut o
creștere a valorii și de 300% . 
Riscul utilizării acestora îl
reprezintă însă marea
volatilitate, respectiv faptul că
valoarea acestor monede urcă
și scade extrem de abrupt. 
Lipsa de înțelegere a acestui tip
de monedă a condus, de
principiu, la imposibilitatea
stabilirii unui cadru legal expres,
motiv pentru care, în astfel de
cazuri, se tinde către
reglementarea aplicabilă
genului proxim. Cu alte cuvinte,
dacă nu există încă o
reglementare special aplicabilă
crypto valutelor se pot aplica
dispozițiile generale. 
Printre altele, apar însă
următoarele probleme:

• Pentru persoanele fizice: în
ce categorie le încadrăm? La
alte venituri?
• Pentru persoanele fizice:
care este momentul
impunerii? Când aceste
crypto valute sunt schimbate
în moneda reglementată?
• La persoanele juridice: în ce
categorie le încadrăm?

Creanțe, numerar, active
financiare?
• Pentru persoane juridice:
se va impozita câștigul la
evaluare sau la vânzare?

Investițiile în astfel de crypto
valute sunt atrăgătoare pentru
investitori și cu siguranță că
efectul va fi că procesul de
impozitare va deveni atrăgător
și pentru stat. 
Cu toate acestea vor trebuie
alocate resurse considerabile și
persoane specializate, ca de
exemplu- inspectori fiscali
competenți pentru înțelegerea
complexă a tuturor aspectelor
implicate. 
Or, în acest moment, există o
mare problemă referitoare la
lipsa de sincronizare a bazelor
de date nu doar între instituții,
dar până și între diferitele
departamente ale aceleiași
instituții (și exemplul cel mai
elocvent în acest sens este cel
al ANAF-ului) deoarece nu de
puține ori asistăm la lipsa de
transparență a informațiilor
care ar trebuie să existe în
aceste baze de date
interconectate.
În pofida faptului că există
aceste probleme statul a
încercat să creeze cadrul legal
pentru impozitarea profiturilor
obținute în urma tranzacțiilor
cu bitcoin deși mecanismul de
identificare a traseului crypto
monedelor nu este perfectat în
evidența fiscală3.
Pentru investiții însă (trading/
speculă inclusiv), impozitul este
de 16%  plus încă 5% contri -
buția PFA sau persoană fizică4.
De asemenea, monedele
virtuale sunt scutite de TvA,

motivația putând fi regăsită și în
decizia CJUE de la începutul
anului 2016. Această decizie
constituie fundamentul pentru
care în interiorul UE nu se
aplică TvA crypto valutelor. În
decizia C-264/14 skatteverket
versus David Hedqvist a CJUE 
s-a reținut că tranzacțiile cu
monede virtuale sunt scutite de
TvA dat fiind că în sfera de
aplicare a tranzacțiilor
tradiționale intră monedele,
bancnotele și monedele
utilizate ca mijloace legale de
licitație. Tranzacțiile de schimb
ale monedelor tradiționale
pentru unitățile de bitcoin și
viceversa constituie furnizarea
de servicii cu titlu oneros iar
acestea constau în schimbul de
mijloace diferite de plată. 

iii.pRoieCt De lege pRivinD
simplifiCAReA pRoCeDuRii De
veRifiCARe A DoCumenteloR
justifiCAtive în CAzul
plățiloR efeCtuAte De CătRe
peRsoAne juRiDiCe
peRsoAneloR fiziCe pRin
instRumente De plAtă lA
DistAnță (online)

Momentan există un proiect de
lege privind modificarea și
completarea Legii nr. 70/2015
pentru întărirea disciplinei
financiare privind operațiunile
de încasări și plăți în numerar și
pentru modificarea și
completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.
193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată
care prevede că: persoanele
juridice, PFA-urile, întreprin de -
rile familiale și individuale,
asocierile și alte entități etc. cu

sau fără personalitate juridică,
pot transfera sume din contul
lor în contul persoanelor fizice,
în baza prezentării unor
documente justificative legale
prezentate de către PLĂTITORI.
Problema care se pune în
legătură cu efectuarea acestor
plăți/tranzacții o reprezintă
imposibilitatea pentru institu -
țiile de credit de a solicita și
verifica documentele justifica -
tive legale pentru efectuarea
plăților atunci când persoanele
juridice efectuează aceste plăți
utilizând instrumente de plată
cu acces la distanță (internet
banking, mobile banking).  se
dorește modificarea art.11,
alin.(3) din Legea nr.70/2015. 
Cu referire la acest aspect a
intervenit Ministerul Finanțelor
Publice cu proiectul de lege
antemenționat pentru a tranșa
situația legată de prezentarea
documentelor justificative
legale pentru transferurile de
sume din contul profesioniștilor
în contul persoanelor fizice, în
cazul în care operațiunile
respective sunt efectuate prin
instrumente de plată cu acces la
distanță. Astfel, în cazurile în
care transferurile se fac prin astfel
de instrumente la distanță,
acestea se efectuează de către
plătitori cu condiția existenței
documentelor justificative
legale în evidențele acestora.
Proiectul legislativ prevede
inclusiv stabilirea unor amenzi
contravenționale în cazul în
care se vor face transferuri
bancare la distanță fără o bază
cu documente justificative,
amenda fiind situată între
3.000 lei și 4.500 lei. 

3 În concret: pentru activitățile în care se utilizează bitcoin impozitul pe profit
este de 16% (pentru companii bazate pe crypto cu cifra de afaceri de peste 500
000 euro) sau între 1-3% impozit pe venit (pentru companii bazate pe crypto cu
cifra de afaceri mai mică de 500 000 euro).

4 Precizăm că bitcoinul nu este impozitat în sine (dat fiind că există mai multe
opinii privind faptul că această moneda nu există). Doar profitul rezultat din
tranzacționarea monedelor virtuale este vizat- impozit pe profit. 



16 tax & accounting review NOIEMBRIE 2017

opiniA speCiAlistului

societatea tvg tAx AuDit s.R.l.     societate de consultanță fiscală / societate de audit financiar

î n conformitate cu preve -
de rile Cap. I.- Dispoziții
generale, art.135

”Condițiile răspunderii penale a
persoanei juridice” alin.(1) din
Codul penal, ”Persoana
juridică, cu excepția statului și a
autorităților publice, răspunde
penal pentru infracțiunile
săvârșite în realizarea
obiectului de activitate sau în
interesul ori în numele
persoanei juridice”, cu
mențiunea că, potrivit art.135
alin.(3) din Codul penal,
”Răspunderea penală a
persoanei juridice nu exclude
răspunderea penală 
a persoa nei fizice care a
contribuit la săvârșirea
aceleiași fapte.”

Precizăm faptul că, potrivit
prevederilor art.136 din Codul
penal, pedepsele aplicabile
persoanei juridice sunt
principale și complementare.

În condițiile în care pedeapsa
principală este amenda, pedep -
sele complementare, regle men -
tate art.136 alin.(3), sunt:

a) dizolvarea persoanei
juridice;
b) suspendarea activității sau
a uneia dintre activitățile
persoanei juridice pe o
durată de la 3 luni la 3 ani;
c) închiderea unor puncte de
lucru ale persoanei juridice
pe o durată de la 3 luni la 3
ani;
d) interzicerea de a participa
la procedurile de achiziții
publice pe o durată de la unu
la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere
judiciară;
f) afișarea sau publicarea
hotărârii de condamnare.

Problema pe care o vom detalia
în continuare este aceea a
implicaților fiscale în cazul în
care persoanei juridice îi este

aplicată doar pedeapsa
principală prevăzută de art.136
alin.(2) din Codul penal,
respectiv amenda.

Conform prevederilor art.4
alin.(1) din Ordonanța
nr.39/2015 privind cazierul
fiscal, ”în cazierul fiscal al
persoanelor fizice, juridice şi al
entităţilor fără personalitate
juridică se înscriu informaţii
privind faptele sancţionate
contravenţional sau penal de
legile fiscale, contabile,
vamale, precum şi cele care
privesc disciplina financiară”,
iar potrivit art.5 alin. (1) lit.a)
din Ordonanță, înscrierea în
cazierul fiscal a informaţiilor
prevăzute la art. 4 se face în
baza ”extraselor de pe
încheierea sau dispozitivul
hotărârilor judecătoreşti
definitive transmise de
instanţele judecătoreşti
organelor fiscale competente

în administrarea
contribuabilului.”
Faptele pentru care se înscriu
informații în cazierul fiscal al
contribuabililor sunt stabilite
prin Hotărârea Guvernului
nr.1000/2015, infracțiunile
fiind nominalizate la lit. A) – J)
din Anexa la aceasta.

Potrivit prevederilor art.316
alin.(11) lit. c) din Legea
nr.227/2015 privind Codul
fiscal, ”Organele fiscale
competente anulează
înregistrarea unei persoane în
scopuri de TVA, dacă
asociaţii/administratorii
persoanei impozabile sau
persoana impozabilă însăşi au
înscrise în cazierul fiscal
infracţiuni … de la data
comunicării deciziei de anulare
de către organele fiscale
competente.
Prin excepţie, în cazul
societăţilor reglementate de

sancționarea penală
a persoanei juridice, 

implicații fiscale
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Legea nr.31/1990, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, se dispune anula -
rea înregistrării persoanei în
scopuri de TVA dacă:

1. administratorii şi/sau
persoana impozabilă însăşi,
în cazul societăţilor pe
acţiuni sau în comandită pe
acţiuni, au înscrise în
cazierul fiscal infracţiuni ...;
2. asociaţii majoritari sau,
după caz, asociatul unic
şi/sau administratorii şi/sau
persoana impozabilă însăşi,
în cazul altor societăţi decât
cele menţionate la pct. 1, au
înscrise în cazierul fiscal
infracţiuni ...”.

În concluzie, separat de
implicația constând în obligarea
la plată a obligațiilor fiscale,
suplimentar stabilite ca urmare
a infracțiunii/infracțiunilor
precum și a accesoriilor
aferente, cu care statul, prin
ANAF, s-a constituit parte civilă
în procesul penal, dacă este
cazul, apreciem că principala
implicație fiscală în cazul
sancționării penale a persoanei
juridice o constituie anularea
înregistrării persoanei în
scopuri de TvA.

Efectele anulării înregistrării
persoanei în scopuri de TvA se
regăsesc în prevederile art.11

alin. (8) și (9) din Legea
nr.227/2015 privind Codul
fiscal.
Astfel, persoanele impozabile
cărora li s-a anulat înregistrarea
în scopuri de TvA, conform
prevederilor art.316 alin.(11)
lit.c), nu beneficiază, în
perioada respectivă, de dreptul
de deducere a TvA aferentă
achizițiilor efectuate, dar sunt
supuse obligației de plată a TvA
colectate.

Totodată, beneficiarii care
achiziționează bunuri și/sau
servicii de la persoane
impozabile cărora li s-a anulat
înregistrarea în scopuri de TvA,

conform prevederilor art.316
alin.(11) lit. c), nu beneficiază
de dreptul de deducere a TvA
aferente achizițiilor respective.

Având în vedere aspectele
prezentate mai sus, apreciem
că efectul principal al
sancționării penale cu amendă
a persoanei juridice, chiar și în
condițiile achitării prealabile
integrale a obligațiilor fiscale
suplimentar stabilite ca urmare
a infracțiunii/infracțiunilor și a
accesoriilor aferente, îl va
constitui, în fapt, închiderea
activității și, respectiv,
falimentul persoanei juridice în
cauză.
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Articol de ioAnA WAszkieWiCz,
senior Associate pelifilip 

Articol de bogDAn CRețeAnu,
Associate pelifilip

î n negocierea oricărui
contract este important să
fii ancorat în realitatea

pieței, iar aceasta include
realitatea juridică. Așteptările
nerealiste ale părților la
intrarea într-un contract de
închiriere pot duce la frustrări
care impactează ulterior nega tiv
relația de lungă durată în care
intră proprietarul și chiriașul.

La mai bine de 6 ani de la
modificarea Codului Civil, cu
multiplele sale efecte în ma -
teria contractelor de închiriere,
proprietarii și chiriașii sunt în
general bine informați și își pot
negocia contractele în deplină
cunoștiință de cauză.

1. în ACeste ConDiții Cine
DintRe juCătoRii pe piAțA
imobiliARă Din RomâniA mAi
poAte fi luAt pRin
suRpRinDeRe De noul CoD
Civil?

Dacă ați încheiat un contract de
închiriere înainte de 1 octom brie

2011, sub guvernarea vechiului
Cod Civil, și ați semnat sau
sunteți în curs de a semna
modificări la contract in
perioada recentă, puteți fi în
situația de a fi luați prin
surprindere de dispozițiile
Noului Cod Civil în materie.

sunt frecvente situațiile în care
un contract de închiriere este
modificat de părți prin
încheierea de acte adiționale.
Modificările pot fi diverse, de la
simple aspecte operative
(actualizări de denumire,
adresă, etc.) la modificări ale
unor termeni contractuali
esențiali cum ar fi durata
contractului, chiria, extinderea
sau reducerea spațiului
închiriat etc. În majoritatea
situațiilor pe care le-am întâlnit
în practică părțile nu și-au pus
deloc problema dacă semnarea
unui act adițional după data de
1 octombrie 2011 ar putea
avea și alte efecte decât cele
menționate expres în textul
actului. sunt însă situații, și nu

puține, în care încheierea unui
astfel de act adițional poate
duce la modificarea regimului
juridic al contractului de
închiriere în ansamblul său,
chiar dacă părțile nu și-au
propus aceasta.

Legislația prevede că
modificarea unui contract se
face cu respectarea tuturor
condițiilor prevăzute de legea în
vigoare la data modificării, iar în
privința elementelor care nu fac
obiectul modificării continuă să
se aplice legea în vigoare la
data încheierii contractului. Nu
sunt însă avute în vedere acele
situații în care o modificare
contractuală este atât de
semnificativă încât se poate
considera că părțile intră practic
într-o relație contractuală nouă.

Astfel, un act adițional încheiat
după 1 octombrie 2011 pentru
prelungirea termenului unui
contract de închiriere guvernat
de vechiul Cod Civil poate fi
considerat în mod rezonabil ca

un nou acord de voință privind
un nou raport juridic de
închiriere, care se naște așadar
sub guvernarea Noului Cod
Civil. Într-o astfel de situație ar
fi dificil de argumentat că
singurul element contractual
guvernat de Noul Cod Civil este
termenul contractului, iar restul
drepturilor și obligațiilor rămân
guvernate de vechea
reglementare; în lipsa actului
adițional de prelungire nu ar
exista, practic, niciun drept
și/sau obligație după data
inițială de expirare a
contractului. Prin urmare,
considerăm că interpretarea
rezonabilă este că un astfel de
contract prelungit dupa 1
octombrie 2011 va intra sub
guvernarea Noului Cod Civil din
momentul în care devine
operantă prelungirea
termenului. Aceasta este în
acest moment și direcția în
care pare să se îndreapte și
practica judiciară, deși
abordarea instanțelor nu este,
încă, una unitară.

Contracte de închiriere -
pe cine mai poate lua prin 

surprindere noul cod civil?
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Alta este situația actelor
adiționale prin care se modifică
alți termeni esențiali ai
raportului contractual (alții în
afara termenului), respectiv
chiria sau dimensiunea și/sau
parametrii spațiul închiriat, sau
alți termeni pe care părțile i-au
desemnat ca fiind esențiali.
Acestea reprezintă situații
complexe și sunt netranșate
încă de instanțele române.

Urmărind linia de gândire de
mai sus, o modificare de chirie
poate avea loc în circumstanțe
diverse. Reducerea definitivă a
chiriei modifică un element
esențial al contractului, fiind
vorba despre un nou acord de
voințe între părți. spre
deosebire de un discount pe o
perioadă specifică, care poate fi
considerat o modificare
punctuală care nu influențează
viața viitoare a contractului, o
reducere de chirie aplicabilă
până la sfârșitul perioadei
contractuale sau pentru o
perioadă suficient de mare,
raportat la termenul inițial al

contractului, ar putea fi
considerată ca fiind o nouă
relație contractuală. În cazul
majorării chiriei situația pare
mai clară; în practică majorarea
intervine aproape exclusiv în
situațiile în care chiria nu era
fixată pentru toată durata
contractuală, ci părțile
conveniseră o renegociere
periodică a chiriei, respectiv
încetarea contractului dacă nu
se ajunge la un acord cu privire
la noul nivel al chiriei. În
această situație practic orice
continuare a contractului, chiar
și la nivelul chiriei stabilit inițial,
poate fi văzută ca un nou
raport juridic care nu mai poate
fi guvernat de legea veche.

O altă situație greu de tranșat
în practică, ce necesită o
analiză complexă de la caz la
caz, apare în cazul extinderii
prin act adițional a spațiului
închiriat, cu păstrarea în rest a
condițiilor contractuale din
contractul încheiat înainte de 1
octombrie 2011. În această
situație se ridică problema

dacă, în privința spațiului
suplimentar, se naște un nou
raport juridic de închiriere, care
va fi guvernat de Noul Cod
Civil, în paralel cu raportul
juridic inițial care ar continua să
se deruleze sub guvernarea
legii vechi. Ar fi dificil de
argumentat că întregul contract
va intra sub incidența Noului
Cod Civil, în același timp însă
existența a doua raporturi
juridice paralele nu pare sa fie
exact ceea ce și-au dorit părțile.

2. Ce tRebuie să știți în CAzul
în CARe ContRACtul Dvs. De
înCHiRieRe tReCe sub
guveRnAReA noului CoD Civil
CA uRmARe A moDifiCăRii
unoR teRmeni esențiAli? 

În primul rând prevederile de
ordine publică ale Noului Cod
Civil, de la care nu se permite
derogarea prin acordul părților,
vor deveni aplicabile chiar dacă
în contractul inițial erau
prevăzute drepturi și obligații
contrare. Efectul cel mai des
contestat în instanță de către
chiriași privește caracterul de
titlu executoriu al contractului
modificat, caracter dobândit
destul de simplu și facil din
punct de vedere al procedurii,
al timpului alocat și al
costurilor generate prin
înregistrarea contractului inițial
și a actului adițional la
organele fiscale. Alte exemple
de prevederi de ordine publică
includ dreptul oricărei părți de
a rezilia contractul de
închiriere pentru încălcări
succesive repetate ale
contractului de către cealaltă
parte, precum și interdicția de
a invoca excepția de
neexecutare dacă, potrivit
împrejurărilor și ținând seama

de mica însemnatate a
prestației neexecutate, acest
refuz de executare ar fi contrar
bunei-credințe.

În al doilea rând prevederile din
Noul Cod Civil care nu sunt de
ordine publică vor deveni
aplicabile dacă părțile nu au
stabilit obligații și drepturi
contrare fie prin actul adițional,
fie prin contractul inițial.

Noutățile aduse de Noul Cod
Civil față de reglementarea
anterioară vizează atât drepturi
suplimentare ale proprietarilor,
cât și numeroase drepturi
suplimentare ale chiriașilor,
aceștia beneficiind de drepturi
și garanții suplimentare.
Printre aceste noutăți se
numără dreptul de preferință al
chiriașului pentru o nouă
închiriere în condiții egale cu
cele oferite de un terț,  dreptul
chiriașului de a efectua direct
reparațiile pe care proprietarul
nu le efectuează (cu riscul
pentru proprietar de a pierde
anumite garanții de la
contractori), scurtarea
termenului pentru efectuarea
de către proprietar a
reparațiilor urgente de la 40
zile la 10 zile, precum și dreptul
proprietarului de a acționa în
instanță subchiriașul în mod
direct pentru chirii neplătite.  

Prin urmare, dacă nu vă plac
surprizele este recomandabil să
vă informați din timp cu privire
la toate consecințele  atunci
când doriți să vă modificați
contractul de închiriere. Un
minim de prudență la
negocierea și semnarea actelor
adiționale vă poate asigura
liniștea în derularea
contractului dvs.
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octombrie a fost luna marilor 
capturi: peste 40 milioane 
de ţigări de contrabandă 

î n ultima lună au fost
înregistrate cele mai mari
capturi de ţigări de la

debutul campaniei „stop
Contrabanda”. săptămânile
trecute, autorităţile au anunţat
confiscarea a peste 20 de mili -
oa ne de ţigarete. În vama
Constanţa sud, poliţiştii de fron -
tieră din cadrul Gărzii de Coastă
au descoperit într-un container
venit din Turcia peste 14
milioane de ţigări contra fă cute,
cea mai mare captură din acest
an. În același interval, pe raza
judeţului vrancea, 4 mili oane
de ţigări de contraban dă au fost
descoperite în două spaţii de
depozitare construite special
pentru ascunderea mărfurilor.
În rândul capturilor recente se
adaugă şi cele 6 milioane de
ţigări netimbrate depistate de
poliţiştii din cadrul serviciului de
Investigaţii a Criminalităţii Eco no -
mice de pe raza judeţului Arad.
Frecvenţa capturilor indică şi o
intensificare a încercărilor
contrabandiştilor de a trafica

ţigări pe teritoriul României.
Diversificarea şi îmbunătăţirea
tehnicilor inedite folosite de
traficanţi pentru forţarea grani -
ţelor pot alimenta contra banda
cu ţigări în perioada imediat
următoare. O creștere de un
punct procentual al nivelului
contrabandei înseamnă
aproximativ 40 milioane de
euro neîncasaţi anual de către
stat sub formă de taxe și accize.
succesul autorităţilor reprezentat
de capturile recente trebuie
menţinut și completat cu
acţiuni de control al punctelor
în care aceste tipuri de produse
sunt comercializate astfel încât
să existe o reducere a pieţei
negre a ţigărilor din România,
situată în prezent la nivelul de
15%, mult peste media
europeană de 10%. Din cauza
accesului facil la produse de
contrabandă, România a ocupat
în 2016 un alarmant loc 6 la
nivelul Uniunii Europene ca
volum de ţigări de contrabandă
consumate, potrivit unui studiu

kPMG realizat pentru think-tankul
britanic Royal United services
Institute. Acelaşi studiu arată că
ponderea contrabandei din piaţa
totală a ţigărilor din România
rămâne cea mai mare din Europa.

DespRe ContRAbAnDA 
Cu țigăRi în RomâniA

România este una dintre
cele mai afectate țări din
Uniunea Europeană, a doua din
Europa de Est, după Polonia.
Nivelul pieţei negre din
România este mult peste
media europeană de 9%, iar
regiunea cea mai afectată de
contrabanda cu ţigări rămâne
în continuare Nord-Estul ţării.
Aici se află graniţele cu
Ucraina și Republica
Moldova, principalele ţări de
origine pentru ţigările de
contrabandă ce ajung sa fie
consumate în România.
România are în total 2.000
de km de graniță cu țări non-

UE, în care prețul tutunului
poate fi de până la 6 ori mai
mic decât în România.
Traficul ilicit de țigări
prejudiciază anual statul
român cu peste 650 milioane
de euro (aproximativ 3
miliarde de lei). Pentru
fiecare procent adăugat
pieței ilegale de tutun,
bugetul de stat pierde anual
încă 40 milioane de euro.
În ultimii 7 ani (2010-2016)
statul român a pierdut 4,8
miliarde de euro (aproximativ
21,6 miliarde de lei).
Piața neagră a crescut cu
27% între 2011 și 2016. 
Fiecare container de țigări
ilegale înseamnă 1 milion de
euro profit pentru rețelele de
contrabandă. Date ale
Interpol arată că traficul ilicit
de țigări este un catalizator
pentru traficul de droguri,
arme, persoane și chiar
activități teroriste. 

sorina viziru

în luna octombrie 2017, autorităţile române au împiedicat peste 40 milioane de ţigări de contrabandă să ajungă pe piața neagră din
România. valoarea capturilor se ridică la 20 milioane de lei și reprezintă aproximativ 30% din totalul țigărilor capturate de la începutul
anului, conform datelor disponibile pe website-ul www.stopcontrabanda.ro, o campanie a british American tobacco. 
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Cererea pe piața
industrială și logistică din
România a ajuns la

456.000 de metri pătrați în
primele nouă luni din 2017,
volum apropiat cu nivelul
consemnat pentru întreg anul
trecut, când a cumulat 463.000
metri pătrați.
Peste 70% din suprafața tran -
zac ționată, respectiv 330.000
metri pătrați, reprezintă cerere
nouă (contracte noi, pre-
închirieri). Ponderea cererii noi
din total tranzactionat a crescut
față de aceeași perioadă a
anului trecut, ceea ce se
reflectă în ratele din ce în ce
mai reduse ale gradului de
neocupare. Renegocierile și
reînnoirile de contracte au
cumulat 126.000 metri pătrați
de spații industriale și logistice.
Un procent de 56% din cererea
totală a vizat Bucureștiul, în
condițiile în care firmele de
logistică au generat mai mult de
jumătate din cerere, cu 250.000
de metri pătrați de spații
preluate în întreaga țară. De
remarcat pentru acest an faptul
că aproape un sfert din supra -
față închiriată a fost contractată
de firme de producție. 

Pitești (50.000 mp), Timișoara
(45.000 mp), Roman (31.000
mp) și Cluj (25.250 mp) sunt
alte orașe în care au fost
încheiate tranzacții
semnificative pe segmentul
industrial și logistic în perioada
analizată. 

“Cererea de spații industriale se
menține la un nivel ridicat și
confirmă apetitul clienților
pentru expansiune, dovadă fiind
faptul că în primele nouă luni
ale acestui an volumul total
reprezintă 98% din cel
înregistrat în tot anul 2016”, a
declarat Costin Bănică,
Associate Director, Head of
Industrial Agency JLL Romania.
În ceea ce privește oferta, în

primele nouă luni au fost livrate
în toată țara proiecte totalizând
mai mult de 210.000 metri
pătrați, astfel că stocul la finele
lunii septembrie era de aproape
3 milioane de metri pătrați, din
care 1,5 milioane de metri
pătrați în București.
Alți 140.000 metri pătrați de
spații industriale sunt anunțați
că vor fi livrați pentru acest an,
atât proiecte noi, cât și extensii
ale celor existente, ducând
nivelul total al livrărilor de spații
industriale peste cel înregistrat
în întreg anul 2016 și
confirmând apetitul clienților și
al dezvoltatorilor pentru
expansiune. Rata de neocupare
este de sub 5% în București și
de 7-10% în afara Capitalei.
“Oferta de spatii industriale a

tinut pasul cu cererea crescută.
Investitorii au gustat pe
parcursul acestui an din
succesul dezvoltărilor
speculative și s-au bucurat de
cerere ridicată si pentru acest
gen de spații. Chiriasii si-au
păstrat preferința pentru spații
aflate în fază de construcție și s-
au îndreptat preponderent spre
proiecte în dezvoltare, în
defavoarea celor aflate încă în
stadiu de proiect”, a comentat
costin bănică (foto), associate
director, head of industrial
agency jll romania.
Chiriile se mențin constante,
nivelul lor fiind influențat, doar
punctual, de gradul de neocu -
pare a fiecărui proiect în parte. 
“Costul de ocupare în București
este puternic influențat de
disponibilitatea redusă a
spațiilor. Odată cu recent
anuntata intrare a unui nou
dezvoltator pe piață, ne
așteptăm la intensificarea
competiției pe segmentul
industrial din București”, a
menționat Costin Bănică,
Associate Director, Head of
Industrial Agency JLL Romania.

mircea fica
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Conform studiului kPMG
privind Raportarea în
domeniul

Responsabilității Corporative
2017, aproape trei sferturi
(72%) dintre companiile mari și
mijlocii la nivel mondial nu
includ riscurile financiare
aferente schimbărilor climatice
în rapoartele financiare anuale.  
Din minoritatea reprezentată
de companiile care
conștientizează riscul asociat
schimbărilor climatice, mai
puțin de una din 20 (4%) pun
la dispoziția investitorilor o
analiză a potențialei valori
comerciale supuse riscului.

În cadrul studiului kPMG au
fost analizate rapoartele
financiare anuale și rapoartele
de responsabilitate
corporativă ale primelor 100

de companii în funcție de cifra
de afaceri din 49 de țări: un
total de 4.900 de companii.

Rezultatele au evidențiat
faptul că doar în cinci țări din
lume majoritatea primelor 100
de companii menționează
riscurile financiare aferente
schimbărilor climatice în
rapoartele lor financiare:
Taiwan (88%), Franța (76%),
Africa de sud (61%), sUA
(53%) și Canada (52%). În cele
mai multe cazuri, declararea
riscurilor asociate schimbărilor
climatice este fie impusă, fie
încurajată în aceste țări de
către guvern, bursa de valori
sau autoritatea de
reglementare financiară.

În ceea ce privește industriile,
companiile din domeniile

silvicultură & Hârtie (44%),
Produse Chimice (43%),
Industrie Extractivă (40%) și
Petrol și Gaze (39%) au cele
mai ridicate rate cu privire la
includerea riscurilor asociate
schimbărilor climatice în
rapoartele lor. Acestea sunt
urmate îndeaproape de
sectoarele Auto (38%) și
Utilități (38%). sănătate (14%),
Transport & Activități de
recreere (20%) și Comerț
(23%) sunt domeniile de
activitate cu cea mai mică
probabilitate de a face
cunoscute riscurile climatice.

Analizând cele mai mari 250
de companii din lume (G250),
publicarea de informații
privind riscurile financiare
generate de schimbările
climatice are o frecvență mai

mare, dar este departe de a fi
o practică unanimă.
Companiile multinaționale
franceze conduc, 90% dintre
ele conștientizând riscurile
asociate schimbărilor
climatice, urmate de lideri de
piață ce au sediul central în
Germania (61%) și în Marea
Britanie (60%).

Aproximativ două treimi din
companiile G250 a căror
activitate se încadrează în
sectoarele Comerț (67%) și
Petrol & Gaze (65%) recunosc
acest risc, dar numai o treime
(36%) din firmele de servicii
Financiare au această
abordare. Cu toate acestea,
studiul a identificat doar șase
companii G250 care și-au
informat investitorii cu privire
la potențialul impact financiar

Companiile din România 
trebuie să facă pași rapizi și susținuți 

pentru a recupera decalajul față de liderii 
mondiali în raportarea privind 
responsabilitatea corporativă 

Conform studiului kpmg privind Raportarea în domeniul Responsabilității Corporative 2017, aproape trei sferturi (72%) dintre
companiile mari și mijlocii la nivel mondial nu includ riscurile financiare aferente schimbărilor climatice în rapoartele financiare
anuale.  
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al schimbărilor climatice, prin
cuantificare sau modelare de
scenarii.

josé luis blasco,
coordonatorul la nivel global
al serviciilor de
sustenabilitate ale Kpmg a
declarat: “Studiul nostru
evidențiază faptul că foarte
puține companii oferă indicații
adecvate investitorilor privind
valoarea expusă riscului
climatic, chiar și în rândul celor
mai mari companii din lume.
Constatările noastre susțin
necesitatea inițiativelor
precum Grupul Operativ al
Comitetului de Stabilitate
Financiară pentru Declarațiile
Financiare referitoare la
Schimbările Climatice
(Financial Stability Board’s
Task Force on Climate-related
Financial Disclosures) ce
vizează îmbunătățirea raportă -
rilor corporative privind
riscurile asociate schimbărilor
climatice.

Presiunea asupra firmelor
pentru ca acestea să își
îmbunătățească practicile de
informare se intensifică în mod
continuu. Unii investitori au
adoptat deja o abordare
riguroasă, solicitând
informații; unele țări iau în
considerare reglementarea în
sensul obligativității acestor
practici; iar unele autorități de
reglementare financiară au
avertizat că eșecul în a
identifica și gestiona riscul
asociat schimbărilor climatice
reprezintă o încălcare a
obligațiilor fiduciare ale unui
Comitet Director. În acest
context, încurajăm companiile
să se miște rapid. Aceia care
nu vor acționa pot pierde în

curând investitori și vor
constata o creștere rapidă a
costurilor privind capitalul și
asigurările.” 
studiul kPMG a analizat de
asemenea tendințele generale
ale raportării privind
responsabilitatea corporativă,
inclusiv aspectele referitoare
la Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă ale Națiunilor Unite
(sustainable Development
Goals – sDG), drepturile
omului și obiectivele de
reducere a emisiilor de carbon.

principalele concluzii includ:
sDG – un set de 17
obiective globale pentru
eradicarea sărăciei,
protejarea planetei și
asigurarea prosperității
pentru toți – au rezonat
puternic cu companii din
întreaga lume în mai puțin
de doi ani de la adoptarea
lor, la sfârșitul anului 2015.
Mai mult de o treime (39%)
din cele 4.900 de rapoarte
analizate în cadrul studiului
kPMG corelează activitățile
de responsabilitate
corporativă a companiei cu
sDG. Acest procent crește la
peste 40% (43% din
rapoarte) în cadrul celor mai
mari 250 de companii din
lume (G250). 
Aproximativ trei sferturi
(73%) din rapoartele
companiilor din 49 de țări
identifică drepturile omului
ca fiind un aspect de
responsabilitate corporativă
necesar a fi gestionat de
către companie. În grupul
companiilor G250,  9 din 10
rapoarte includ informații în
domeniu. Companiile cu
sediul central în India,
Marea Britanie și Japonia

sunt cele mai predispuse să
abordeze aspecte
referitoare la drepturile
omului, cum sunt și
com,paniile din sectorul
Minier (Industria Extractivă).
Două treimi (67%) din
rapoartele celor mai mari
250 de companii din lume
includ obiective de reducere
a emisiilor de carbon ale
companiei. Cu toate
acestea, majoritatea
rapoartelor (69%) nu
asociază țintele companiei
cu obiectivele stabilite de
guverne, autorități regionale
(precum UE) sau Națiunile
Unite.

josé luis blasco a comentat:
“Angajații, comunitățile și
ONG-urile nu sunt singurii
interesați de aspectele privind
responsabilitatea corporativă
și dezvoltarea durabilă.
Investitorii sunt de asemenea
din ce în ce mai conștienți de
faptul ca subiectele
considerate în trecut
”nefinanciare” pot avea un
impact semnificativ asupra
capacității companiei de a
construi și proteja valoarea
atât pe termen scurt cât și pe
termen lung. Așadar,
companiile trebuie să
înțeleagă tendințele actuale
privind raportarea și să se
asigure că rapoarte lor sunt pe
măsura așteptărilor unei game
variate de stakeholderi.”

RApoRtAReA pRivinD
ResponsAbilitAteA
CoRpoRAtivă (RC) în RomâniA

Analiza primelor 100 de
companii din România în
funcție de cifra de afaceri

(N100) evidențiază o ușoară
creștere a numărului
companiilor ce raportează
informații privind dezvoltarea
durabilă. Mai exact, 74
companii din N100 publică
informații referitoare la
dezvoltarea durabilă – fie în
cadrul unui raport local, fie
prin transmiterea informațiilor
către Grup pentru un raport
RC – marcând o creștere de 6
procente în comparație cu
ediția din 2015 a studiului.

Conform rezultatelor acestui
sondaj recent, bazate pe
analiza rapoartelor publicate
în perioada 2015-2017, din
totalul de 74 de companii care
publică date privind
dezvoltarea durabilă, 35
raportează exclusiv prin
intermediul Grupului
informații cu privire la
practicile și performanța RC,
30 de filiale ale companiilor
multinaționale care își
desfășoară activitatea în
România publică informații
privind dezvoltarea durabilă pe
paginile web locale și doar 9
firme cu capital românesc
privat sau de stat comunică în
mod public astfel de date.

Principalele constatări privind
practicile de raportare ale
celor 39 de companii ce
publică local informații privind
RC evidențiază următoarele
aspecte:
Companiile care
raportează au o preferință
clară pentru rapoartele
separate, în detrimentul
includerii informațiilor
nefinanciare în rapoartele
lor financiare anuale, în
timp ce raportarea integrată
nu este o practică comună; 
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8 rapoarte sunt elaborate
conform Ghidului GRI, iar 3
companii listate declară că
au raportat în conformitate
cu ghidurile stabilite de
bursa de valori, dar nici unul
dintre aceste rapoarte nu
este asigurat de o terță
parte;
Deși 6 companii corelează
activitatea lor de RC cu sDG-
urile, doar 2 dintre acestea
identifică sDG-urile
relevante pentru afacerea
lor;
3 companii listate la bursa
de valori conștientizează
faptul că schimbările
climatice reprezintă un risc
pentru afaceri, cu toate
acestea potențialul impact
nu este cuantificat;
Din cele 12 companii care
identifică drepturile omului
ca fiind un aspect de RC
relevant pentru afacerea lor,
6 au implementat o politică
privind drepturile omului iar
una dintre acestea face
referire la Principiile
Directoare ale Națiunilor
Unite privind Afacerile și
Drepturile Omului;
23 de companii relatează
că depun eforturi în scopul
îmbunătățirii performanței
de mediu, sociale și de
guvernare (EsG) a
furnizorilor,  iar 14 dintre
acestea au implementat un
cod de conduită EsG pentru
furnizori sau codul de
conduită standard al
furnizorilor include aspecte
privind EsG;
7 rapoarte includ obiec -
tive de reducere a emisiilor
de carbon, din care 4 sunt
corelate cu ținte globale sau
regionale (Obiective UE,
Acordul de la Paris).

geta diaconu(foto), director
consultanță în domeniul
sustenabilității al Kpmg în
românia, explică rezultatele
cercetării tendințelor privind
raportarea RC a companiilor
N100 din România: “Principalul
motiv ce a condus la creșterea
numărului de rapoarte în
comparație cu studiul anterior
este angajamentul asumat de
companiile multinaționale care
au operațiuni în România în
sensul creșterii nivelului de
transparență. Efectele
Directivei privind raportarea
nefinanciară nu sunt încă
vizibile, întrucât la momentul
actual piața se află în stadiul
de înțelegere a subiectului,
explorare a potențialelor
alternative, dezvoltare a unei
strategii și instruire a
angajaților în acest domeniu,
motiv pentru care numărul
rapoartelor publicate nu a
crescut semnificativ. 

Sperăm că în următorii ani –
datorită cerințelor legale,
creșterii presiunii pieței și a
gradului de conștientizare a
acesteia – vom observa un
progres semnificativ în țara
noastră și în regiune atât în
ceea ce privește numărul cât și

calitatea rapoartelor RC.
Calitatea informațiilor
publicate rămâne un aspect pe
care companiile din România l-
ar putea îmbunătăți în
continuare, deoarece utilizarea
ghidurilor și standardelor
recunoscute la nivel internațio -
nal este restrânsă și nu există
aproape niciun interes în
asigurarea rapoartelor.”

alin tiplic, manager,
sustainability advisory, Kpmg
în românia a comentat:
“Raportarea în sine este un
simplu instrument, și, prin
urmare, pentru a adăuga
valoare și pentru a se pregăti
pentru viitor, companiile ar
trebui să devină mai apropiate
și să contribuie la inițiativele
globale privind ”economia
verde” și construirea de
societăți sustenabile. Aceste
tendințe globale devin din ce în
ce mai evidente, având impact
și asupra mediului de afaceri,
fiind necesare acțiuni imediate.
În acest context, probabil este
necesară o schimbare a menta -
lității companiilor din România
pentru a face tranziția de la
evaluarea strict a rezultatelor
financiare către considerarea
aspectelor nefinanciare și
integrarea în adevăratul sens
al cuvântului a sustenabilității
în ADN-ul lor de afaceri.“ 

Descărcați studiul kPMG
privind Raportarea în
domeniul Responsabilității
Corporative 2017 de pe pagina:
www.kpmg.com/crreporting

DespRe stuDiu

kPMG a publicat studiul
privind Raportarea în

domeniul Responsabilității
Corporative începând cu anul
1993. studiul din 2017 este a
10-a ediție. specialiștii din
cadrul a 49 de firme membre
au alocat mii se ore pentru
cercetarea necesară acestui
studiu. Aceștia au analizat
raportările anuale financiare și
de responsabilitate
corporativă ale celor mai mari
100 de companii în funcție de
cifra de afaceri din țara lor.
sursele de informare includ
rapoarte în format PDF și
tipărite, precum și informații
online publicate între 1 iulie
2016 și 30 iunie 2017. În cazul
în care o companie nu a
raportat în această perioadă, a
fost analizată raportarea din
anul 2015. Nu au fost incluse
însă în cercetarea necesară
acestui studiu rapoartele
publicate înainte de iunie
2015. Rezultatele acestui
studiu reprezintă strict analiza
datelor publice, și nici o
informație nu a fost transmisă
în mod direct firmelor membre
kPMG. studiul se referă la
două eșantioane:
N100  – cele mai mari 100 de
companii în fiecare din cele 49
de țări: 4.900 de companii în
total. 
Profesioniștii firmelor membre
kPMG au identificat
companiile N100 în țările lor
bazându-se pe o sursă
națională recunoscută, sau,
acolo unde o clasificare a fost
indisponibilă sau incompletă,
în funcție de capitalizarea de
piață sau altă metodă
adecvată. Toate structurile de
proprietate au fost incluse în
cercetare: cotate la bursa și de
stat, private sau familiale.

mircea fica
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Articol de iAnCu guDA, președinte AAfbR (Asociația Analiștilor financiar-bancari din România –
www.aafb.ro) și lector ibR (institutul bancar Român)

nota de fundamentare la
proiectul de Ordonanță
de Urgență privind

modificarea și completarea legii
nr. 227/2015 pentru codul fiscal,
publicat joi, 26 octombrie, de
Ministerul Finanțelor Publice,
aduce modificări importante în
domeniul impozitului pe
veniturile companiilor. Astfel,
începând cu 1 ianuarie 2018,
toate companiile cu cifra de
afaceri sub un milion de euro
vor plati un impozit de 1% din
cifra de afaceri. În același timp,
salariul minim brut pe economie
crește începând cu anul urmator
la 1.900 RON, comparativ cu
nivelul actual de 1.450 RON.
Analiza prezentă încearcă să
surprindă impactul cumulat a
tuturor acestor măsuri asupra
companiilor.

impozitul De 1% Din CifRA De
AfACeRi pentRu CompAniile Cu
venituRi sub 1 milion euRo

Conform declarațiilor financiare
depuse la Ministerul Finanțelor
Publice, un număr de 396.034
de companii au înregistrat în
anul 2016 venituri între 0-
500.000 EUR, în timp ce 19.664

firme au înregistrat venituri între
500.000-1.000.000 EUR. Astfel,
aproape 90% din totalul firmelor
active (care înregistrează
venituri) au raportat o cifră de
afaceri sub 1 milion euro, și vor
fi afectate de această măsură.
Impactul noilor reglementări
fiscale, prin comparație cu
sarcina fiscală actuală, diferă în
funcție de veniturile înregistrate,
numărul de angajați și marginea
de profitabilitate brută, după
cum urmează:

firmele cu venituri între 
0-500.000 eur, 
care înregistrează:
 zero angajați: vor fi
influențate pozitiv, deoarece
acestea plătesc astăzi un
impozit de 3% din cifra de
afaceri, care urmează să fie
redus la 1% prin noile
reglementări. Conform
cifrelor publicate în tabelul 1,
104.097 de firme se regăsesc
în această situație.

Considerând noile
reglementări fiscale propuse,
aceste companii vor plăti un
impozit pe cifra de afaceri de
trei ori mai mic, scăderea
estimată (bazată pe veniturile
înregistrate în anul 2016) fiind
de la 342 mil RON (aferent
impozitului actual) la 114 mil
RON (estimările privind
impozitul nou);
Cel puțin un angajat: nu vor
fi afectate de noua măsură,
deoarece acestea plătesc și în
momentul de față un impozit
de 1% pe cifra de afaceri. În
această situație se regăsesc
291.937 de firme, care vor
înregistra o sarcină fiscală
similară celei din anul 2016
(singura diferență fiind în
funcție de nivelul veniturilor
înregistrat în viitor);

firmele cu venituri între
500.000 – 1.000.000 eur,
plătesc în condițiile actuale un
impozit de 16% aplicat profitului

brut. Astfel, trecerea la impozitul
de 1% pe cifra de afaceri va avea
un impact diferențiat în funcție
de profitabilitatea acestora,
după cum urmează:
Firmele care înregistrează
pierderi vor înregistra costuri
fiscale mai mari, deoarece în
momentul de față acestea nu
plătesc impozit pe profit.
Conform cifrelor ilustrate în
tabelul 2, un număr de 2.177
de companii se regăsesc în
această situație, și vor plăti un
impozit suplimentar de 68 mil
RON începand cu anul 2018;
Firmele care înregistrează o
margine a profitului brut între
0% - 6,25% vor înregistra
costuri fiscale mai mari,
deoarece impozitul de 16%
aplicat profitului brut este
inferior impozitului de 1%
aplicat cifrei de afaceri. Un
număr de 8.239 de companii
se regăsesc în această situație,
acestea înregistrând costuri
fiscale în creștere de la 110
mil RON (aferente activității
desfășurate în anul 2016) la
260 mil RON (aferente
estimărilor pe același venit și
profit brut, dar considerând
noul nivel de impozit);

studiu de impact – 
cine câștigă și cine pierde 

tabel 1: companii cu venituri între 0-500.000 eur 
cifra afaceri  0 - 500 K eur nr angajati = 0 nr angajati > = 1 total

Numar Companii 104.097 291.937 396.034

Impozit Actual (mil RON) 342 1.111 1.452

Impozit Nou (2018) 114 1.111 1.224



26 tax & accounting review NOIEMBRIE 2017

meDiul De AfACeRi

Firme care înregistrează o
margine a profitului brut
peste 6,25% vor înregistra
costuri fiscale mai mici,
deoarece impozitul de 16%
aplicat profitului brut este
superior impozitului de 1%
aplicat cifrei de afaceri. Un
număr total de 9.247
companii se regăsesc în
această situație (4.853
înregistrand un profit brut

între 6,25% - 15%, și 4.394 un
profit brut peste 15%). Aceste
companii vor plăti un impozit
estimat de 292 mil RON,
comparativ cu 915 mil RON în
momentul de față. 

Astfel, din totalul celor 415.698
companii cu venituri sub 1 mil
EUR, aproximativ 70% vor plati
un impozit identic cu cel actual,
27% vor înregistra un impozit

inferior și doar 3% vor plăti un
impozit mai mare (tabelul 3
ilustreaza distribuția companiilor
în funcție de sectorul de
activitate). Mai exact, impozitul
total plătit de toate companiile
care înregistrează o cifră de
afaceri sub 1 mil EUR urmează
să scadă de la 2.476 mil RON
(aferent activității desfășurate în
anul 2016) la 1.845 mil RON
(conform estimărilor realizate în
baza noului impozit), impactul
bugetar negativ asupra încasă -
rilor impozitului asupra acestor
companii fiind de 631 mil RON. 

În schimb, cota unică de
impozitare a cifrei de afaceri cu
1% pentru toate companiile care
înregistrează venituri sub pragul

de 1 mil EUR, poate reprezenta o
pierdere a motivării fiscale
privind politica de angajare
pentru companiile care
înregistrau un singur angajat.
Astfel, în baza codului fiscal
valabil în momentul de față,
companiile cu venituri sub
500.000 EUR plătesc impozit pe
cifra de afaceri în valoare de 1%
dacă au cel puțin un angajat.
Conform cifrelor ilustrate în
tabelul 4, există 112.153 de
companii în această situație, care
preferă să înregistreze un angajat
(probabil, de cele mai multe ori,
acesta fiind acționarul companiei
plătit la nivelul salariului minim
pe economie), deoarece costurile
suplimentare cu cei 112.153
angajați (211 mil RON estimate
la nivelul salariului minim pe
economie actual) sunt acoperite
de impozitul inferior de 1%
comparativ cu 3% dacă nu ar
avea nici un angajat (optimizarea
fiscală fiind de la 481 mil RON la
160 mil RON, deci 321 mil RON
taxe mai mici). În noul context, în
care impozitul pe cifra de afaceri
este de 1% pentru toate
companiile cu venituri sub 1 mil
EUR (indiferent de numărul de
angajați) și salariul minim brut pe
economie crește la 1.900 RON,
probabil aceste companii vor
anula majoritatea contractelor
de muncă cu personalul
respectiv. Distribuția celor
112.153 de locuri de muncă care
sunt supuse acestui risc este
ilustrată în tabelul 4. 

mAjoRAReA sAlARiului minim
pe eConomie

Reducerea impozitului total
plătit de companiile care
înregistrează venituri sub 1
milion EUR de la 2.476 mil RON

tabel 2: companii cu venituri între 500.000 – 1.000.000 eur 
cifra afaceri 

500  - 1.000 K eur
numar 

companii
impozit actual 

(mil ron)
impozit nou 

(mil ron)

1. Pierdere 2.178 - 68
2. 0 - 6,25% 8.239 110 260
3. 6.25% - 15% 4.853 245 154
4. > 15% 4.394 669 139
total 19.664 1.024 621

tabelul 3: evoluția impozitului pentru companiile cu cifră de afaceri < 1 mil eur
sectorul de activitate identic inferior superior identic% inferior% superior%

Productia si furnizarea de energie electrica si termica,
apa si gaze 317 352 63 43% 48% 9%

Industria extractiva 451 165 47 68% 25% 7%

Industria alimentara si a bauturilor 4.595 1.205 326 75% 20% 5%

Fabricarea substantelor si produselor chimice 1.789 650 134 70% 25% 5%

Industria metalurgica 4.666 1.420 329 73% 22% 5%

Comert cu ridicata si distributie 34.129 15.024 2.380 66% 29% 5%
Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate 
si activitati similare 1.584 432 97 75% 20% 5%

Fabricarea produselor textile, a articolelor de
imbracaminte si incaltaminte 4.315 1.208 240 75% 21% 4%

Fabricarea lemnului si a produselor din lemn 7.736 2.692 433 71% 25% 4%

Agricultura 9.748 4.367 520 67% 30% 4%

Transporturi 26.968 6.444 1.120 78% 19% 3%

Industria de masini si echipamente 4.008 1.313 147 73% 24% 3%

Comert cu amanuntul 57.939 22.323 2.157 70% 27% 3%

Constructii 28.365 8.641 906 75% 23% 2%

Hoteluri si restaurante 17.009 4.882 362 76% 22% 2%

Posta si telecomunicatii 2.223 645 38 76% 22% 1%

IT 9.642 5.671 189 62% 37% 1%

Activitati recreative, culturale si sportive 4.844 2.792 81 63% 36% 1%

Tranzactii imobiliare 7.179 5.089 130 58% 41% 1%

Alte activitati de servicii personale 9.881 4.349 142 69% 30% 1%
Alte activitati de servicii prestate in principal
intreprinderilor 40.985 18.077 483 69% 30% 1%

sanatate si asistenta sociala 8.444 2.976 60 74% 26% 1%

Intermedieri financiare 5.120 2.627 33 66% 34% 0%

total companii venituri sub 1 mil eur 291.937 113.344 10.417 70% 27% 3%
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(aferent activității desfășurate în
anul 2016) la 1.845 mil RON
(conform estimărilor realizate în
baza noului impozit), deci
optimizarea fiscală estimată de
631 mil RON, trebuie analizată în
contextul majorării salariului
minim brut la 1.900 RON
începând cu anul 2018. Astfel,
conform cifrelor publicate de
INssE, aproximativ o treime din
forța de muncă angajată este
plătită la nivelul salariului minim
pe economie, dar nu se
cunoaște ponderea exactă în
funcție de sectorul de activitate.
Astfel, în tabelul 5 sunt ilustrate
trei scenarii privind ponderea
angajaților plătiți la nivelul
salariului minim pe economie
(25%, 30% respectiv 35%),
împreună cu impactul majorarii
salariului minim pe economie și
optimizarea fiscală prin aplicarea
cotei unice de 1% din cifra de
afaceri. se observă faptul că, în
funcție de scenariul considerat,
între 34% - 47% din optimizarea
fiscală este anulată de
majorarea cheltuielilor privind
forța de muncă. O situație
specială este a sectoarelor de
activitate în care majorarea
salariului minim pe economie va
genera costuri superioare
optimizării fiscale, respectiv:
Fabricarea produselor textile, a
articolelor de îmbrăcaminte și
încălțăminte (unde costurile cu
salariile cresc de doua ori peste
nivelul optimizării fiscale),
Industria alimentară și a
băuturilor și Transporturi. De
asemenea, în cazul companiilor
care activează în sectorul altor
activități de servicii personale,
precum și comerțul cu
amănuntul, majorarea
cheltuielilor salariale anulează
aproape în întregime
optimizarea fiscală.  

„Cota unică de 1% aplicată cifrei
de afaceri pentru companiile cu
venituri sub 1 milion EUR poate
aduce o reducere a impozitelor

plătite de aceste companii de
aproximativ 631 mil RON.
Câștigă 27% dintre aceste firme,
respectiv companiile cu venituri

sub 0,5 mil EUR și zero angajați,
precum și firmele cu venituri
între 0,5-1 mil EUR și profit brut
peste 6,25%. Doar 3% dintre
companii pierd, restul de 70%
plătind un impozit identic.
Totuși, efectul final este mult
mai mic, deoarece se pot pierde
aproape 112.153 locuri de
muncă, deci aproximativ 2% din
forța de muncă angajată (din
cauza dispariției interesului
fiscal), iar majorarea salariului
minim pe economie poate anula
până la jumătate din optimiza rea
fiscală respectivă”, a declarat
Iancu Guda, Președinte AAFBR
(Asociația Analiștilor Financiar-
Bancari din România și lector IBR
(Institutul Bancar Român).

tabelul 5: impactul majorării salariului minim vs optimizare fiscală (1% cifra afaceri)

sectorul de activitate
impozit
actual

(mil ron) 

impozit
nou

(mil ron)

reducere 
impozit

numar 
angajati

estimare costuri suplimentare cu angajati
platiti la salariul minim (mil ron)

25% (*) 30% (*) 35% (*)
Fabricarea produselor textile, a articolelor 
de imbracaminte si incaltaminte 41 35 -6 73.663 11 13 15

Industria alimentara si a bauturilor 46 41 -5 45.865 7 8 9
Transporturi 186 169 -17 106.485 16 19 22
Alte activitati de servicii personale 51 38 -13 68.425 10 12 14
Comert cu amanuntul 385 344 -41 207.116 31 37 43
Fabricarea lemnului si a produselor din lemn 72 60 -11 54.659 8 10 11
Asanarea si indepartarea gunoaielor;
salubritate si activitati similare 17 14 -4 13.857 2 2 3

Posta si telecomunicatii 14 11 -3 11.290 2 2 2
Industria metalurgica 55 42 -13 39.172 6 7 8
Hoteluri si restaurante 129 94 -35 104.123 15 18 22
Industria de masini si echipamente 41 28 -12 30.329 4 5 6
Activitati recreative, culturale si sportive 26 18 -8 17.718 3 3 4
Industria extractiva 8 6 -2 4.302 1 1 1
sanatate si asistenta sociala 52 34 -18 39.036 6 7 8
Constructii 258 177 -81 171.505 25 30 35
Alte activitati de servicii prestate in principal
intreprinderilor 234 157 -77 163.001 24 29 34

Fabricarea substantelor si produselor chimice 25 18 -7 13.517 2 2 3
Comert cu ridicata si distributie 409 332 -78 141.782 21 25 29
IT 80 49 -31 35.724 5 6 7
Intermedieri financiare 37 19 -18 17.099 3 3 4
Agricultura 195 110 -85 54.386 8 10 11
Tranzactii imobiliare 101 42 -59 24.853 4 4 5
Productia si furnizarea de energie electrica 
si termica, apa si gaze 16 7 -9 2.071 0 0 0

total 2.476 1.845 -631 1.439.978 212 255 297
anulare optimizare fiscala cu majorarea salariului minim 34% 40% 47%

tabelul 4: companii cu 1 angajat și cifra de afaceri 
între 0-500.000 eur

regiune numar companii cifra afaceri (mil ron)
v 9.867 1.332
Bucuresti 25.853 4.430
Centru 11.001 1.562
N-E 10.700 1.396
N-v 17.283 2.277
s 17.551 2.632
s-E 13.064 1.612
s-v 6.834 809
total 112.153 16.050

Impozit 1% - mil RON 160
Impozit 3% - mil RON 481

surplus impozit - mil RON 321
Costuri totale 1 angajat (sal. minim) - mil RON 211
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CAmeRA De ComeRț și inDustRie buCuRești

Anul acesta premiem
liderii! Adică pe acei
manageri şi antreprenori

care au înțeles că etica în
afaceri nu este doar un
concept, că reputația se
construiește greu și au învățat
că forța unui proiect reușit stă
în oamenii din spatele lui, în
creativitatea, pasiunea,
implicarea și tenacitatea pe
care aceștia le arată zilnic”, a
subliniat prof. univ. dr. ing.
sorin Dimitriu, preşedintele
Camerei bucureştene, în
deschiderea celei de a XXIv-a
ediții a Topului firmelor din
Capitală.

La eveniment au participat,
alături de oameni de afaceri
de succes, personalităţi
marcante ale lumii academice,
oficialităţi de la nivelul
administrației şi organizaţiilor
neguvernamentale. Printre
personalităţile care au onorat
invitaţia Camerei bucureştene
s-au aflat: prof. univ. dr. Emil
Constantinescu, fost

președinte al României; prof.
dr. ing. Ecaterina Andronescu,
președintele Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport din senatul României;
virgil Popescu, vicepreşedinte
al Comisiei de industrii şi
servicii din Camera
Deputaţilor; Tomniţa Michaela
Florescu, viceprimar, Primăria
Capitalei; Daniela Popa,
viceprimar, Primăria sectorului
1; Marian țigănuș, viceprimar,
Primăria sectorului 5; Bogdan

Chirițoiu, președintele
Consiliului Concurenței; prof.
dr. ing. Anton Hadăr,
vicepreședintele senatului
Universității Politehnica
București; prof. univ. dr. ing.
Dorel Mihai Paraschiv,
prorector, AsE; Andrei
Dimitriu, director general al
Filarmonicii „George Enescu”,
Ion stănciulescu, preşedintele
Patronatului Român din
Cercetare-Proiectare; Mihai
Ionescu, preşedintele

Asociaţiei Naţionale a
Exportatorilor şi
Importatorilor.
„Este o mare bucurie să văd în
sală oameni cu care am
colaborat în ultimii 27 de ani și
care au contribuit la
construirea unei economii de
piață solide în România”, a
afirmat prof. univ. dr. Emil
Constantinescu, fost
președinte al României. „A
venit momentul să
reconstruim o elită demnă,
care să ne facă mândri de țara
noastră și cred că este
misiunea pe care ar trebui să
v-o asumați. Cred că
dumneavoastră, oamenii de
afaceri, puteți prelua acest
proiect și puteți să
transformați succesul acestei
creșteri economice și într-un
succes al însănătoșirii societății
românești”, a continuat
președintele Constantinescu.

Potrivit metodologiei de top,
dintre cele 125.236 de firme
cu sediul social în Capitală,

topul firmelor din bucurești 2017,
primul după redobândirea sediului 

istoric, după aproape 70 de ani
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care au depus bilanţul aferent
anului 2016, au îndeplinit
criteriile de eligibilitate 37.816
firme, adică 30,2% din total.
Dintre acestea, Camera
bucureşteană a premiat 6.840
firme, adică 18,1% din totalul
firmelor considerate eligibile şi
care reprezintă 5,5% din
totalul firmelor care au depus
bilanţul aferent anului trecut. 

Important de subliniat este
faptul că dintre cele 6.840
firme premiate de Camera
bucureșteană 3.374 de firme
au intrat și în Topul național,
reprezentând 27% din totalul
companiilor premiate la nivelul
întregii țări. Datele statistice
indică faptul că 64,5% dintre
entitățile premiate la nivel
național la domeniul cerce -
tare-dezvoltare și hightech
provin din Capitală, ca de altfel
și 43% din companiile ce
activează în turism, 38% dintre
laureații din domeniul servicii
și 32% din industrie. Cele
6.840 companii însumează un
total de cifră de afaceri de

aproape 67,2 miliarde euro si
un profit din exploatare de
circa 5,7 miliarde euro.

Pe lângă distincțiile acordate
pentru rezultatele economice
obținute în anul 2016, în
cadrul evenimentului au fost
decernate trofee de excelenţă
companiilor care în ultimii
cinci ani s-au clasat pe prima
poziţie în competiţia elitelor,

trofeul „George G. Assan”,
firmei Negro 2000 pentru
„Brandul românesc al anului”
și trofeul „Ioan v. socec”
Televiziunii Române, pentru
obiectivitate și profesionalism
în reflectarea fenomenului
economic. 

De asemenea, au fost acordate
o serie de trofee speciale
pentru: promovarea

proiectelor românești
construite cu viziune și pasiune
(Digi 24 – Departamentul
Economic), promovarea
bunelor practici în afaceri
(Antena 3 – emisiunea Income
Magazine), promovarea
antreprenorului român (Radio
România Actualități),
promovarea adevăratelor
personalități din România
(Radio România București FM
– emisiunea Întâlniri Capitale),
Proiectul smart CityRO
(Agenția Națională de Presă –
Agerpres, Departamentul
Economic), cea mai
spectaculoasă revenire
economică și cel mai mare
profit realizat în rândul
companiilor din Europa de sud
Est (Hidroelectrica),
promovarea literaturii
economice de calitate (Librăria
Mihai Eminescu), sprijinirea
exportatorilor români în cadrul
programului guvernamental de
promovare a exporturilor
(Olimpic International Turism).

mircea fica
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l ipsa investițiilor în
sectorul energetic este
generată de piață, a

declarat Cristian secoșan,
președintele Grupului
Romelectro. Potrivit acestuia,
prețul foarte jos al energiei
electrice nu permite realizarea
de investiții. 
„Această conjunctură a pieței
este cauza principală, care a
afectat capacitățile de
producție, pentru că
producătorii nu au avut bani
nici să-și modernizeze
grupurile energetice, nici să-și
construiască unele noi. Din
cauza prețurilor foarte joase.
Această situație ne-a lovit pe
noi, contractorii, a lovit pe cei
care fac concepție, care fac
execuție. s-a ajuns în situația
că, dacă, brusc, toată lumea ar
dori să facă investiții, nu știu
cine ar putea să le facă. Au
dispărut multe firme
românești, multe firme de
echipamente, multe firme de
montaj”, a punctat secoșan. 

CApACitAteA ReAlă 
De pRoDuCție este 
De ApRoximAtiv 9.500 mW

Potrivit acestuia, pe lângă
producția de energie electrică,
mai sunt componentele de
transport și distribuție.
„Componenta de transport
este cea mai bine situată, din
punct de vedere tehnic, după
părerea mea. Este un business
reglementat. Dacă este

gestionată bine, dacă se fac
investițiile preconizate, dacă
se face tot ce trebuie, nu vor
apărea probleme”, a spus
Cristian secoșan. „Partea de
distribuție, și ea reglementată,
a pornit de la o situație
proastă, ciudată. Consumul nu
mai este acolo unde era
înainte, iar echipamentele de
distribuție ar trebui adaptate
noilor realități. Exemplu: pe
platforma IMGB se consuma

foarte multă energie, iar acum
nu se mai face aproape nimic.
În schimb, la Obor, toată
lumea și-a pus aer condiționat,
față de câteva becuri, câte
erau înainte, și tot timpul sunt
probleme acolo”, a spus șeful
Romelectro.
Cea mai sumbră premisă vine
tot din domeniul producției de
energie. Potrivit lui secoșan,
capacitatea reală de producție
a României este de

Care este capacitatea reală 
de producere de energie electrică 

din România?
publicațiile energy-Center și legal magazin au reușit să adune, joi, 2 noiembrie 2017,  toți marii producători de energie electrică din țara
noastră, la conferința cu tema „Care este capacitatea reală de producere de energie electrică din România?” toți vorbitorii au apreciat
că România nu se poate baza pe capacitatea instalată de producere a energiei electrice contabilizată la circa 20.000 mW. 



NOIEMBRIE 2017 tax & accounting review

eveniment 

31

aproximativ 9.500 MW, acesta
contabilizând aproape orice,
mai puțin partea de
echipamente ce folosesc
resurse regenerabile, cel mai
probabil insuficient pentru un
vârf de consum în plină iarnă.
„Mai există varianta
importului. Dar când este frig
la noi, este frig și în țările din
jur. Una peste alta, concluzia
mea este că ne paște un black
out (n.r. – pană de curent
generalizată)”, a conchis
Cristian secoșan, președintele
Grupului Romelectro, aceasta
fiind cea mai tranșantă opinie
exprimată în cadrul
conferinței.

HiDRoeleCtRiCA este
AfeCtAtă De inCoeRențA
legislAtivă

Constatăm că este din ce în ce
mai greu să faci investiții în
România, o chestiune care ne
afectează foarte mult fiind o
anumită incoerență legislativă,
a declarat directorul general al
Hidroelectrica, Bogdan Nicolae
Badea.
“Hidroelectrica s-a concentrat
foarte mult pe asigurarea unui
nou ciclu de viață pe ceea ce
înseamnă centrale clasice, cum
e cea de la Porțile de Fier, de
exemplu. După ce vom încheia
acest program de
retehnologizare — sau în
paralel — mergem pe ideea de
finalizare și de dezvoltare de
noi investiții (...) Noi
sărbătoream, anul trecut, 50
de ani de la punerea în
funcțiune a centralei de la
vidraru, construită la vremea
respectivă în cinci ani.
Constatăm că este din ce în ce
mai greu să faci investiții în

România. Concret, este vorba
despre ceea ce înseamnă
Hotărâri de Guvern privind
exproprierile, de foarte multe
situații în care vrem să facem
achiziția de terenuri direct de
la proprietari și vedem că nu
există acte, nu poți intra pe
proprietate etc. A doua
chestiune care ne afectează
foarte mult este o anumită
incoerență legislativă, adică
foarte multe obiective
naționale care au fost
declarate de interes național
prin HG, apoi au venit alte HG-
uri care au schimbat lucrurile.
La ora actuală, nu știm care
HG este bun și avem niște bani
investiți acolo. Mai cheltuim
alți bani să le luăm de acolo și,
practic, închidem investiția
respectivă? Din perspectiva
Ministerului Energiei se doresc
investiții, capacități noi, dar
toate interesele entităților
statului român trebuie să fie
aliniate. Dacă nu dorim
investiții, să ne hotărâm că nu
dorim investiții”, a spus Badea. 
Potrivit oficialului
Hidroelectrica, România are o
problemă din punct de vedere
al dispecerizării, iar, din punct
de vedere al puterii instalate,
aceasta depinde de un cumul
de factori. 

“s-a vorbit despre capacitatea
de instalare. Puterea instalată
a Hidroelectrica este de 6.382
de MW. Este evident că, dacă
discutăm de putere instalată,
trebuie să discutăm și despre
toți ceilalți factori care conduc
la această putere instalată. Ai
o putere instalată, dar în cazul
Hidroelectrica depinde de mai
mulți factori ca: debitele de pe
râuri, de nivelul de precipitații,
de cădere, de stocare etc. În
cazul Hidroelectrica, vorbim
despre undeva la 3.500 MW —
4.000 MW cu care s-a putut
funcționa. Trebuie să privim
această putere instalată ca pe
un cumul de factori. Există și
niște limitări tehnice și aici
este cheia întregii discuții.
Trebuie să vedem dacă într-un
cumul de factori, cum ar fi
meteorologici sau tehnici,
România poate face față.
Acum sunt foarte multe
provocări și pe ceea ce
înseamnă dispecerizare.
Trebuie să vedem dacă
aceasta se face pe normele din
2017 sau pe cele din 1990. Din
punct de vedere al
dispecerizării, lucrurile se
complică și ar trebui să vedem
unde ne aflăm în acest
moment”, a afirmat directorul
general al Hidroelectrica. 

Complexul eneRgetiC olteniA
AsiguRă 2.600 mW

sorin Boza, directorul general
al Complexului Energetic
Oltenia (CEO), a declarat că
toate grupurile energetice ale
companiei, care sunt în
funcțiune, dețin autorizații de
mediu, ceea ce nu aduce
atingere capacității de
producție la nivel național. De
altfel, un grup care nu are
avizele necesare a ajuns să
trimită compania în tribunal.
“În ianuarie 2016, la
insistențele Ministerului
Energiei, am pornit un grup
energetic, care nu mai avea
autorizație de mediu.
Organizațiile
neguvernamentale Geenpeace
și Bankwatch au reclamat
acest lucru, autoritățile de
mediu ne-au lăsat să
funcționăm până a trecut
vârful de consum (n.r. – cauzat
de gerul puternic din acea
perioadă), după care ne-au
amendat. Am contestat în
justiție, dar în prima instanța
am pierdut”, a explicat Ionel
Ilie, directorul comercial al
CEO.
Cert este că, în iarnă, pe vârf
de consum, CEO ar avea la
dispoziție 2.600 MW ca să
producă energie. „Dacă CE
Oltenia ar funcționa cu toate
cele 11 grupuri energetice, ar
fi nevoie de 90.000 de tone de
lignit pe zi. Numai că CFR
poate transporta doar 50.000
de tone pe zi, în condițiile în
care trenurile parcurg cei 20
de kilometri de la carieră la
termocentrală în 4 ore!”, a
completat sorin Boza.

mircea fica



32 tax & accounting review NOIEMBRIE 2017

eveniment

l egal Magazin a organizat
joi, 26 octombrie 2017, la
CCIR Business Center,

evenimentul cu tema
Transparență și eficiență în
achizițiile publice.
Președintele Agenției pentru
Agenda Digitală a României,
Liviu-Cozmin stoica a prezentat
realizările instituției din anul 2017.
Doina Chivu, Expert evaluare-
examinare, în cadrul Agenției
pentru Agenda Digitală a
României s-a referit la
diferențele între sEAP și sICAP.

dacă subcontractantul nu are o
oarecare putere de negociere,
protecția legală a drepturilor
sale este înlăturată prin
intervenția antreprenorului
general/băncilor finanțatoare.
”Legea nr. 76/2014 obligă
antreprenorul general să
constituie, la încheierea unui
contract de achiziție publică de
lucrări cu CNAIR, o ipotecă
mobiliară în favoarea
subcontractanților și furnizorilor
de materiale asupra sumelor pe
care CNAIR le datorează
antreprenorului. Este foarte
bună această prevedere, dar din
păcate în practică nu prea se
aplică. De ce? Pentru că intervin
băncile finanțatoare, care acordă

linie de credit antreprenorului
general și care impun clauze
obligatorii în contractele
antreprenorului general cu
subcontractanții sau cu
furnizorii. O astfel de clauză este
și cea prin care subcontractanții
și /sau furnizorii declară că
renunță în mod expres la dreptul
de ipotecă legală mobiliară
asupra sumelor pe care
antreprenorul le-ar putea primi
de la CNAIR pentru
contravaloarea prestațiilor

acestora”, a subliniat Alina Bilan,
Avocat Partener, ONv LAW.
Dacă subcontractanții vor să
intre în contract cu
antreprenorul, atunci se văd
nevoiți să renunțe la beneficiul
constituit în favoarea lor de lege.
“și iată că, în realitatea pieței,
nici prevederea din Legea nr.
98/2016 privind plata directă a
subcontractanților și nici
reglementarea din Legea nr.
76/2014 care constituie dreptul
la ipoteca mobiliară în favoarea

subcontractanților nu produc
efectele anvizajate de legiuitor.
Dacă subantreprenorul nu are o
oarecare putere de negociere, în
sensul că poate este specializat
pe anumite servicii sau lucrări
sau nu are mulți competitori pe
piață, atunci aceste prevederi
legale nu vor produce efecte
pentru că sunt înlăturate prin
intervenția antreprenorului
general/băncilor finanțatoare.
Dacă subcontractanții vor să
intre în contract cu
antreprenorul, atunci se văd
nevoiți să renunțe la beneficiul
constituit în favoarea lor de
lege”, a remarcat Alina Bilan.
La rândul său, Roxana voicu,
Director general, EQUALYs
sERvICEs a vorbit despre
subcontractare - obligație legală
sau posibilitate de alegere.

mircea fica
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1 februarie
Soluții eficiente de luptă împotriva
corupției și a fraudei, Ediția a II-a

15 februarie  
Gala drepturilor de autor 
și a drepturilor conexe 

27 februarie   
Rolul  și responsabilitatea
autorităților în protejarea
patrimoniului cultural și
arhitectural al României

8 martie  
Dreptul sportiv: tendințe 
de dezvoltare în România

15 martie 
Soluții pentru recuperarea
bunurilor și a creanțelor, 
Ediția a II-a

22 martie  
Revoluția aparatelor cu jurnal
electronic, Ediția a II-a

3 aprilie  
Cum ne protejăm de criminalitatea
cibernetică?, Ediția a II-a

19 aprilie 
Strategia energetică a României
2050; Noi reglementări în sectorul
energetic, Ediția a III-a. 

10 mai
Forumul Dreptului Muncii, 
Ediția V-a 

22 mai   
Gala Legal Magazin, Ediția a II-a 

31 mai
Mediul de afaceri sub lupa
Consiliului Concurenței, 
Ediția a IV-a

5 iunie 
Lobby or not Lobby, Ediția a II-a

14 iunie 
Gala Proprietății Industriale, 
Ediția a II-a

26 iunie 
Excelență în agricultură

5 iulie 
Mișcarea patronală din România

12 iulie 
Tendinţe şi provocări în procesul
de restituire a proprietăţilor, 
Ediția a II-a

27 septembrie  
Reindustrializarea României   -
provocări și oportunități, 
Ediția a II-a

9 octombrie  
Forumul achizițiilor publice, 
Ediția a II-a

16 octombrie
Soluții pentru recuperarea
bunurilor și a creanțelor, Ediția a III-a

23 octombrie
Forumul de Mediu, Ediția a III-a 

2 noiembrie  
Excelență în medicină și farmacie,
Ediția a II-a 

9 noiembrie  
Impactul fiscalității asupra
mediului de afaceri, Ediția a IX-a

16 noiembrie  
Forumul Dreptului Muncii, 
Ediția VI-a 

21 noiembrie  
Finanțarea companiilor românești;
Bani pentru afaceri, Ediția a II-a 

22 noiembrie 
Gala Lady Lawyer, Editia a V-a

28 noiembrie 
Data Protection  - efectele intrării
în vigoare a noii legislații
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