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În şedinţa din data de 3 iunie 2013, Grupul de lucru Legislaţie în domeniul 
fiscal şi contabil al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
din România a analizat, prin intermediul specialiştilor săi, prevederile le 
gislaţiei contabile şi fiscale în vigoare, iar în data de 28 iunie a transmis 
Minis terului Finanţelor Publice trei propuneri de perfecţionare, în domeniul 
re glementărilor contabile, al impozitelor directe şi al impozitelor indirecte.

1. Măsuri pentru respectarea prevederilor legale privind depunerea
situaţiilor financiare şi completarea Reglementărilor contabile 
conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009

 � Măsuri pentru respectarea prevederilor legale privind depunerea situaţiilor 
financiare

Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulte  ri o a re, 
şi ale art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modifică  rile şi com pletările ulterioare, 
depunerea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2012 se poate efec  tua în format hârtie 
şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o 
semnătură electronică extinsă. Sunt depuse situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor 
ori raportul auditorilor financiari, după caz.

Prin depunerea online a situaţiilor financiare există riscul ca documentele încărcate pe portalul 
www.e-guvernare.ro să nu îndeplinească condiţiile impuse de lege privind persoanele autorizate să 
semneze situaţiile financiare. Totodată, există riscul de a fi introduse, în mod ilegal, datele de identificare 
ale unui expert care nu a participat la întocmirea situaţiilor financiare, respectiv ale unui cenzor care nu 
a fost implicat în cenzoratul societăţii comerciale.

Considerăm că responsabilitatea întocmirii situaţiilor financiare reprezintă un aspect deosebit 
de important în vederea furnizării de informaţii contabile credibile. Informaţiile divulgate 
de agenţii economici sunt agregate în indicatori macroeconomici şi sunt utilizate în luarea 
deciziilor de alocare a resurselor economice, motiv pentru care producerea acestora trebuie 
tratată cu responsabilitate.

De aceea, apreciem că este necesar ca datele privind persoanele şi calitatea în care acestea 
întocmesc situaţiile financiare anuale, precum şi cenzorii care semnează raportul cenzorilor 
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să fie făcute publice odată cu publicarea principalilor indicatori pe site-ul Ministerului 
Finanţelor Pu blice. Prin transparenţă, agenţii economici ar fi descurajaţi să încalce legea, 
iar experţii contabili ar putea verifica şi sesiza organelor în drept situaţiile în care datele lor 
personale sunt utilizate în mod ilegal.

O altă măsură pentru a preveni încălcarea prevederilor legale privind calitatea persoa-
nelor care întocmesc situaţiile financiare constă în impunerea de restricţii pentru semna-
rea situaţiilor financiare de „altă persoană împuternicită potrivit legii”. Pentru cazul în 
care absolvenţii de studii superioare economice pot semna situaţiile financiare, ar putea fi 
introdusă o cheie de validare care să verifice încadrarea indicatorilor Total Active şi Cifră 
de Afaceri în condiţiile impuse de lege.

Experţii contabili au sesizat situaţii de încălcare a legii de natura celor menţionate mai 
sus şi apreciem că soluţiile sugerate de noi ar putea limita aceste cazuri. Împărtăşim pre-
ocuparea legiuitorului privind calitatea raportării financiare şi limitarea unor fenomene 
indezirabile cum ar fi evaziunea fiscală sau spălarea banilor, iar propunerile noastre vin în 
sprijinul acestor preocupări.

 � Completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 
aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009

Pentru clarificarea reflectării în contabilitate a unor situaţii în care există incertitudini că 
subvenţiile vor fi încasate, propunem introducerea următorului paragraf în reglemen ta-
rea naţională:

„Subvenţiile guvernamentale, inclusiv subvenţiile nemonetare evaluate la valoarea justă, 
nu trebuie recunoscute până când nu există siguranţa rezonabilă că:

a) entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea lor şi

b) subvenţiile vor fi primite.”

Un exemplu în acest sens îl reprezintă subvenţia pentru motorină, pentru care, în trimestrul 
în care este depusă cererea la APIA, nu există niciun document de confirmare din partea 
autorităţilor că aceste creanţe sunt certe, existând bineînţeles posibilitatea ca solicitarea să nu 
fie aprobată.

Grupul de lucru al CECCAR Legislaţie în domeniul fiscal şi contabil

2. Propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale în domeniul
impozitelor directe

 � Clarificarea cu privire la deductibilitatea cheltuielilor care sunt impozitate 
la salariaţi

Considerăm oportună introducerea unui paragraf cu privire la deductibilitatea chel  tu -
ie  lilor pentru agentul economic în situaţia în care acestea sunt cuprinse în baza de 
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im  po zi tare a salariului angajatului. Considerăm necesar acest paragraf pentru a evita 
situaţii precum cele generate de OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, în care 
indemnizaţia de deplasare acordată salariatului apare impozabilă atât la salariat, cât şi 
la angajator – partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre 
a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, pentru corectarea căreia a fost 
necesară modificarea din nou a Codului fiscal.

 � Eliminarea veniturilor din subvenţii pentru investiţii din baza de impozitare a 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Potrivit art. 1127 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ul te-
rioare, baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din 
orice sursă, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;

c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

d) veniturile din subvenţii de exploatare;

e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;

f ) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, 
care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele 
produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Sesizăm că nu sunt deduse veniturile din subvenţii pentru investiţii, ceea ce determină, în 
mod nejustificat, impunerea acestora.

Propunem eliminarea veniturilor din subvenţii pentru investiţii din baza de impozi tare 
a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

 � Utilizarea IFRS pentru determinarea rezultatului fiscal pentru exerciţiul 2012

În baza OMFP nr. 881/2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tran-
zacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica Standardele Internaţionale de Rapor  -
ta re Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale începând cu anul 2012. 
Ca urmare, datele şi informaţiile din contabilitate şi din balanţa de verificare întocmită la 31 de-
cem brie 2012 în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor 
Economice Europene, apro bate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
au fost retratate, obţinându-se astfel balanţa de verificare la 31 decembrie 2012 conform IFRS.

OMFP nr. 1.690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile a defi-
nit re tratarea drept „efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de 
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trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Econo  mice 
Eu ropene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, la Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată”, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012.

Conform Normelor la Codul fiscal, titlul II, pct. 12, dat în aplicarea art. 19 din Codul fiscal, veni-
turile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate 
în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, profitul calculat în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele In-
ternaţionale de Raportare Financiară pentru exerciţiul financiar al anului 2012 a servit ca bază 
pentru calculul rezultatului fiscal.

Tranzacţiile şi evenimentele au fost înregistrate la momentul efectuării potrivit OMFP nr. 3.055/2009. 
Prin retratare a avut loc o reconsiderare a efectelor contabile şi implicit a celor fiscale ale unor 
tranzacţii şi evenimente trecute. De asemenea, tratamentul fiscal al unor elemente recunoscute în 
conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară, aprobate prin OMFP nr. 1.286/2012, a fost stabilit abia în februarie 2013.

Sugerăm legiuitorului ca astfel de situaţii de reconsiderare retroactivă a tratamentului 
fiscal al unor tranzacţii să fie evitate pe viitor. Gradul de incertitudine fiscală reprezintă 
o sursă de disconfort pentru mediul de afaceri din România (după cum relevă studiile 
efectuate), motiv pentru care ar trebui acordată o mai mare atenţie pregătirii schimbărilor 
legislative.

Grupul de lucru al CECCAR Legislaţie în domeniul fiscal şi contabil

3. Propuneri de perfecţionare a legislaţiei fiscale în domeniul
impozitelor indirecte

 � Modificarea sistemului TVA la încasare

Grupul de lucru Legislaţie în domeniul fiscal şi contabil din cadrul CECCAR a analizat mai multe state 
ale UE care aplică regimul special de TVA la încasare, precum Austria, Estonia, Belgia, Germania, 
Marea Britanie, Olanda, Polonia, Slovenia şi Suedia. În urma analizei legislaţiei aferente acestor 
state, se observă că ele aplică un sistem TVA la încasare „curat”, în care exigibilitatea pentru colec-
tarea TVA intervine la data încasării contravalorii bunurilor livrate sau serviciilor prestate, iar exi-
gibilitatea pentru deducerea TVA intervine la data plăţii contravalorii bunurilor livrate sau serviciilor 
prestate. În acest sens neutralitatea TVA nu este afectată, prin urmare respectă principiile generale 
ale fiscalităţii prevăzute în legislaţia europeană. În România, nu putem vorbi despre un sistem TVA 
la încasare „curat”.

În legislaţia în materie de TVA, Comisia Europeană prezintă ce este taxa pe valoarea adăugată şi 
cum funcţionează aceasta. Se identifică astfel caracterul neutru al TVA indiferent de câte tranzacţii 
au loc. Prin neutralitatea TVA înţelegem că această taxă intră în mecanismul colectare-deducere 
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al TVA pentru tranzacţiile cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (European 
Commission, 2012). Tot din precizările Comisiei Europene aflăm că TVA este un impozit pe con-
sum care este suportat de consumatorul final. În acest sens, cel care suportă TVA este consumatorul 
final, iar impozitul ajunge la stat prin persoanele impozabile în scopuri de TVA, care funcţio nează 
ca perceptori fiscali, fiind un impozit indirect. În literatura de specialitate există o serie de prin-
cipii generale aplicabile şi în domeniul TVA: principiul echivalenţei şi efectivităţii, principiul încre-
derii legitime, principiul interdicţiei abuzului de drept, principiul neutralităţii fiscale (Ben Terra şi 
Julie Kajus, 2006).

Inclusiv în prima directivă europeană privind TVA se menţionează principiul neutralităţii. Astfel, 
TVA este un impozit general pe consum aplicat asupra bunurilor şi serviciilor, direct proporţional 
cu preţul acestora, indiferent de numărul tranzacţiilor ce au loc în timpul procesului de fabricaţie 
şi de distribuţie înainte de data perceperii impozitului. Pentru fiecare tranzacţie, TVA va fi exigibilă 
după deducerea cuantumului taxei pe valoarea adăugată suportate direct prin intermediul di-
fe ritelor componente care se reflectă în costul bunurilor sau serviciilor (Directiva 67/227/CEE). 
Aceste prevederi sunt preluate şi în Directiva 2006/112/CE.

Directiva 2006/112/CE, care reglementează tratamentul TVA aplicabil de statele membre, are pre-
vederi privind exigibilitatea TVA la art. 63-66. Art. 66 cuprinde măsurile opţionale şi prevede că 
pentru anumite operaţiuni sau pentru anumite persoane impozabile TVA poate deveni exigibilă 
cel mai târziu la data încasării. Observăm că plata TVA la încasarea facturii este o măsură care nu 
poate fi generalizată pentru toţi agenţii economici sau pentru toate operaţiunile, dar care poate fi 
aplicată în anumite condiţii care se stabilesc vizând operaţiunile şi contribuabilii.

Prin modificarea Codului fiscal şi a Normelor de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin OG nr. 
15/2012, HG nr. 1.071/2012 şi Legea nr. 208/2012, sistemul TVA la încasare nu presupune decât 
o amânare la plată a impozitului şi nu reprezintă o măsură de relansare economică cu rezultate 
pozitive asupra trezoreriei contribuabililor, ci doar asupra bugetului de stat. În România, în cazul 
în care contribuabilul nu încasează factura în termen de 90 de zile calendaristice de la data 
emiterii, sau de la data la care factura ar trebui emisă, conform legislaţiei în vigoare – cel târziu 
data de 15 a lunii următoare în care intervine faptul generator, acesta este obligat la colectarea 
TVA odată cu expirarea acestui termen. În schimb, beneficiarul nu va putea deduce TVA decât 
atunci când va efectua plata pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii primite (Legea 
nr. 571/2003, art. 1342).

În cadrul legislaţiei fiscale privind sistemul TVA la încasare din România, considerăm încălcat 
principiul neutralităţii TVA, deoarece exigibilitatea colectării TVA pentru o livrare de bunuri sau 
o prestare de servicii care nu este încasată în termen de 90 de zile calendaristice intervine odată 
cu depăşirea acestui termen, însă exigibilitatea deducerii nu se face în acelaşi moment, ci doar 
în momentul în care se efectuează plata. Prin aceste prevederi, dacă beneficiarul nu îi achită 
furnizorului care aplică sistemul TVA la încasare contravaloarea facturii în 90 de zile de la emitere, 
beneficiarul nu va putea deduce TVA, însă furnizorul este obligat la colectarea TVA.

Pentru ca România să evite declanşarea unei proceduri de infringement pentru ne res-
pec tarea principiilor generale ale fiscalităţii prevăzute în Directiva 2006/112/CE, pro-
punem modificarea legislaţiei naţionale cu privire la TVA prin eliminarea termenului de 
90 de zile la care furnizorul este obligat să colecteze TVA. Astfel furnizorul va colecta, iar 
beneficiarul va deduce TVA aferente tranzacţiilor derulate în aceeaşi pe rioadă fiscală, 
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iar neutralitatea TVA nu va mai fi afectată. Prin această modificare, sistemul TVA la 
încasare devine unul eficient, nu mai induce în eroare contribuabilii prin denumirea 
sistemului (TVA la încasare) şi se transformă într-o măsură de relansare economică ce 
va sprijini IMM-urile prin neobligarea la plata TVA aferente facturilor neîncasate către 
bugetul de stat. Astfel nu va exista un cost al finanţării suplimentar, societăţile nu vor 
apela la credite pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale generate de facturile neîncasate, 
iar costul capitalurilor investite se va diminua, cu impact pozitiv şi asupra trezoreriei 
contribuabilului.

O altă metodă de „neutralizare” a legislaţiei fiscale din România este oferirea posibilităţii 
ca la depăşirea termenului de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii să 
intervină exigibilitatea TVA aferente acestei facturi atât pentru furnizor, cât şi pentru 
beneficiar. În acest fel beneficiarul va deduce, iar furnizorul va colecta în aceeaşi perioadă 
fiscală. Această metodă nu oferă avantaje semnificative pentru contribuabili, deoarece 
este doar o amânare a exigibilităţii TVA, şi nu un sistem TVA la încasare „curat”, care să fie 
considerat o măsură de relansare economică.

O altă particularitate a sistemului TVA la încasare care este diferită de cele prevăzute de legislaţia 
altor state membre este cea cu privire la obligativitatea aplicării sistemului TVA la încasare în ca-
zul în care contribuabilii nu depăşesc un anumit plafon al cifrei de afaceri, respectiv 2.250.000 lei, 
aproximativ 500.000 euro. În alte state este considerată opţională aplicarea sistemului TVA la 
încasare de către contribuabilii care nu depăşesc un anumit plafon al cifrei de afaceri. Un exemplu 
este Marea Britanie, unde sistemul TVA la încasare este opţional şi nu obligatoriu pentru orice 
contribuabil a cărui cifră de afaceri nu depăşeşte 1,35 milioane lire sterline. Intrarea în sistemul 
TVA la încasare se poate face la începutul oricărei perioade fiscale, iar ieşirea din sistemul TVA la 
încasare este permisă la sfârşitul oricărei perioade fiscale, şi nu există obligativitatea depunerii 
vreunei notificări către autorităţile fiscale (Gov.uk, VAT Cash Accounting Scheme, 2012). Tot opţio-
nal este şi în cazul Poloniei, unde contribuabilii aplică opţional acest sistem special de TVA dacă 
cifra de afaceri nu depăşeşte echivalentul în zloţi a 1,2 milioane euro (European Commission, VAT 
in the European Community).

Pentru notificarea, care avea ca termen de depunere la autorităţile fiscale data de 25 octombrie 
2012, privind cifra de afaceri pentru aplicarea sistemului TVA la încasare au fost aduse precizări 
privind modalitatea de calcul al acesteia prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal 
care s-au publicat în data de 6 noiembrie 2012, ulterior termenului de declarare. Apar modificări 
esenţiale care pot afecta modalitatea în care s-a determinat acest plafon. Există diferenţe sem-
nificative între cifra de afaceri din contabilitate şi modalitatea de stabilire a cifrei de afaceri ca 
plafon pentru intrarea în sistemul TVA la încasare, mai ales că livrările sau prestările de servicii 
pentru perioada în care contribuabilul nu a fost înregistrat în scopuri de TVA nu se iau în conside-
rare conform ultimelor modificări.

Prin urmare, considerăm că intrarea şi ieşirea în/din sistemul TVA la încasare trebuie să 
fie opţiunea contribuabilului, deoarece contează foarte mult şi de puterea de negociere 
dintre furnizor şi beneficiar, existând situaţii în care termenele de plată a furnizorilor 
sunt mai mari decât termenele de încasare a creanţelor, iar în această situaţie furnizorul 
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să dorească să aplice regulile generale ale TVA, şi nu regimul special cu privire la plata 
TVA la încasarea facturilor. Dacă se doreşte ca prin sistemul TVA la încasare să se sprijine 
IMM-urile, iar măsura să fie una care vine în sprijinul contribuabilului, atunci se impune 
modificarea legislaţiei prin acordarea posibilităţii de alegere a sistemului de TVA.

Sistemul TVA la încasare din România nu afectează doar contribuabilii care îl aplică, ci şi pe be
neficiarii acestora. Un client al unui contribuabil care aplică sistemul TVA la încasare va fi afectat 
în deducerea TVA aferente bunurilor sau serviciilor primite. Acesta, deşi nu este în sistemul TVA 
la încasare, nu îşi va putea deduce TVA aferentă achiziţiilor decât în momentul în care efectuează 
plata pentru bunurile sau serviciile primite. Aceasta, în opinia noastră, nu poate fi considerată o 
măsură de relansare economică sau de stimulare pentru IMM-uri, deoarece aplicarea sistemului 
TVA la încasare presupune o birocraţie mai mare, informaţii detaliate prezentate în jurnalele de 
vânzări şi cumpărări. Pentru a evita să întocmească registre complexe, care pentru societăţile mari 
necesită investiţii costisitoare în programe software, acestea vor renunţa la livrările de bunuri sau 
prestările de servicii primite de la IMM-urile care aplică sistemul TVA la încasare. În acest sens, se 
exercită o presiune asupra entităţilor care aplică sistemul TVA la încasare, care pot pierde din cota 
de piaţă sau vor trebui să diminueze marja comercială sau preţurile de vânzare pentru a-şi menţine 
clienţii, toate acestea având un impact negativ asupra cifrei de afaceri, a costurilor finanţării şi a 
rentabilităţii capitalurilor investite. În nicio altă ţară din UE sistemul TVA la încasare nu afectează şi 
terţii care nu îl aplică.

Una dintre cele mai mari provocări ale aplicării sistemului TVA la încasare în România este evidenţa 
analitică prin care vor fi ţinute jurnalele de cumpărări şi de vânzări. Persoanele impozabile în-
registrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare în România au obligaţia să men-
ţioneze în jurnalele pentru vânzări facturile emise pentru livrări de bunuri / prestări de servicii 
pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la încasare, chiar dacă exigibilitatea taxei 
nu intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura. Mai mult, vor fi incluse în jurnalele 
pentru vânzări şi informaţii cu privire la numărul şi data documentului de încasare sau data la 
care a expirat termenul-limită de 90 de zile pentru care TVA devine exigibilă, valoarea integrală a 
contravalorii livrării de bunuri / prestării de servicii, care conţine şi TVA aferentă, baza impozabilă 
şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, valoarea încasată, inclusiv TVA, precum şi baza impozabilă 
şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei încasate sau expirarea termenului-limită de 90 de zile, 
şi se evidenţiază dacă există diferenţe de sume neîncasate care devin exigibile, precum şi baza 
impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei respective, diferenţa reprezentând baza 
impozabilă şi TVA neexigibilă (Legea nr. 571/2003 cu aplicabilitate începând de la 01.01.2013, 
modificată prin OG nr. 15/2012, HG nr. 1.071/2012 şi Legea nr. 208/2012).

Evidenţa jurnalelor de cumpărări trebuie efectuată pe furnizori care aplică sistemul TVA la înca-
sare şi furnizori care nu aplică regimul special de TVA, care să reflecte tipul operaţiunii din punct de 
vedere al TVA la încasare. Un nou dezavantaj pentru contribuabili este cel cu privire la verificarea 
fiecărui furnizor pentru a stabili dacă aplică sau nu regimul special de TVA, pentru a determina 
data la care intervine exigibilitatea deducerii TVA.

De asemenea, au fost identificate proceduri complicate prin care este stabilită data încasării 
pentru compensare, cesiunea de creanţe sau folosirea instrumentelor de plată ca bilet la ordin, 
cec, cambie.
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Pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, în condiţiile actuale vor apărea costuri suplimentare 
cu privire la modificările software, implicarea unui număr mai mare de angajaţi pentru aplicarea 
corectă a sistemului TVA la încasare, colectarea TVA chiar dacă nu se încasează factura după 90 de 
zile de la emiterea ei corelată cu imposibilitatea deducerii TVA pentru facturile neachitate în ter-
men de 90 de zile de la data primirii. Aceste costuri vor diminua rezultatul contabil şi rentabilitatea 
capitalurilor investite. Nu au fost prezentate studii care să evidenţieze impactul actualului sistem 
TVA la încasare asupra IMM-urilor.

 � Argumente pentru modificarea sistemului TVA la încasare în România

Sistemul TVA la încasare din România conţine anumite particularităţi spre deosebire de celelalte 
state din UE. În restul statelor din UE, sistemul TVA la încasare este unul „curat” – se deduce TVA 
la plata facturii şi se colectează TVA la data încasării. În România, neutralitatea TVA, principiu 
prevăzut de legislaţia UE, este afectată, intrând în divergenţă cu Directiva 2006/112/CE. Acest 
aspect poate duce la declanşarea procedurii de infringement, cu efecte negative în atragerea 
de noi investitori, aşa cum se motivează în nota de fundamentare a proiectului de modificare a 
Codului fiscal care introduce sistemul TVA la încasare. În forma actuală, acesta este un sistem de 
amânare la plată a TVA, nu de plată a TVA la încasare.

Contribuabilii din România care nu depăşesc plafonul de 2,25 milioane lei sunt obligaţi la apli ca rea 
sistemului TVA la încasare, neexistând posibilitatea de a opta pentru aplicarea sau nu a re gimului 
special de TVA. Modalitatea de calcul al plafonului este controversată, deoarece ulterior obligativităţii 
declarării plafonului au apărut precizări cu impact semnificativ asupra evaluării acestuia.

Sunt afectaţi şi partenerii de afaceri ai contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare şi apar 
costuri suplimentare, deosebit de importante. Sistemele informatice de gestiune vor necesita 
ajustări, prin urmare costuri suplimentare, atât pentru contribuabilii care sunt obligaţi să aplice 
regimul special de TVA, cât şi pentru colaboratorii acestora. Pentru a evidenţia corect în jurnalele 
de vânzări şi cumpărări tranzacţiile, este necesar de mult mai mult timp, prin urmare se vor majora 
costurile şi va fi afectată rentabilitatea capitalurilor proprii.

 � Concluzii

Aplicarea în România a sistemului TVA la încasare pare că nu a avut la bază un studiu 
de impact asupra costurilor suplimentare generate de acest sistem. Considerăm oportună 
revizuirea implicaţiilor noului sistem de TVA înainte de obligativitatea aplicării. Este 
imperativă aplicarea principiilor fiscale stabilite la nivelul UE prin directivele europene şi 
de aceea sistemul TVA la încasare ar trebui ajustat astfel încât să permită deducerea de 
către beneficiar şi colectarea de către furnizor a TVA în aceeaşi perioadă fiscală.

Sistemul TVA la încasare trebuie să fie opţional şi să nu afecteze contribuabilii care nu 
aplică regimul special de TVA.

În forma actuală, sistemul TVA la încasare generează costuri foarte mari pentru societate, 
care însă nu pot fi compensate de beneficii, deoarece acesta reprezintă doar o amânare la 
plată, şi nu o plată a TVA la încasarea facturii.

Grupul de lucru al CECCAR Legislaţie în domeniul fiscal şi contabil


