
Consiliul Investitorilor Străini - FIC este asociația celor mai 
importanți investitori străini din România. FIC a fost înființat în 
1997, când şi-a început activitatea cu 25 de companii membre. În 
prezent numără 118 companii membre, ale căror investiții 
cumulate reprezintă aproape două treimi din totalul investițiilor 
străine directe (ISD) realizate în Romania din 1990 până în 
prezent. 

În Top 10 cele mai mari companii după cifra de afaceri, se 
regasesc 8 companii membre FIC, iar 35 companii membre sunt 
incluse în Top 100 – conform raportului “Major Companies in 
Romania” dat publicităţii în 2013 de către International Business 
Promotion.

Obiectivul principal al FIC este promovarea creşterii economice
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ProcurementObiectivul principal al FIC este promovarea creşterii economice
sustenabile prin îmbunătăţirea climatului investiţional în 
România. 

Companiile membre FIC consideră că la baza creşterii economice
stă dialogul între factorii de decizie şi investitori,  care poate să
asigure transparenţa şi predictibilitatea, dezvoltarea
mecanismelor pieţei libere şi facilitarea integrării economiei
românesti în piaţa europeană funcţională. 

FIC este o organizație fără afiliere 
politică, independentă, respectabilă şi cu tradiţie, lucru dovedit 
prin cei 17 ani de activitate în România. Totodată FIC 
funcţionează prin cele 11 grupuri de lucru sub forma cărora este 
organizat.
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Rata totala de impozitare din România

� Rata totală de impozitare în România este de 42,9%, fiind peste media UE de 41.1%, după cum reiese  din raportul 
„Paying taxes 2014  - The global picture”.

� Acest raport foloseşte ca indicator
„total tax rate” care măsoară ponderea taxelor şi
contribuţiilor suportate de o firmă ca procent din
profit.

Sursa: Comisia Europeană



Unde se poziţionează România?

� Pentru a evidenţia de o manieră fără echivoc nivelul taxării în România şi poziţia României în raport cu alte state din
regiune şi nu numai, prezentăm mai jos un extras dintr-un clasament ce cuprinde un număr total de 189 state.

Poziţie Plăţi (număr anual)
Timp petrecut (ore 

anual)
Impozit pe 
profit (%)

Impozitarea muncii 
şi contribuţii sociale

(%)
Alte taxe (%)

Rata totală a 
taxării (% profit)

Arabia Saudită 3 3 72 2.1 12.4 0 14.5

Canada 8 8 131 6.6 12.9 4.9 24.3

UK 14 8 110 21.6 10.6 1.7 34

Malta 27 7 139 29.7 10.7 0.5 41

Olanda 28 9 123 20.8 18.2 0.3 39.3

Estonia 32 7 81 8.1 39.4 2 49.4

Cipru 33 30 147 9.1 12 1.4 22.5

Croaţia 34 19 196 0 17.9 1.9 19.8

Grecia 53 8 193 11.2 32 0.7 44

Slovenia 54 11 260 12.9 18.2 1.4 32.5

Spania 67 8 167 21.2 36.8 0.6 58.6

Sursa: World Bank Doing Business 2013- 2014 Report

Spania 67 8 167 21.2 36.8 0.6 58.6

Bulgaria 81 13 454 4.9 20.2 2.6 27.7

Germania 89 9 218 23 21.8 4.6 49.4

Moldova 95 31 181 9.6 30.6 0.2 40.4

Polonia 113 18 286 14.1 26 1.5 41.6

Ungaria 124 12 277 11.6 34.6 3.5 49.7

Sierra Leone 128 33 353 18.2 11.3 2.9 32.4

Mozambic 129 37 230 30.9 4.5 2.1 37.5

Haiti 132 47 184 23.8 12.4 4.3 40.4

Belarus 133 10 319 13.4 39 1.5 54

România 134 39 200 10.3 31.5 1.1 42.9

Bosnia şi Herţegovina 135 40 407 7 15.9 2.6 25.5

Costa Rica 136 22 226 19.2 29.5 6.6 55.3

Tanzania 141 48 176 20.4 18 6.4 44.9

Zimbabwe 142 49 242 20.8 5.1 9.4 35.3



Impozitarea muncii în România

� În ceea ce priveşte contribuţiile sociale, situaţia la nivelul statelor membre UE se prezintă după cum urmează.
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Sursa: Comisia Europeană



Evaziunea fiscală

� Observăm un grad ridicat de evaziune fiscală în special în domeniul TVA şi CAS. Pentru o cât mai bună reprezentare, 
graficul cuprinde informaţii relevante pentru perioada 1996 – 2012 cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe venit, 
TVA, CAS, accize şi taxa pe viciu (i.e. alcool şi ţigări). 

Sursa: Consiliul Fiscal



Decalaj în colectarea TVA ?
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� Potrivit Raportului Comisiei Europene din iulie 2013, România se află pe ultimul loc în ceea ce priveşte procentul
de colectare a TVA la bugetul statului cu un decalaj* de 48% faţă de media europeană de 17%, reuşind în medie să colecteze
doar 52% din TVA datorat efectiv la buget, în perioada 2000 – 2011, după cum este prezentat în graficul următor.
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* - Decalajul de TVA – diferenţa dintre obligaţia fiscală teoretică în conformitate cu legislaţia existentă şi veniturile efectiv colectate.



Impozitul pe construcţii 

În lipsa unei colectări optime a taxelor la bugetul statului, autorităţile îşi îndreaptă atenţia tot către 

contribuabilii care îşi îndeplinesc obligaţiile fiscale, în vederea impozitării suplimentare a acestora .

O astfel de măsură de acoperire a ineficienţei mecanismelor de colectare, o reprezintă nou introdusul   
impozit pe construcţii.

� Încă de la instituirea acestui impozit FIC a reacţionat prompt militând pentru eliminarea acestuia sau diminuarea� Încă de la instituirea acestui impozit FIC a reacţionat prompt militând pentru eliminarea acestuia sau diminuarea
impactului său.

� Pentru e evidenţia  de o manieră cât mai realistă impactul impozitului pe construcţii, FIC a contribuit la 
efectuarea unui studiu de impact, pe baza informaţiilor primite din partea a 38 de companii făcând parte din 
industrii puternic afectate de acest impozit, precum telecomunicaţii, utilităţi, transport si logistică sau energie.

� Autorităţile au susţinut ca estimările iniţiale se ridică la aproximativ 1,5 miliarde RON, susţinând că cele 500 
milioane RON estimate reprezintă de fapt doar partea estimată a fi colectată însă chiar şi în acest caz avem motive 
pertinente să susţinem că impactul real, la nivelul întregii economii, va depăşi şi această sumă.



Acţiuni întreprinse

� Până la acest moment, mediul de afaceri a întreprins o serie de acţiuni în vederea eliminării /diminuării impactului
impozitului pe construcţii, concretizate atât sub forma discuţiilor şi a întâlnirilor cu autorităţile precum şi prin scrisori de poziţie şi
studii de impact.

Scrisoare reiterare necesitate dialog şi transparenţă 
decizională – Domnii Daniel Chiţoiu, Liviu Voinea şi 

Dan Manolescu

15 noiembrie 2013

Document de poziţie cu privire la 
instituirea impozitului pe construcţii –
Domnii Daniel Chiţoiu şi Dan Manolescu

8 noiembrie 2013

Scrisoare cuprinzând deficienţele şi soluţiile  propuse de 
remediere a acestora, referitor la impozitul pe 
construcţii – Domnii Victor Ponta, Valeriu Zgonea şi Dan 

18 februarie 2014

24 martie 2014

Scrisoare referitoare la cele mai importante aspecte de 
avut în vedere pentru îmbunătăţirea mecanismului de 

implementare – Domnul Mihai Tudose. 

construcţii – Domnii Victor Ponta, Valeriu Zgonea şi Dan 
Manolescu

Scrisoare conţinând studiul de impact realizat pe baza 
informaţiilor furnizate de către un eşantion reprezentativ de 

companii – Doamna Ioana Petrescu şi Domnul Dan 
Manolescu.

24 martie 2014

Scrisoare referitoare la propunerile de modificare a proiectului de 
Norme aferente impozitului pe construcţii – Doamna Ioana Petrescu 
şi Domnul Dan Manolescu.

Scrisoare solicitare participare la dezbaterile din 
cadrul Comisie pentru politică economică, reformă 
şi privatizare din Camera Deputaţilor – Domnii 
Victor Ponta, Valeriu Zgonea şi Mihai Tudose.

28 martie 2014

14 mai 2014

15 mai 2014



Consecinţele implementării impozitului pe construcţii

Agricultura

Întrucât agricultura reprezintă un motor de creştere al 
economiei care trebuie susţinut în continuare, ar fi 

oportună exceptarea de la plata impozitului a 
anumitor construcţii precum sere, silozuri si altele. Mai 

mult, datorită faptului că impozitul se aplică 
persoanelor juridice, se creează distorsiuni 

concurenţiale între acestea şi persoanele fizice care 
desfăşoară aceeaşi activitate.

Impozitare excesivă

Nu s-a avut în vedere faptul că în anumite ramuri ale 

Reducerea investiţiilor

Se creează premisele reducerii 
investiţiilor în sectoare economice 

strategice din cauza creşterii cu 
1,5%/an a costurilor, fapt ce va 
avea drept consecinţă stoparea 

dezvoltării economice, în 
condiţiile în care ne dorim tocmai 
o dezvoltare economică continuă 

şi sustenabila.

Comunicaţiile electronice

Există o mare diferenţă între operatorii care 
dispun de infrastructură proprie şi cei care 
utilizează infrastructura terţilor. Aceştia din 
urmă vor fi afectaţi doar într-o mică măsură 

de noul impozit şi doar în cazul în care 
proprietarii vor transfera o parte din costul cu 

impozitul în preţul chiriei. Se creează astfel 
premisele pentru distorsionarea concurenţei.

Producţia de ţiţei şi gaze

La încetarea concesiunii petroliere, 
bunurile concesionate şi cele rezultate 

din activităţile petroliere se 
restituie/trec în proprietatea statului 
motiv pentru care respectivele bunuri 
ar trebui să fie exceptate de la plata 

impozitului pe construcţii.

Energie şi utilităţi

Considerăm că orice impunere suplimentară 
necorelată cu mecanismele de tarifare, poate 

genera efecte în cascadă greu de cuantificat. De 
exemplu, preluarea reţelelor plătite de utilizatori 
în patrimoniul operatorilor de utilităţi reprezintă 

o obligaţie legală care atrage şi obligaţia 
întreţinerii şi modernizării respectivei reţele, iar 

aceste costuri nu sunt recunoscute de către 
reglementator. 

Finanţările din energie

Finanţările investiţiilor din industria
energetică vor fi afectate de acest
impozit întrucât planurile de afaceri

depuse pentru finanţări nu au 
prevăzut acest cost. 

Consecinţele

impozitului

pe construcţii
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Nu s-a avut în vedere faptul că în anumite ramuri ale 
industriei, au fost deja adoptate acte normative 
stipulând taxe specifice, fapt care generează o 

impozitare excesivă. Mai mult, există anumite taxe 
stabilite de autorităţile locale iar legislaţia nu tratează 

cazurile de dublă impozitare.

Direcţii strategice

Au fost ignorate direcţii strategice de 
dezvoltare ale anumitor industrii aflate în 

discuţii la nivelul organismelor de 
implementare ale UE.

Pierderea credibilităţii sistemului legislativ

Această consecinţă survine deoarece nu au 
existat consultări reale cu mediul de afaceri 
asupra acestui impozit, atât pentru a putea 
asigura o impozitare justă, proporţională cu 

scopul urmărit, cât şi pentru a asigura 
transparenţă decizională şi predictibilitate 

cadrului legislativ fiscal.

Obligaţii de plată suplimentare

Acest impozit are ca efect stabilirea unor 
obligaţii de plată suplimentare faţă de cele 

deja existente în sarcina mediului economic, 
situate deja la un nivel foarte ridicat. În plus, 

baza de impunere asupra căreia se aplica 
cota de 1,5% nu este corelată cu realităţile 
economice specifice industriilor afectate.

Renunţarea la investiţii

Acolo unde noile condiţii de piaţă nu 
permit creşteri de preţuri/tarife este 
cel mai probabil ca acest impozit să 
conducă la renunţarea la anumite 

proiecte de investiţii. 

Aplicare asupra investiţiilor deja făcute

Impozitul este calculat asupra unor investiţii deja făcute 
în perioade anterioare, în care acest cost nu a putut fi 
previzionat iar condiţiile pieţei erau diferite. Astfel, cel 

mai probabil, acest cost va fi recuperat prin încorporarea 
acestuia în preţurile practicate ceea ce va conduce la un 
efect negativ asupra consumului populaţiei şi inflaţiei.
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În continuare …

Consecinţele practice ale implementării acestui impozit?

1. Impozitul este excesiv – 15% - 90% din valoarea activului (nu ia în calcul amortizarea)

2. Active casate, inactive temporar, conservare, în curs de dezmembrare

3. Impozitul se aplică chiar şi în situaţia activelor înstrăinate în anul curent – baza la 31 dec 2013 

4. Necorelarea prevederilor legale - baza contabilă vs clasificare fiscală (catalog)

5. Dublă impozitare – conflict între autoritatea locală şi ANAF (eoliene, antene, modernizări)5. Dublă impozitare – conflict între autoritatea locală şi ANAF (eoliene, antene, modernizări)

6. Descurajarea investiţiilor în active noi

7. Comparaţie cu alte state membre UE – în România baza impunerii este excesivă



Exemplu practic

Câteva cifre...

Cu câteva excepţii, construcţiile vizate au cele mai mari durate de utilizare: între 10 – 60 de ani.
Având în vedere cota acestui impozit, de 1,5%, rezultă că o companie va plăti între 15% şi 90% 
din valoarea construcţiei. 

Să luăm un exemplu concret

1. O companie deţine o construcţie în valoare de 25.000.000 Euro.
2. Compania înregistrează un profit impozabil în valoare de 1.500.000 Euro.

3. Impozit pe profit = 16% x 1.500.000 = 240.000 Euro.
4. Profit net = 1.500.000 – 240.000 = 1.260.000 Euro.4. Profit net = 1.500.000 – 240.000 = 1.260.000 Euro.

5. Rata efectivă de impozitare = 240.000 / 1.500.000 = 16%.

6. Impozit pe construcţii = 1,5% x 25.000.000 = 375.000 Euro.
7. Profit impozabil = 1.500.000 – 375.000 = 1.125.000 Euro (impozitul este cheltuială deductibilă).
8. Impozit pe profit = 16% x 1.125.000 = 180.000 Euro. 
9. Profit net = 1.125.000 – 180.000 = 945.000 Euro.

10. Rata efectivă de impozitare = (375.000 + 180.000) / 1.500.000 = 37%.



In concluzie…

1. Consultarea mediului de afaceri a lipsit cu desăvârşire.

2. Susţinem eliminarea totală a impozitului pe construcţii sau în cel mai rău caz suspendarea
aplicării prevederilor OUG 102 în forma actuală şi înlocuirea cu un nou act normativ care să
prevadă reducerea cotei de impozitare împreună cu modificarea bazei impozabile în valoare 
fiscală netă. Protejarea investiţiilor noi prin acordarea unei perioade de graţie de 3-5 ani.

3. Un lucru este cert, impozitul pe construcţii a fost gândit pe baza unei perspective pe termen 
scurt când tocmai o viziune clară şi cu spectru larg ar fi fost necesară pentru relansarea 
economică a României.

4. Considerăm că cea mai oportună soluţie pentru o creştere economică sustenabilă o 
reprezintă creşterea gradului de colectare şi nu introducerea de noi taxe şi impozite. reprezintă creşterea gradului de colectare şi nu introducerea de noi taxe şi impozite. 

5. Totodată impozitul va genera pierderi enorme pentru companii, prin dublarea sau chiar 
triplarea impunerii în anumite industrii.

6. Există industrii în care veniturile sunt fixe iar profiturile sunt reduse, acestea aflându-se 
totodată în imposibilitatea de a transfera costul impozitului în tarifele practicate. Unica 
soluţie pentru companiile din acestea industrii nu rămâne decât falimentul. 

Mediul de afaceri doreste suspendarea OUG  printr-o alta OUG sau preluarea
modificarilor prin Legea de aprobare a OUG 102 in Parlament!



Vă mulţumim!


