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mărului de controale pe tema tici deja
anunţate, dintre care cea mai fier binte
pare a fi cea a dosarului pre ţu rilor de
trans fer. Întocmirea acestui dosar a
devenit obligatorie, începând cu anul
2016, pentru operatorii care rea lizează
tran zacţii cu entităţi afiliate, un număr
sem nificativ dintre aceştia ope rând în
sec torul transporturilor rutiere. 

Schimbările acceptate de gu ver -
nanţi pentru menţinerea păcii sociale
- majorarea salariului minim pe eco -
no mie începând cu 1 mai 2016 - ar
tre bui să atragă, într-o primă fază,
înca sări suplimentare la buget. Pe de
altă parte, temerea că această măsură
va afecta negativ, pe termen mediu,
competitivitatea externă a ţării şi va
încetini scăderea şomajului este justi -
fi cată. Mai mult, în contextul în care
se anunţă şi o relansare a controlului
muncii nedeclarate - un protocol de
colaborare dintre ANAF şi Inspecţia
Muncii vizează verificarea, începând
din 2016, a muncii „la gri“ (programul
de lucru al angajaţilor încadraţi cu timp
parţial) - este foarte posibil să asistăm
şi la efecte negative imediate, res pec -
tiv pierderea unui număr semnificativ
de locuri de muncă. Ne aşteptăm ca

decizii privind disponibilizarea de per -
sonal să fie luate mai ales de operatori
din zone mai sărace ale ţării, contri -
buind astfel la procesul de accentuare
a diferenţelor de dezvoltare regională. 

Nu vom exclude nici posibilitatea
unor creşteri de taxe pentru atragerea
de bani la buget, în schimb, anticipăm
că acestea vor fi adoptate în condiţiile
în care se vor materializa anumite ris -
curi cu impact negativ asupra în ca să -
rilor bugetare - încetinirea ritmului de
redresare economică în Uniunea Eu -
ropeană, cauzată de tensiuni geo po -
li tice, cu impact direct asupra situaţiei
ex porturilor româneşti; adoptarea de
către Parlament a unor măsuri po pu -
liste pe parcursul anului electoral
2016; înregistrarea unor rezultate sub
aş teptări urmare a implementării mă -
surii privind amnistia fiscală (anularea
parţială a creanţelor bugetare acce so -
rii cu condiţia stingerii integrale a obli -
ga ţiilor principale până la 31 martie
2016). În cazul în care se va impune
creşterea taxelor, primele vizate, ca
de fiecare dată, vor fi accizele, fiind
însă posibilă şi o accelerare a mă su -
rilor de majorare a redevenţelor. O ac -
cen tuare semnificativă a dezechi li -
brului bugetar ar putea atrage şi
a mâ narea în 2017 a reducerii cotei
TVA la 19%, o măsură pe care unii
eco nomişti o indică încă de pe acum
ca necesară pentru menţinerea sta bi -
lităţii situaţiei macroeconomice. 

Investim sau
economisim?
Aşa cum menţionam deja, pentru

ope ratorii de pe piaţa serviciilor - în
special sectorul transportului şi IT-ului -
ne așteptăm la majorări de venituri în
contextul scăderii taxelor şi creşterii
consumului. 

În acest context, dacă nu măsurile
fis cale recente de impulsionare a in -
ves tiţiilor - devansarea cu un an a re -
du cerii impozitului pe dividente la 5%
- cel puţin tendinţa băncilor de a tăia
dras tic ratele de dobândă la depozite
- unele voci anticipând chiar înre gis -
tr area de dobânzi negative la depozite
- vor convinge parte din antreprenori
să investească. 

Se anticipează că investiţiile vor
be neficia de condiţii monetare laxe.
În condițiile în care rata inflaţiei ar ur -
ma să urce peste zero abia în a doua
parte a anului 2016, în piaţă se înr e -
gistrează deja un exces de lichiditate

iar deprecierea leului este văzută de
economişti ca improbabilă, apreciem
că există premisele necesare men ţi -
nerii în anul 2016 a ratelor dobânzilor
la valori reduse pentru creditele în lei.
Aşadar, vom putea asista la o revenire
a creditării companiilor şi la con ti -
nuarea procesului de conversie
treptată a creditelor în valută. 

În acest an, oportunitatea accesării
de finanţare nerambursabilă în cadrul
programelor operaţionale 2014 - 2020
ar putea să revină, de asemenea, în
aten ţia antreprenorilor, chiar dacă sec -
to rul transporturilor rutiere se bucură
de mai puţine opţiuni decât alte sec -
toa re de activitate - e.g. finanţarea de
investiţii al căror rezultat anticipat este
reducerea impactului transportului
asupra mediului în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014
- 2020; finanţarea unor cheltuieli cu
lucrări, servicii sau achiziţii (mai puţin
achi ziţia mijloacelor de transport) în
cadrul Programului Operațional Re -
gio nal 2014 - 2020 etc.

Antreprenorii care doresc să îşi di -
versifice activitatea pot avea în vedere
fa ptul că o revenire a creditării com -
pa niilor va impulsiona în special sec -
to rul imobiliar. Pe de altă parte, poate
fi luată în calcul şi susţinerea finan -
cia ră a unor idei de afaceri promi ţă -
toare ale unor companii tinere (afaceri
start-up), legea business angel, adop -
tată la jumătatea anului trecut, promo -
vând facilităţi fiscale substanţiale pen -
tru cei care arată încredere în idei noi
de afaceri - scutire la impozitul pe
dividendele pentru o perioadă de trei
ani calculați de la data achiziției părților
sociale; scutire la impozitul pe venitul
din transferul părților sociale, dacă
exit-ul are loc trei ani de la achiziţia
părţilor sociale.

Într-un an plin de provocări, dar şi
cu un risc semnificativ de abatere a
po liticii fiscale de la traiectoria curentă,
re comandăm investitorilor prudenţă.
Un antreprenor atent la semnalele pie -
ţei va putea anticipa modificări de po -
li tică fiscală cu potenţial impact asupra
afacerii curente sau planurilor inves -
ti ţionale. Prudenţa - ca artă de control
a riscului - este condiţionată de o aten -
tă şi constantă informare. Mai departe,
cheia pentru luarea unei decizii bune
rămâne înţelegerea informaţiei. 

Mult succes în Noul An!

Ariana PANTEA
ariana.pantea@ja.ro

P otrivit estimărilor, creşterea e -
co nomică se va situa şi în anul
2016 în jurul valorii de 4%,

avan sul puternic al consumului privat
fi ind în parte neutralizat de importurile
în creştere. Într-o astfel de perioadă,
ar trebui să asistăm la o creştere a a -
pe titului investiţional şi chiar preluarea
de către investiţii a rolului de motor al
creşterii economice. Dar sunt inves -
ti torii motivaţi să devină mai activi o
dată cu implementarea politicii de re -
la xare fiscală - prin intrarea în vigoare
de la 1 ianuarie 2016 a Noului Cod
Fis cal - sau vor aştepta aceştia, cu
pru denţă, semnalele unei consolidări
fiscale? Este România pregătită să
ofere investitorilor altceva decât o poli -
ti că fiscală „lipsită de continuitate, pre -
dic tibilitate şi planificare strategică“,
aşa cum acuza Comisia Europeană în
Raportul de țară al României pentru
anul 2015?

Dependenți
de investiții
Realitatea este că o creştere eco -

no mică robustă nu va fi suficientă pen -
tru a păstra deficitul bugetar sub 3%
din PIB în perioada 2016 - 2017.
Aceasta întrucât amplele tăieri de taxe
şi impozite - reducerea TVA la 20%,
reducerea impozitului pe dividende la
5%, scutiri la impozitul pe venit, redu -
ceri de contribuţii sociale, scăderea
acci zelor la carburanţi, desfiinţarea ta -
xei pe stâlp - au fost, în mod hazardat,
combinate cu creşteri ale salariilor şi
cheltuielilor cu protecţia socială - ma -
jorarea salariilor bugetarilor cu 10%,
majorarea punctului de pensie peste
procentul impus de lege. 

Dacă ar fi să ne raportăm la notele
de fundamentare ale actelor legislative
ce conturează noua politică de rela -
xa re fiscală, vom observa că, pentru
contracararea dezechilibrului bugetar,
foştii guvernanţi au mizat pe atragerea
de investiţii noi şi pe capacitatea ro -
mâ nilor de a-şi îmbunătăţi gradul de
asu mare voluntară a obligaţiilor buge -
tare. În comparaţie cu această viziune
idealistă, ne aşteptăm ca tehnocraţii
conduşi de Dacian Cioloș să aibă o

abor dare mai pragmatică. Aceasta
întru cât situaţia indică mai degrabă
un parcurs sinuos decât atingerea ra -
pi dă a rezultatelor aşteptate de fostul
gu vern. Încrederea investitorilor străini
în economia locală este încă la cote
extrem de reduse şi nu trebuie să ne
aş teptăm la îmbunătăţiri majore în
lipsa stabilizării politicii fiscale şi a re -
formei reale a sistemului administrativ.

Pe de altă parte, inactivitatea capi -
ta lului autohton nu este cauzată de
lipsa de iniţiativă, spiritul antreprenorial
fiind mai prezent aici decât în alte ţări
din regiune, ci de obstacole mult mai
dificil de înlăturat - birocraţia, neîn cre -
de rea generalizată în politicile publice,
dar, mai ales, lipsa de educaţie antre -
pre norială. În fine, cu privire la gradul
de conformare voluntară în rândul
con tribuabililor români, creşterea lentă
a acestuia nu ar trebui să reprezinte
un reper. În schimb, nu putem să omi -
tem faptul că, în mod constant - chiar
şi în perioade de creştere economică
- ponderea firmelor româneşti cu pier -
dere este mai mare decât cea a fir -
me lor care înregistrează profit. Un ast -
fel de rezultat nu poate fi pus exclusiv
pe seama unei pregătiri antre pre no -
riale necorespunzătoare, fiind cu cer -
ti tudine şi un indicator al unui fenomen
evazionist larg răspândit.

Măsuri menite să
menţină deficitul
bugetar sub 3%
În contextul de mai sus, prudenţa

ar urma să devină un factor crucial în
execuţia bugetară. Având în vedere
faptul că pierderea popularităţii nu re -
prezintă un risc pentru un guvern teh -
no crat, ne putem aştepta din partea
nou lui guvern la măsuri imediate de
spo rire a veniturilor bugetare, cu im -
pact asupra jucătorilor deja prezenţi
pe piaţă. 

Anticipăm, aşadar, că în prim plan
vom avea măsuri de maximizare a în -
ca sărilor de taxe şi impozite. În lipsa
po sibilităţii de monitorizare de la
distanţă a operatorilor economici - obli -
ga tivitatea utilizării aparatelor de mar -
cat fiscale cu jurnal electronic a fost

amânată până în 2017, iar conectarea
acestora la sistemul informatic naţional
de supraveghere a datelor fiscale nu
se va realiza decât în 2018 - ne aş -
tep tăm să avem un ANAF extrem de
activ pe teren. Pentru că serviciile vor
rămâne, cel mai probabil, principalul
contribuitor la creşterea PIB şi în acest
an - dintre acestea, transporturile şi
IT-ul fiind estimate a înregistra cea mai
bună evoluţie - nu trebuie să ne mire
o extindere a activităţii de control şi cu
privire la alte sectoare de acti vi tate
decât cel de comerţ. Mai mult, în 2016,
ne putem aştepta şi la o spori re a nu -

Capcanele
relaxării fiscale
Situaţia macroeconomică a ţării este stabilă... pentru moment.
Perioada de criză economică a trecut, performanţe importante fiind
înregistrate de România în ultimii ani.

Inactivitatea investițiilor autohtone nu este cauzată de lipsa de iniţiativă,
spiritul antreprenorial fiind mai prezent aici decât în alte ţări din regiune, ci
de obstacole mult mai dificil de înlăturat - birocraţia, neîncrederea
generalizată în politicile publice dar, mai ales, lipsa de educaţie
antreprenorială.


