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         180/10.02.2015 
Către: 
 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
 Domnului Ministru Darius-Bogdan VÂLCOV 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 
Pentru început, vă rog să-mi permiteți să vă adresez mulțumirile noastre pentru inițiativa 
legată de organizarea întâlnirii din data de 05.02.2015. 
 
Consider că această întâlnire a fost un bun prilej de a prezenta punctul de vedere al 
ARACO într-o problemă de interes general, așa cum este cea a promovării unui nou Cod 
Fiscal și unui nou Cod de Procedură Fiscală, care să genereze stabilitate și 
predictibilitate în activitatea economică. 
 
Conform celor stabilite la această întâlnire, supunem analizei Dumneavoastră 
următoarele propuneri: 
 

- Noul CF să permită startarea investițiilor noi cu garanția asigurării acestora cu 
resursele financiare necesare. 

- Bugetarea multianuală a obiectivelor prioritare cuprinse în programele de investiții 
care însoțesc bugetele entităților achizitoare.   

- Reducere TVA de la 24% la 19%, menținerea cotei unice, neinstituirea de noi taxe 
și impozite. 

- Facilitarea plății TVA de către agenții economici în termen de 10 zile de la 
încasarea facturii de la bancă, prin implementarea procedeului de "reverse 
factoring" (ex.sistem implementat în Italia). 

- Compensarea operativă a datoriilor antreprenorilor către bugetul de stat cu 
creanțele pe care statul le înregistrează față de antreprenori, fiind în acest fel 
create condițiile de participare a acestora la  licitațiile din fonduri publice. 

- Preluarea in CF a prevederilor Art.7 alin.(3),(4) și (5) din HG 264/2003 privind 
acordarea avansului. Solicitarea se impune, deoarece s-au întâlnit cazuri în care 
prevederile Art.7 nu au fost însușite de către organele fiscale de control. 

- Taxa pe construcții speciale să fie adusă la nivelul taxei echivalente cu impozitul 
local pe construcții. 
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- Reducerea numărului de plăți fiscale până la nivelul mediei înregistrate în U.E., 
respectiv 12,5/an. 

- Eliminarea impozitării dividendelor, având în vedere că profitul brut este impozitat 
cu 16%, iar dividendele  prelevate din profitul net rezultat sunt impozitate la rândul 
lor. Se elimină pe această cale dubla impozitare. 

- Deductibilitatea cotizațiilor achitate de membri structurilor de tip asociativ cu profil 
profesional – patronal. 

- Asigurarea stabilității și predictibilității pe o perioadă medie a CF și CFP, prin 
limitarea actelor normative care urmăresc modificarea Legii 571/2003, eventualele 
noi reglementări urmând a fi aplicate în anul următor promulgării acestora. 

- Garanția de Bună Execuție  prevăzută de HG 925/2006 (Norme metodologice de 
aplicare a OUG 34/2006 privind achizitiile publice) la Art.89 alin.2 la un nivel de 
maxim 10% sa fie redusă la 5% si preluată în CF și colaterizare prin produse de 
asigurare. 

- Instituirea unui regim opțional de taxare fixă anuală pentru microîntreprinderi și 
întreprinderi mici la nivel de 3 – 5% din cifra de afaceri, funcție de domeniul de 
activitate. 

- Introducerea taxării inverse in sectorul de construcții. 

În ceea ce privește oportunitatea introducerii taxării inverse, vă solicităm să 
acceptați o întâlnire cu reprezentanții noștri,  pentru a discuta direct argumentele 
pro și contra introducerii acestei prevederi. 

 

Vă asigurăm, Domnule Ministru, de întreaga noastră disponibilitate de a contribui, 
prin competențele pe care le deținem prin specialiștii noștri, la finalizarea în bune 
condiții a noului Cod Fiscal și a noului Cod de Procedură Fiscală, adresându-vă 
totodată întreaga noastră considerație. 
 
Cu deosebită stimă, 

Laurențiu PLOSCEANU 
Președinte ARACO 
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