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Concluzii cheie
Studiul “Povara administrative fiscală” analizează răspunsurile a 80 de directori financiari cu privire la impactul declarațiilor
fiscale asupra mediului de afaceri, așteptările în relația cu ANAF și identificarea eventualelor soluții. Acesta are la bază un
chestionar aplicat în perioada 5-19 octombrie 2018.
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65% dintre directorii financiari ai companiilor din România declară că petrec mai mult de două zile în fiecare lună
pentru a pregăti declarații fiscale pentru ANAF. 77,5% declară de raportările pe zona de TVA le ocupă cel mai mult
timp, deși, în mod surprinzător, aceștia spun că utilizează un software pentru pregătirea lor automatizată.
Pot fi două explicații pentru aceste rezultate puțin contradictorii:
►
soluțiile IT utilizate nu sunt eficiente sau adaptate suficient;
►
fie schimbările legislative sunt atât de dese, încât soluțiile IT nu țin pasul.
Toți directorii financiari intervievați consideră că au aplicat legea fiscală în mod corect. Totodată, în situația în care
compania ar fi supusă unei inspecții fiscale aproape 60% dintre aceștia sunt de părere că inspectorii ANAF le-ar
impune impozite și taxe suplimentare de plată. Și mai surprinzător este că mai mult de jumătate dintre respondenți
(55%) nu știu dacă vor contesta impozitele și taxele suplimentare impuse de ANAF. Doar 42,5% au declarat că vor
depune contestație într-o asemenea situație.
În relația cu ANAF, o majoritate covârșitoare a directorilor financiari din România (95%) sunt de acord că derularea
unor controale prin metode electronice ar fi mai eficientă și probabil mai puțin intruzivă în activitatea companiilor. Nu
de puține ori contribuabilii au exprimat faptul că multe dintre inspecțiile fiscale derulate s-au întins pe perioade destul
de mari de timp, unele dintre acestea depășind chiar termenul legal.

Lunar, 65% dintre respondenți alocă mai mult de două zile pentru pregătirea
declarațiilor fiscale.
Cât timp alocați lunar pentru pregătirea declarațiilor fiscale?
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Declarațiile de TVA au nevoie de cel mai mult timp de completare, urmate de
cele pentru impozitul pe profit. 6 din 10 respondenți utilizează deja un software
pentru pregătirea automată a declarațiilor fiscale.
Căror declarații fiscale le alocați cel mai
mult timp?
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Deși tratamentul fiscal aplicat este considerat corect de către toți respondenții,
aproape 60% dintre aceștia se așteaptă la sume suplimentare de plată stabilite
de ANAF.
Credeți că în situația unei inspecții fiscale
vă vor fi impuse sume suplimentare de
plată?
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1 din 2 respondenți se așteaptă la o inspecție fiscală în următoarea perioadă din
partea ANAF
Vă așteptați să fiți subiectul unei inspecții
fiscale în următoarea perioadă?
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Peste jumătate dintre respondenți (55%) nu știu dacă vor contesta impozitele și
taxele suplimentare impuse de ANAF și doar 42,5% au declarat că vor depune
contestație într-o asemenea situație.
În situația impunerii unor sume suplimentare, veți
ataca decizia ANAF?
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Derularea inspecțiilor prin mijloace electronice este confirmată de 95% dintre
respondenți ca fiind un mijloc mai facil și eficient în relația cu ANAF.
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“Este surprinzător că, deși vedem în jurul nostru un avans uriaș al
tehnologiilor de orice fel, simpla raportare fiscală în România încă
dă bătăi de cap directorilor financiari. Dacă ne uităm la alte state
membre precum Ungaria, Polonia, Spania care au implementat
modalități electronice de raportare fiscală extrem de eficiente,
rămâne doar să așteptăm și să sperăm ca aceste soluții să fie
adoptate și de ANAF. Acest lucru ar face viața mai ușoară nu
doar companiilor, ci ar ajuta și la identificarea mult mai facilă a
celor care eludează legea.”

Adrian Teampău, Partener Asociat, Diviza de Impozite
Indirecte a EY România
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tranzacții și consultanță în afaceri. Informațiile valoroase și
serviciile noastre contribuie la creșterea încrederii în piețele de
capital și în economiile din întreaga lume. În acest sens, vrem să
avem un rol important în construirea unei lumi care funcționează
mai bine pentru angajații noștri, pentru clienții noștri și pentru
comunitățile din care facem parte.
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