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Politica fiscală 

 

REFORMA FISCALĂ FUNCŢIONEAZĂ 
După cum a prezis SAR cu doi ani în urmă 

În august 2003 SAR iniţia o serie lungă de publicaţii şi evenimente pentru a 
promova în România ideea reformei fiscale bazate pe cota unică de impozitare. 
Timp de un an şi jumătate după aceea am făcut campanie pe această temă – 
mai precis pentru (i) eliminarea impozitării progresive pe venitul global; (ii) lărgirea 
bazei de impozitare astfel încât ea să cuprindă sub cota unică cât mai multe din 
componentele de venit ale unei persoane; (iii) eliminarea deducerilor existente şi 
propuse, tot în vederea lărgirii bazei de impozitare; şi (iv) reducerea impozitului pe 
profit pentru a-l alinia la nivelul cotei unice de impozitare.  

Alţi lideri de opinie au preluat ulterior ideea, şi chiar fostul partid de guvernământ, 
PSD, a încercat să facă ceva în această direcţie, până când aripa sa 
conservatoare dirijată de preşedintele Iliescu au decis ca ideea să fie 
abandonată, pentru că n-ar fi fost populară cu electoratul lor. Alianţa de opoziţie 
DA, încurajată poate şi de campania noastră şi de ecoul internaţional extrem de 
favorabil cu care a fost primită o reformă similară întreprinsă de Slovacia în 
ianuarie 2004, a decis să includă această măsură în programul său electoral. 
Câştigarea alegerilor din noiembrie 2004, venită cumva pe neaşteptate şi după o 
cursă extrem de strânsă, n-a lăsat prea mult timp de analize. Pentru că noul Cod 
Fiscal urma să intre în vigoare în ianuarie, iar regula ce trebuie respectată măcar 
formal era ca orice modificare să fie făcută în anul calendaristic precedent, noul 
guvern instalat spre sfârşitul lui decembrie a avut practic doar câteva zile pentru 
pregătirea introducerii cotei unice.  

Ideea centrală a reformei e uşor de înţeles, deşi a fost îngropată sub munţi de 
retorică şi argumente colaterale: s-a luat ca reper procentul fix de 16%, apoi tot 
ce era peste acest nivel a fost redus, iar ce era sub nivel a fost crescut către 
această ţintă, pentru a face întregul sistem fiscal mai neutru, pro-liberaă iniţiativă, 
şi mai uşor de administrat. Cele mai importante şi mai vizibile două impozite au 
fost astfel reduse substanţial: cel pe profitul firmelor de la 25% la 16%; iar la cel pe 
venitul personal s-au scos treptele progresive (ultima era de 40%), ele fiind 
înlocuite cu celebra cotă unică de 16% (Fig. 1). Pe de altă parte o listă întreagă 
de deduceri şi exceptări au fost eliminate (unele nici nu ajunseseră de fapt să fie 
aplicate, existând doar în stadiul de proiect), atât la impozitarea directă cât şi la 
cea indirectă. De asemenea, au fost mărite impozite precum cele pe venituri din 
dividende, dobânzi, tranzacţii pe piaţa de capital, anterior aflate la valoarea de 
1%, iar cel pe cifra de afaceri s-a dublat de la 1.5% la 3%.  
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Fig. 1. Reforma fiscală din ianuarie 2005: cele două componente 
principale 

 Înainte După 

Impozit pe profit 25% 16% 

18% până la 60 €/lună* 
23% până la 150 €/ lună 
28% până la 230 €/ lună 
34% până la 325 €/ lună 

 
 
Impozit pe venit global 

40% peste 325 €/ lună 

 

 

16% 

*salariul mediu brut în 2005:   240 €/lună 

La doar patru luni de la aplicarea noului sistem este prea devreme pentru a face 
o judecată definitivă a efectelor acestuia. În plus, sistemul neutru în principiu nu 
este încă pus în practică pe de-a-ntregul, existând perioade de tranziţie graduală 
către ţinta de 16% pe mai multe componente ale impozitării. 

Însă sunt semne clare că reforma fiscală funcţionează, în România ca şi în alte 
părţi, aşa cum a susţinut tot timpul SAR. Efectul de mărire a încasărilor la buget ca 
urmare a reducerii cotelor de impozitare – efectul Laffer – este vizibil atât pe total 
buget cât şi pe componente, de exemplu la impozitul pe profit (Fig. 2). Chiar 
acolo unde încasarea scade puţin, ca în cazul impozitului pe venituri personale, 
scăderea e mult mai mică decât cea calculată de guvern şi FMI cu scenariul cel 
mai conservator. Pe total buget, după calculele noastre conform datelor de la 
Ministerul de Finanţe, veniturile la buget au crescut cu 4.7% în termeni reali pe 
perioada ianuarie-mai 2005 faţă de cea corespunzătoare a anului trecut (Fig. 3).  

În plus, creşterea importantă, peste rata inflaţiei, a sumelor colectate de bugetul 
asigurărilor sociale (Fig. 2), unde contribuţiile sunt definite ca procent fix din salarii, 
sugerează că unele locuri de muncă au ieşit într-adevăr la suprafaţă din 
economia subterană, începând să achite impozite şi contribuţii la buget. 
Guvernul a estimat numărul lor la aproximativ 100.000. Dacă estimarea e corectă 
asta înseamnă un spor de 2.5% în sectorul oficial, realizat în mare parte pe seama 
celui neoficial. 

Un al doilea efect pozitiv, mult mai greu de cuantificat cu precizie, vine de la 
eliminarea declaraţiilor anuale de venit pentru contribuabilii cu un singur salariu. 
Luând ca bază de calcul pe cei aproape 2.9 milioane contribuabili cu obligaţie 
de declarare în 2002, aproximativ 80% vor scăpa de acestă procedură ca urmare 
a simplificării. Asta înseamnă că începând din 2006 se vor realiza economii 
importante de efort şi resurse, atât în sectorul privat cât şi în administraţia publică. 
Însă beneficiile nu se văd imediat, ele acumulându-se în timp. 

 

 

 

 

 

 

 

Într-adevăr 
încasările au 

crescut o dată 
cu reducerea 
impozitelor… 
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Probleme 
Unele din criticile care au ţintit în reforma fiscală şi în Ministerul de Finanţe sunt, 
după părerea noastră, nemeritate. Când opoziţia sau media denunţă "măririle de 
taxe pentru a acoperi gaura cotei unice", asta trădează o înţelegere superficială 
a principiului neutralităţii fiscale. După cum am mai spus, înainte de această 
reformă câştigurile de capital sau din jocuri de noroc erau mult mai puţin 
impozitate decât cele din salariu, ceea ce e contraproductiv. Mai mult, 
deducerile existente şi cele planificate ar fi avantajat pe cei cu venituri mari sau 
din mai multe surse şi ar fi făcut administrarea fiscală mai greoaie şi permeabilă la 

Fig. 2. Buget general consolidat, inainte si dupa 
reforma

Sume in termeni reali: eliminata inflatia, rata de schimb fixa la 
media pe 2004

* ratele modificate la reforma din ianurie
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Fig. 3. Total venituri buget de stat (neconsolidat) 
termeni reali, primele 5 luni
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iregularităţi. Reforma fiscală din ianuarie 2005 şi-a ţinut promisiunea de a reduce 
sarcina fiscală medie şi de a lărgi baza de impozitare, prin mai buna exploatare a 
componentelor unde rata era disproporţionat de mică (dobânzi, acţiuni, 
dividende, microîntreprinderi). Este meritul guvernului că a rezistat presiunii 
grupurilor de interese – de exemplu, a celor producători de bunuri şi servicii ce 
erau anterior scutite de TVA) şi au investit capital politic în această reformă 
necesară.  

Însă nu e mai puţin adevărat că schimbarea n-a fost bine administrată în toate 
detaliile şi s-au dat naştere la multe incertitudini, în special din partea Ministerului 
de Finanţe. Presiunea timpului poate fi o explicaţie, dar nu o scuză.  

• Ideea centrală a reformei era clară pentru oricine a dorit să o vadă. Dar unele 
detalii în legislaţia secundară au venit foarte târziu, mult după 1 ianuarie când 
se presupune că tot Codul Fiscal trebuia să intre în funcţiune. De fapt anumite 
prevederi s-au clarificat abia la începutul lui iunie, după ce Parlamentul a 
operat şi el o serie de modificări cu oarecare întârziere. 

• Mai importante decât întârzierile sunt însă scăpările strecurate în Parlament în 
regimul impozitării câştigurilor din tranzacţii imobiliare, introduse în premieră ca 
urmare a acestei reforme. S-a creat posibilitatea ca prin modificarea datei 
contractelor sau prin diverse scheme de donaţii între persoane fizice, sau între 
persoane fizice şi firme, să se evite complet acest tip de impozitare. Cum 
politicienii români sunt adesea acuzaţi că s-au îmbogăţit inclusiv din afaceri cu 
terenuri şi clădiri, se poate specula că asemenea scăpări nu sunt chiar greşeli 
neintenţionate. Dacă portiţele din lege nu sunt eliminate nu vor veni probabil 
prea mulţi bani la buget pe această sursă – dar nici nu se pierd bani pentru că 
ea nu exista înainte. 

• Lipsa de coordonare inter-sectorială sau între agenţii e o problemă tipică în 
România, iar o lege de complexitatea Codului Fiscal n-a putut s-o evite. Când 
s-au operat iniţial modificările, s-a trecut cu vedere că impozitul pe venitul 
global este o sursă partajată de venituri, din care administraţiile locale primesc 
nişte procente fixe. Scăderea colectării prevăzută imediat după introducerea 
cotei unice urma să afecteze negativ bugetele locale, aşa că guvernul a 
intervenit cu o ordonanţă de urgenţă în februarie crescând semnificativ 
aceste procente. Numai că azi se constată că scăderea încasărilor ar putea 
să nu fie atât de mare pe cât se credea, deci poate că administraţiile locale 
au fost de fapt supra-compensate (deşi orice primar ar putea argumenta că, 
dacă încasările din impozitul pe venitul global rămân într-adevăr la nivel înalt, 
asta nu face decât să compenseze parţial mandatele nefinanţate pe care le-
au primit în ultimii ani de la centru).  

• În fine, e de lăudat că guvernul a făcut pasul curajos şi îndelung amânat de a 
mări impozitul pe terenul agricol, de la suma simbolică de 30 Eurocenţi/ha/an 
la o medie de aproximativ 10 Euro/ha/an. Totuşi, fără o explicaţie rezonabilă, 
a decis de asemenea să preia aceste sume la bugetul de stat, deşi impozitele 
pe proprietate au fost întotdeauna în ultimii ani venit propriu al administraţiilor 
locale. Nu numai că această măsură contrazice principiile de descentralizare 
afirmate de guvern şi puse la baza pachetului legislativ anunţat pentru 
toamnă – dar poate crea efecte perverse şi necontrolabile suplimentare. Unii 
primari au ameninţat deja că vor mobiliza Consiliile Locale pentru a include 
tot terenul agricol în intravilan, pentru a păstra astfel sumele din impozite la 
bugetul local. Însă asta ar da peste cap multe Planuri Generale de Urbanism şi 
ar face şi mai greu de controlat decât este deja regimul construcţiilor şi 
expansiunea localităţilor.  

… însă au fost 
sincope de 

management 
în această 

reformă; unele 
probleme de 

coordonare se 
vor vedea 

abia de aici 
înainte 


