NR14 - De ce trebuie menţinută în România cota unică de impozitare
Tot mai frecvent auzim în ultima vreme vocile unor adepţi ai introducerii cotelor
progresive de impozit pe venit, voci care încearcă să demonstreze că acest sistem este, în
condiţiile actuale, echitabil şi adecvat pentru România. Toţi cei care susţin introducerea
impozitului progresiv invocă, ca argument hotărâtor, nivelul scăzut de colectare în PIB la
impozitul pe venit.
În mod greşit însă, aceştia fac referire la date nereprezentative, neţinând cont nici de
valorile indicatorilor macroeconomici din perioada 2000-2004, respectiv 2004-2008 şi
nici de alţi factori macroeconomici importanţi care au în vedere contextul economic în
care se află România şi fiecare dintre ţările vecine precum şi celelalte state membre ale
U.E.
Astfel, aceştia ar trebui să ia în calcul, în analiză, şi factori precum: produsul intern brut,
nivelul colectării tuturor veniturilor bugetare, volumul investiţiilor străine directe,
numărul locurilor de muncă nou create, puterea de cumpărare a populaţiei, salariul minim
pe economie, salariul mediu pe economie, etc.
Susţinătorii introducerii cotelor progresive de impozit pe venit ar trebui să ia în calcul în
analizele şi argumentaţiile prezentate următoarele aspecte:
- cota unică a descurajat căutarea de soluţii de evitare a plăţii impozitelor; a descurajat
emigrarea fiscală a firmelor româneşti şi a favorizat rămânerea în ţară a specialiştilor;
- scoaterea din zona nefiscalizată a aproximativ 150.000 de locuri de muncă;
- cota unică a simplificat sistemul de administrare fiscală atât din perspectiva
contribuabilului, cât şi a autorităţilor fiscale, sistem considerat birocratic ducând astfel la
reducerea costurilor de prelucrare/procesare a declaraţiilor de venit prin renunţarea la
globalizarea şi regularizarea veniturilor salariale.
Cota unică va atrage în continuare investiţii străine şi ne va menţine gradul de
competitivitate în grupul ţărilor emergente din CEE. Coroborată cu măsurile de încurajare
a investiţiilor străine, cota unică va atrage, pe viitor, cetăţeni ai altor state europene să-şi
stabilească rezidenţa fiscală în România şi să plătească taxe pe veniturile lor globale în
România pentru a beneficia de un regim favorabil de impozitare;
Mai mult decât atât, trebuie avut în vedere că, în contextul economic global actual, când
fiecare ţară doreşte să îşi menţină/să crească nivelul de competitivitate în scopul atragerii
de cât mai multe investiţii străine şi de scoatere la suprafaţă a veniturilor din economia
subterană, un sistem cu cote de impunere progresive nu poate susţine aceste obiective,
schimbarea cotei unice cu impozit progresiv arătând pe lângă o instabilitate a sistemului
fiscal şi o împovarare a contribuabililor, motiv care ar duce la plecarea din ţară a
companiilor care s-au stabilit în România atrase de beneficiile cotei unice de 16%.
Impactul pe termen mediu şi lung, în cazul concentrării poverii fiscale asupra celor care
creează valoare, va rezulta într-un exod al profesioniştilor. Asta în contextul în care

valoarea şi retenţia capitalului uman este o preocupare atât de importantă în întreaga
lume. Este evident că un asemenea exod va afecta competitivitatea României în Europa
iar lipsa de competitivitate ne poate condamna la subdezvoltare pe termen lung.
(mai multe argumente privind necesitatea menţinerii cotei unice puteţi găsi în materialul
din paginile 13-14)

