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Fiscul către contribuabil – ”bucură-te de prevederile evident neclare și mai primește un 
rând de penalități... interpretabile!” 
 
• Prin noile propuneri de modificare a Codului de procedură fiscală, interpretările 

legii vor avea un impact și mai puternic asupra plătitorilor de taxe!  
E nevoie de un registru public al ”interpretărilor cu dedicație”! – atrag atenția 
consultanții Transfer Pricing Services. 

 
Guvernul recunoaște că legislația fiscală conține ”prevederi evident neclare” dar pare dispus să 
încurajeze pe mai departe sistemul păgubos al interpretărilor cu dedicație. Consultanții Transfer 
Pricing Services trag un semnal de alarmă cu privire la noile modificări aduse Codului de procedură 
fiscală, așa cum se regăsesc în proiectul de Ordonanță publicat zilele trecute pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice.  

Concret, este vorba de un nou articol (1202) care introduce așa-numitele penalități de nedeclarare, 
”de 10% dacă suma stabilită de organele fiscale nu depăşeşte 10% din suma corect datorată, 
respectiv de 25% dacă suma stabilită depăşeşte 10% din suma corect datorată”. (Reamintim că, în 
acest moment, pentru suma stabilită în plus de organul de control se percep dobânzi de 0,04%/zi și 
penalități de întârziere de 0,02%/zi). 

Nu comentăm aici introducerea, în sine, a acestui al treilea rând de penalități, ci doar modalitatea în 
care aceasta se face, cu perpetuarea unei stări de fapt defavorabile marii majorități a contribuabililor. 
Adrian Luca, director TPS, trece în revistă punctele controversate din noile modificări:  

1. Încă din primul paragraf al articolului, se vorbește de “obligaţiile fiscale principale 
nedeclarate de contribuabili ca urmare a vinovăţiei acestora şi stabilite de organele fiscale.” 
Care este sensul introducerii noțiunii de vinovăție, aceasta putând trimite din start la o 
acțiune cu premeditare din partea contribuabilului de a face evaziune, adică infracțiune? Dar 
dacă un contribuabil pur și simplu aplică greșit un anumit paragraf de lege? Este vina sa că nu 
a înțeles o prevedere neclară, mai mult ... ”evident neclară”? 
 

2. În paragraful 9a se spune, nici mai mult, nici mai puțin, că penalitățile de nedeclarare nu se 
aplică dacă “diferenţa stabilită este în legătură cu interpretarea de către contribuabil, cu bună 
credinţă, a unor prevederi ale legii fiscale evident neclare” (s.n.).  
 
Contribuabilul are, în sfârșit, satisfacția amară că însuși Guvernul recunoaște că există  
prevederi (paragrafe, chiar texte întregi de legi) evident neclare. Dar, culmea, aceasta nu 
înseamnă că dacă și le asumă, Guvernul le și clarifică. Din contră, pare să spună că acestea 
sunt în beneficiul contribuabilului, din moment ce iată, odată invocate, anulează... toate 
penalitățile.  
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Putem interpreta că, dacă noile penalități de nedeclarare nu se vor aplica pe motiv de 
prevederi evident neclare, nu ar trebui să se mai aplice nici penalitățile de 0,02%/zi?  
(Ca să nu mai vorbim că, în accepțiunea noilor propuneri, se pot interpreta și cu rea credință 
prevederi care sunt evident neclare! Fără comentarii). 
 

3. Cheia de boltă a noilor prevederi pare să fie însă paragraful 9b –“Penalitatea de nedeclarare 
nu se aplică dacă diferenţa stabilită este în legătură cu aplicarea unor prevederi ale legii 
fiscale, de către contribuabil, potrivit interpretării emisă de administraţia fiscală reprezentând 
norme, instrucţiuni, circulare, opinii şi alte asemenea documente, iar ulterior se modifică 
interpretarea dată textului în cauză”. 
 
Altfel spus, contribuabilul este încurajat deschis să ceară interpretări ... interpretabile de la 
Fisc, cu toate costurile care decurg de aici: costuri care afectează în primul rând cadrul 
concurențial deschis între companiile-contribuabil: vor fi penalizate cele care nu primesc în 
timp util o interpretare, vor avea un ”avantaj competitiv” cele care pot primi rapid o 
interpretare cu dedicație.  

Sunt chestiuni evident neclare în aceste modificări, întrebări la care fiecare contribuabil așteaptă 
răspuns, mai ales cei care cad sub incidența unor domenii din start interpretabile. Un astfel de 
domeniu foarte ”expus” este cel al prețurilor de transfer - cele la care se derulează tranzacțiile între 
companiile dintr-un grup/persoanele afiliate.   

”Prin Codul Fiscal, autoritățile se angajează să respecte un principiu de bază al fiscalității, cel 
privind certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la 
interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru 
fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi 
să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale. 
După noile propuneri, pentru a proba buna credință, Fiscul va trebui cel puțin să prezinte un 
registru public al interpretărilor emise (cu respectarea secretului fiscal, evident), pentru ca acestea 
să poată fi cunoscute de toți contribuabilii care se încadrează într-o anumită speță. De asemenea, 
va trebui ca Fiscul să facă o practică din a răspunde în termen legal solicitărilor contribuabililor” -  
conchide directorul TPS.  

 
 
 
 


