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Către:  Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului 

Ministerul Finanțelor 

În atenția: domnului prim-ministru Nicolae-Ionel CIUCĂ 

     domnului ministru Adrian CÂCIU 

Referitor la: Propunerea de modificare a sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor 

 

 

Stimați domni, 

 

Vă transmitem această adresă ca urmare a lansării spre consultare de către Ministerul Finanțelor pe 

data de 5 iulie 2022, a Proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale.  

Considerăm că aplicarea de impozit pe profit companiilor de consultanță în management încadrate 

la categoria IMM-urilor, este una extrem de nocivă pentru companiile care vor fi direct afectate de 

această măsură, dar și pentru mediul economic per ansamblu.  

Vorbim aici, nu doar despre companii de consultanță în management, ci despre microîntreprinderi 

în general, despre profesiile liberale în particular, care timp de doi ani de zile au trecut prin nenumărate 

încercări și provocări profesionale cauzate de pandemia Covid-19 și întregul impact al acesteia asupra 

mediului de afaceri, de o scădere accentuată a pieței în ultimii 2 ani în care consultanții au fost deseori 

nevoiți să lucreze pe diverse proiecte care au eșuat din cauza anulării liniilor de finanțare, de o 

incertitudine legislativă și decizională, de o lipsă de predictibilitate și de transparență pe care 

AMCOR le-a mai semnalat de nenumărate ori în adresele sale, de o scoatere a serviciilor de 

consultanță de la categoria de cheltuieli eligibile și de o diminuare a procentului acordat 

companiilor de consultanță care activează în domeniul fondurilor europene de la 10% la 1%, în 

unele situații.  

Mai mult decât atât, codurile CAEN de consultanță în management nu au fost niciodată 

finanțate prin fonduri europene ca beneficiari direcți în proiecte implementate cu fonduri europene 

deși au fost și sunt în continuare foarte afectate de contextul economico-financiar din ultimii doi ani.  

Luând în considerare toate aceste aspecte, considerăm că firmele de consultanță în management, 

microîntreprinderile în general, sunt cele mai afectate în această perioadă, sunt cele mai ”lovite” pentru 

că piața a scăzut semnificativ, prețurile au crescut foarte mult, iar aceste firme se chinuiesc să își 

păstreze toți angajații, să își plătească toate datoriile și acum mai primesc o lovitură printr-o mărire 

substanțială a impozitului. 

Dorim prin această adresă să facem apel la dumneavoastră să aveți o discuție cu reprezentanții 

mediului privat, cu reprezentanții IMM-urilor pentru a afla direct care va fi impactul unei astfel de 

măsuri asupra acestor companii, asupra pieței și implicit asupra gradului de colectare a impozitelor 

înainte de a aplica o astfel de măsură.  

Noi, reprezentanții companiilor de consultanță în management din  România, considerăm că o astfel 

de măsură nu va avea efectele scontate, poate va produce pe termen scurt colectarea de sume mai mari 
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din impozite care vor intra în bugetul de stat, dar pe termen mediu va conduce la închiderea a numeroase 

firme care nu vor mai putea face față cheltuielilor mai mari decât veniturile și care vor da faliment sau 

care își vor reduce echipele de experți pentru a face față cheltuielilor.   

Considerăm că prin reducerea numărului de angajați sau prin închiderea firmelor afectate grav de 

tot acest cumul de măsuri vor avea de suferit implicit și economia țării și bugetul de stat. 

Este evident, și experiențele anterioare au demonstrat acest lucru, că orice mărire a taxelor și a 

contribuțiilor are pe termen mediu și lung efectul reducerii sumelor colectate la buget. De asemenea, 

întotdeauna creșterea impozitelor și contribuțiilor aplicată celor care își evidențiază în contabilitate toate 

operațiunile și care își plătesc taxele, impozitele și contribuțiile, în loc de a adopta măsuri care să 

determine disciplinarea fiscală a celorlalți contribuabili produce efecte inverse. 

Contribuabilii ”indisciplinați fiscal” își vor menține modul de lucru, și chiar vor progresa, 

înțelegând că fiscalizarea activității lor nu este o prioritate, iar contribuabilii disciplinați fiscali vor fi 

obligați, fie să ”își optimizeze fiscal activitatea”, fie să o reducă sau chiar să o închidă.    

Urmează să apreciați asupra faptului că, urmare a activității desfășurate de companiile de 

consultanță din România, gradul de absorbție al fondurilor europene în mediul privat tinde spre 100%. 

Fără a face neapărat comparație cu gradul de absorbție reușit de Statul Român (dând la o parte plățile 

directe), trebuie să conveniți că unul dintre motivele pentru care există acest decalaj este reprezentat de 

activitatea companiilor de consultanță în domeniu, care au reușit să ridice gradul de colectare.     

Slăbirea acestor companii și eventuala lor dispariție de pe piață ar putea conduce inclusiv la 

imposibilitatea de a se asigura consultanța necesară menținerii gradului de absorbție actual, ceea ce va 

afecta piața per ansamblu.  

În speranța unei soluționări favorabile a aspectelor prezentate, vă asigurăm de întreaga noastră 

considerație și vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru discuții cu privire la subiectele abordate în cadrul 

acestei scrisori.  

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

 

mailto:office@amcor.ro
http://www.amcor.ro/

