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D-lui Sorin Blejnar
Preşedintele
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050471
Email: angela.stan@mfinante.ro
Subiect: Îmbunătăţirea relaţiei contribuabil – administraţie fiscală
Stimate domnule Blejnar,
IFA – filiala România este filială a Asociaţiei Internaţionale de Fiscalitate, singura organizaţie
internaţională non-guvernamentală care are ca obiect studiul problemelor fiscale.
Scopul IFA - filiala România este de a promova îmbunătăţirea legislaţiei finanţelor publice,
ştiinţa şi practica în România prin metode de cercetare ştiinţifică şi diseminarea
cunoştinţelor. Obiectivele Asociaţiei sunt studiul şi progresul legislaţiei fiscale din România,
precum şi, in colaborare IFA, studiul şi progresul legislaţiei fiscale internaţionale şi al
aspectelor economice ale fiscalităţii.
IFA-filiala România a participat la Seminarul FISCALIS organizat în 23 Ianuarie 2009 de
Comisia Europeană şi Administraţia Fiscală din Olanda. În cadrul discuţiilor purtate în cadrul
atelierului C al acestui seminar, intitulat “Frauda TVA: o problemă comună pentru
întreprinderi şi administraţii fiscale” mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri din state
membre ale Uniunii Europene s-au plâns de calitatea relaţiei contribuabil-administraţie
fiscală în România.
Din dorinţa de a colabora cu ANAF pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre contribuabil şi
administraţia fiscală şi în urma concluziilor desprinse la seminarul FISCALIS din 23 Ianuarie
2009 vă prezentăm o serie de propuneri:
 Transmiterea către contribuabili a scopului pentru care sunt obligaţi să depună anumite
declaraţii. Acest lucru s-ar putea face prin postarea pe internet, la secţiunea formulare şi
a unei explicaţii sumare privind scopul depunerii acestui formular. De exemplu: de ce se
depun declaraţiile 390, 392, 393, 394 etc?. Prin comunicarea acestor fapte contribuabilii
cinstiţi vor înţelege că este şi în interesul lor să depună aceste declaraţii şi vor fi mai
deschişi către conformare fiscală;
 Generalizarea sistemului de depunere on-line a declaraţiilor;
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 Acordarea contribuabililor, în baza unui certificat digital, a accesului on-line la propria fişă
pe plătitor din care reiese situaţia impozitelor declarate şi plătite. Astfel contribuabilii
cinstiţi îşi pot verifica situaţia fiscală permanent şi reacţiona rapid în situaţia unor erori;
 Crearea sistemului de „e-newsletter” pe site-ul ANAF. Astfel, doritorii să aibă posibilitatea
de a se înscrie cu adresa de e-mail pe site-ul ANAF şi de fiecare dată când ANAF
consideră că trebuie să facă publică o informaţie să transmită şi un „e-newsletter” către
cei care s-au înregistrat alături de mijloacele de informare tradiţionale. O astfel de măsură
ar creşte transparenţa şi ar da încredere contribuabilului în dorinţa administraţiilor fiscale
de a-l ajuta să fie corect;


Întocmirea de către ANAF a unui catalog de proceduri ce trebuie respectate de o
companie pentru a se asigura conformitatea fiscală;

 Încurajarea contribuabililor cinstiţi să raporteze eventualele suspiciuni pe care le au cu
privire la corectitudinea partenerilor lor de afaceri, astfel încât atunci când o companie are
indicii că un partener comite fraudă fiscală să poată raporta acest lucru administraţiei
fiscale fără a-i fi frică de faptul că administraţia fiscală îl va trage şi pe el la răspundere
pentru simplul fapt că au fost implicaţi în aceeaşi tranzacţie;
 Instruirea inspectorilor fiscali în sensul de a-i considera pe contribuabili parteneri şi nu
evazinişti. În acest sens ar fi util de analizat modelul estonian, conform căruia
administraţia fiscală furnizează servicii contribuabililor, care sunt clienţii săi.
 Instruirea inspectorilor fiscali în sensul de a investi timp şi resurse în descoperirea
fraudelor şi nu de a căuta să penalizeze orice mică greşeală formală.
Vom fi încântaţi să discutăm cu dvs. orice aspect al acestei scrisori pe care îl găsiţi interesant.
Cu sinceritate,
Prof. Univ. Dr. Marin Toma
Preşedinte

