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    București, 25 ianuarie 2021 

Către:  Domnul Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor  

Domnul Iulian Ardeleanu, Director General, Ministerul Finanțelor 

 Domnul Alin Chitu, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor  

 

Spre știință:    Domnul Claudiu Nasui, Ministrul Economiei  Antreprenoriatului și Turismului 

 

Ref.   tratamentul fiscal al cheltuielilor aferente tranzacțiilor cu persoane situate într-un stat inclus în 

Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale 

 

 

Stimați domni, 

 

În contextul Legii nr. 296 din data de 21 decembrie 2020, prin care au fost introduse o serie de modificări 

și completări Codului fiscal, începand cu 1 ianuarie 2021 au fost incluse în categoria cheltuielilor 

nedeductibile (Art. 25 (4) f1 din Codul fiscal) „cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu persoane 

situate într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în Anexa I și/sau Anexa II din Lista UE 

a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”. 

 

Anexa I cuprinde în fapt lista statelor necooperante în scopuri fiscale, incluzând următoarele jurisdicții: 

Samoa Americană, Anguilla, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad şi Tobago, Insulele 

Virgine Americane, Vanuatu, Seychelles.  

 

În schimb, Anexa II include următoarele state ce momentan sunt în discuții cu UE și care s-au angajat să 

implementeze anumite reforme în legislația fiscală pentru a nu fi incluse în lista statelor necooperante: 

Turcia, Botswana, Eswatini, Iordania, Maldive, Namibia, Thailanda, Saint Lucia, Australia, Maroc.   

 

Următoarea revizuire a acestor liste este prevăzută pentru luna februarie 2021. 

 

Anexa I include astfel state care au fost considerate ca fiind necooperante și care încurajează practici 

fiscale abuzive, reducând în mod drastic veniturile statelor membre din impozite, precum și țări care nu 

respectă încă toate standardele fiscale internaţionale de transparență și schimb de informații fiscale. 

 

Totuși, Anexa II nu se referă la astfel de state, ci cuprinde țări care și-au asumat angajamente în vederea 

punerii în aplicare a principiilor bunei guvernanțe fiscale, precum Turcia, cu care România are un volum 
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semnificativ de tranzacții comerciale ce au substanță și scop economic, așa cum rezultă din cel mai recent 

raport al BNR privind Balanța de Plăți și poziția investițională internațioală a României. Conform raportului 

în anul 2019, valoarea exporturilor extracomunitare destinate Turciei a fost în valoare totală de 2,2 mld. 

euro (3,5% din totalul exporturilor), iar valoarea importurilor extracomunitare cu aceeași destinatie a fost 

de 3,6 mld. euro (4,5% din total importuri). 

 

În acest context, prezenta scrisoare are menirea să semnaleze îngrijorările membrilor Coaliției pentru 

Dezvoltarea României cu privire la consecințele de ordin economic ale acestei modificări, precum şi 

recomandările noastre cu privire la alternativele ce ar putea fi luate în considerare. 

Ca urmare a implementării unui astfel de mecanism vor apărea o serie de dificultăți majore la nivelul 

contribuabililor care au relații comerciale cu țările incluse în Anexa II, ca de exemplu:  

i) considerarea cheltuielilor aferente bunurilor/serviciilor achiziționate ca fiind nedeductibile, 

deși acestea au substanța economică și nu sunt asimilate unor practici abuzive;  

ii) la achiziția unui echipament amortizabil, se poate ajunge în situația în care amortizarea fiscală 

ar fi considerată ca fiind nedeductibilă, deși echipamentul este folosit la fabricarea de bunuri 

aferente unor tranzacții care au substanță economică, bunuri care sunt vândute ulterior 

producției și astfel sunt generate venituri impozabile la nivelul contribuabililor români; 

iii) considerarea cheltuielilor cu scoaterea din gestiune a bunurilor vândute ca fiind 

nedeductibile, deși societatea înregistrează un venit impozabil din vânzare; ca atare, în 

oglindă, veniturile generate din vânzarea acestor bunuri ar trebui considerate neimpozabile, 

diminuând valoarea profitului impozabil generat de tranzacție; 

iv) considerarea cheltuielilor cu dobânzile și cu diferențele de curs valutar ca fiind nedeductibile, 

deși societatea folosește împrumutul în scopul desfășurării activității sale economice; 

v) unii contribuabili se regăsesc în situația unor contracte preexistente cu furnizori din țările 

listate, cu obligații asumate și care trebuie onorate, în caz contrar putând genera penalități 

sau putând duce la situații litigioase nedorite; 

vi) cheltuielile înregistrate de contribuabili români care au o reprezentață, sediu permanent sau 

sucursala în aceste teritorii etc. 

 

Având în vedere consecințele extrem de grave și blocajele ce pot interveni în economia României, 

considerăm că este necesară modificarea în regim de urgență a prevederilor legislative menționate, în 

vederea remedierii distorsiunilor ce ar putea fi create.  Această modificare ar putea fi făcută de exemplu 

prin: 

 

• Rectificare în condițiile art. 71 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative (în condițiile în care textul „și/sau anexa II din 
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Lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale” este incorectă, întrucât în Anexa II sunt 

menționate jurisdicții cooperante); sau 

• Ordonanță de Urgentă. 

 

În încheiere, vă asigurăm de intenția noastră de a vă sprijini în demersurile de îmbunătățire a cadrului 

legal și sperăm că aspectele sesizate în practică şi aduse la cunoștința dumneavoastră vor fi avute în 

vedere și vor și face obiectul unor discuții eficiente și serioase în cadrul comisiilor de specialitate din cadrul 

Ministerului  Finanțelor.  

 

Totodată, vă adresăm pe acestă cale disponibiliatea grupului de lucru pentru fiscalitate al CDR de a avea 

întâlniri tehnice cu reprezentanții Ministerului Finanțelor pe această temă. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Angela Roșca  

Coordonatorul grupului de lucru pentru fiscalitate 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 

 


