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Ce asteptari are mediul de afaceri de la noul
Guvern
Mediul de afaceri vrea de la noul guvern masurile agreate si nu mai vrea
surprize neplacute in fiscalitate. Cea mai mare modificare fiscala din perioada
urmatoare va fi implementarea directivei europene DAC-6, in care cei care
folosesc scheme fiscale vor fi controlati la sange, scrie Ziarul Financiar.
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Mediul de afaceri se asteapta la o perioada de liniste in ceea ce priveste modificarile in fiscalitate,
in contextul in care si 2020 este an elec-to-ral. Cu toate ca bugetul este tensionat, iar de-fi-citul
de cont curent creste cu un ritm puternic, co-rectiile vor veni dupa ce va trece perioada
electorala, in contextul in care adoptarea unor astfel de masuri ar atrage dupa sine pierderi de
capital electoral. Cu toate acestea, directiva europeana DAC 6, prin care operatorii economici
care folosesc scheme fiscale vor fi controlati atent, trebuie sa fie transpusa in legislatia nationala
pana la sfarsitul acestui an.
„Ne asteptam ca in 2020, pentru ca exista o obli-gatie, sa se transpuna o serie de masuri si
di-rective agreate la nivelul Uniunii Europene. Ele sunt singurele certitudini ale anului 2020.
Vorbim de directiva DAC 6 - directiva inter-me-diarilor, directiva cu privire la solutionarea litigiilor
fiscale si la regulile anti-abuz“, a spus Alina Timofti, partener si coordonator NNDKP, divizia de

consultanta fiscala, in ca-drul evenimentului LEGAL & TAX, editia a II-a, organizat de ZF in
parteneriat cu casa de avocatura NNDKP.
DAC 6, explica consultantii, introduce obli-ga-tivitatea raportarii informatiilor care pri-vesc
tranzactiile generatoare de beneficii fiscale in zona impozitelor directe.
Printre asteptarile mediului de afaceri de la no-ul guvern in materie de modificari in legislatia
fiscala se numara masurile care au fost cerute de mediul de business si agre-ate de guvern, dar
care au ramas blocate in pro-cesul legislativ.
„Fac apel catre noul guvern sa se uite pe pa-chetul de legi de modificare a Codului de pro-cedura
fiscala. Sunt lucruri foarte bune aco-lo precum consolidarea impozitului pe profit, mu-tarea
solutionarii contestatiilor la Ministe-rul de Finante sau principiul asteptarilor legi-time“, a spus
Marius Ionescu, tax partener si coordonator NNDKP, Consultanta Fiscala.
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