www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2022-05-20 17:23:49

Presedintele ANAF: Pe nivelul de impozitare din România nu putem sa depasim
36% încasari fiscale în PIB
România nu ar putea sa depaseasca 35% - 36% încasari fiscale în PIB, în conditiile actualului nivel de
impozitare, daca nu ar mai fi evaziune fiscala, a declarat, vineri, presedintele Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, Lucian Ovidiu Heius, în cadrul unei conferinte de presa.
"Pe analizele mele, dar repet, sunt ale mele, au un anumit grad de incertitudine, nevând la momentul respectiv
acces la foarte multe date, dar în perioada urmatoare o sa cer colegilor sa facem o analiza corecta si cu care sa
iesim în public, deci, pe calculele mele, astazi, pe nivelul de impozitare din România, daca nu am mai avea
evaziune fiscala nu putem sa depasim 35% - 36% încasari fiscale în PIB", a spus Heius.
El a afirmat ca nu este normal sa fie realizate comparatii între state care au diferite cote de impozitare, dar si alte
traditii culturale.
Presedintele ANAF a precizat ca în 2021 încasarile fiscale în PIB au fost de 26,1%. Ţinta pentru anul 2022 este o
crestere cu 0,5%, astfel încât sa ajungem la 26,6% - 26,7%.
"Eu îmi doresc ca aceasta tinta sa fie depasita, sa fie cât mai mare. Iar pentru ce putem face acolo, în primul rând
trebuie sa marim baza de impunere. Cum pot sa maresc baza de impunere? Luptând împotriva evaziunii fiscale,
scotând la suprafata cât mai multa masa impozabila, care astazi circula prin alte metode, luptând împotriva
contrabandei si contrafacerii, care tot la fel, se întâmpla prin alte mijloace si nu aduc bani la buget si digitalizând
activitatea ANAF-ului, care sa fie cât mai rapida, informatia sa curga cât mai repede si sa observam unde
contribuabilul creeaza o problema. Nu sunt adeptul neaparat al majorarilor de taxe. Nu, mai ales ca noi trecem, nu
noi, toata Europa, prin niste crize succesive incredibile de care trebuie sa tinem cont", a sustinut seful ANAF.
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