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Asociația Româna de Factoring: “Noul sistem de plata defalcata a TVA va genera
blocaje majore în economie”
Noul sistem de plata defalcata a TVA pe care Guvernul intenționeaza sa îl introduca începând cu 1 Oct
2017 va genera dificultați majore în cash-flow-ul companiilor, întrucât proiectul de ordonanța propus va
împiedica finanțarea componentei de TVA prin factoring sau alte soluții de finanțare care au la baza
cesiunea de creanțe.
Factoringul , prin natura lui, este o soluție financiara care implica și finanțarea componentei de TVA din factura
cesionata, susținând în mod direct nevoia de lichiditate a companiilor și contribuind la disciplinarea
comportamentului la plata a agențiilor economici.
Factoringul s-a dovedit o altenativa viabila de finanțare, volumele înregistrate la nivelul pieței românești
dublându-se în ultimii 3 ani, atingând peste 4 miliarde Euro la finalul anului 2016.
În contextul noului proiect de ordonanța, TVA-ul nu va mai putea face obiectul finanțarii prin factoring, ceea ce va
afecta lichiditatea companiilor, cu precadere a celor din segmentul mic si mijlociu. “Toate calculele de cash flow
vor trebui ajustate în minus întrucât partea de TVA din factura nu va putea fi finanțata. Dealtfel, cei care au
conceput acest proiect, nu au oferit în forma circulata și o soluție pentru finanțarea acestor companii în noile
condiții”, declara Bogdan Roșu, președinte Asociația Româna de Factoring.
Prin urmare, consideram ca este absolut necesara o analiza complexa a impactului pe care noul sistem de colectare
a TVA îl va avea asupra mediului de afaceri, și, respectiv, stabilirea unui mecanism clar care sa permita
continuarea finanțarii TVA prin soluții de factoring și/sau finanțari pe baza de cesiune de creanțe care sa previna
blocajele anticipate de cash-flow.
ARF trage un semnal de alarma cu privire la implementarea într-un timp extrem de scurt a acestui nou sistem de
gestiune a TVA și considera ca acest proiect nu va aduce beneficiile scontate pentru economia româneasca în acest
moment.
“Un proiect în teorie util, dar nedovedit înca pe deplin, insuficient documentat și pregatit la acest moment, poate
bloca economia într-o perioada în care companiile ar trebui sprijinite.
Evaziunea TVA este o mare problema, însa un astfel de proiect va lovi în toți agenții economici onești, în timp ce
rezultatele în privința creșterii încasarilor de TVA ramân incerte.”
Prin acest punct de vedere, ARF solicita Ministerului Finanțelor reconsiderarea datei de lansare a acestui proiect
de ordonanța pâna la momentul în care exista confirmarea ca economia are resurse tehnice și financiare pentru a-l
implementa. Este deosebit de important ca prin masurile propuse sa nu creem în mediul de afaceri românesc
imaginea unui cadru economic nesigur și imprevizibil”.
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