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Ambalajele u[oare scad costurile de transport
Fondurile de investi]ii sfideaz` criza
Americanii trec la o nou` contabilitate?
DuPont mizeaz` pe contractul cu Ford Romånia
H&M prosper` \n plin` recesiune

Num`rul mare
de taxe [i legisla]ia
complicat`
sus]in firmele de
consultan]` fiscal`

servicii

Profit printre taxe
Firmele care ne \nva]` s` facem slalom printre
impozite reprezint` deocamdat` o pia]` mic`.
Legisla]ia complicat` [i impozitarea excesiv`
a muncii le vor ajuta \ns` s` prospere
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Pe holul Direc]iei Finan]elor Publice din
Sectorul trei al Capitalei se afl` din gur` \n
gur` care e „procedura” prin care o declara]ie de venit global poate fi completat` f`r`
cusur: se strecoar` printre hârtii 10 lei
func]ionarului c`ruia \i e[ti arondat, dup`
litera numelui de familie. Angaja]ii Direc]iei fac, de fapt, ceea ce ar trebui s` fac` un
consultant fiscal.
Deocamdat`, firmele de consultan]` nu
iau \n calcul ca pe o posibil` clientel` marea
mas` a contribuabililor. Iar persoanele fizice cu venituri de sute de mii de euro anual
nu se las` \n seama func]ionarilor direc]iilor
de Finan]e Publice, ci a unor companii
mari, care acord`, printre altele, asisten]`
fiscal` [i persoanelor fizice.
De consultan]i fiscali e nevoie \ns` ca de
aer nu doar pe holurile administra]iilor
financiare. „Cel mai des sunt \ntrebat «cum
s` fac s` nu pl`tesc contribu]iile sociale?»”,
spune Gabriel Biri[, avocat specialist \n
consultan]a fiscal` [i partener al Biri[ Goran. |n afara legisla]iei privind impozitarea
muncii, dup` cum explic` Gabriel Biri[, firmele se lovesc frecvent [i de slaba preg`tire
a inspectorilor fiscali [i de \ntârzierile \n
rambursarea TVA.
Dac` inspectorii fiscali sunt slab preg`ti]i, cum sunt consultan]ii? Profesia de
consultant fiscal este reglementat` de lege.
Potrivit ordonan]ei de guvern din 2007 privind consultan]a fiscal`, \n aceast` activitate se \ncadreaz`, printre altele, acordarea
de servicii [i asisten]` de specialitate pentru
\ntocmirea declara]iilor de impozite [i taxe,
asisten]` [i reprezentare \n fa]a autorit`]ilor
fiscale, inclusiv acordarea de asisten]` de
specialitate pe parcursul derul`rii inspec]iei
fiscale. Conform legii, consultantul trebuie
s` aib` o experien]` de cel pu]in cinci ani
dup` ob]inerea licen]ei \n domeniul fiscal
sau financiar-contabil. Examenul pentru
atribuirea calit`]ii de consultant fiscal se
organizeaz` de c`tre Camera Consultan]ilor Fiscali (CCF). Camera \[i acoper` cheltuielile din venituri proprii, provenite din
taxele de autorizare a societ`]ilor comerciale, de \nscriere \n eviden]a Camerei, din co-
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tiza]iile membrilor, dona]ii [i sponsoriz`ri.
Activitatea de consultan]` fiscal` poate fi
desf`[urat` numai de persoanele \nscrise \n
Registrul consultan]ilor fiscali [i al societ`]ilor comerciale de consultan]` fiscal`.
Sunt \ns` destui consultan]i pe pia]`,
]inând cont de nevoia acut` de a pune o
\ntrebare chiar [i când e vorba de completarea unei simple declara]ii de venit? |n
registrul societ`]ilor comerciale de consultan]` fiscal` autorizate de CCF sunt \nscrise
aproape 300 de firme care au ca obiect de
activitate, printre altele, [i consultan]a
fiscal`. Chiar [i \n aceste condi]ii \ns`, se
pare c` pia]a nu e deloc saturat`. Dup` cum
precizeaz` Angela Ro[ca, Managing Partner
al companiei Taxhouse, specializat` exclusiv
\n consultan]` fiscal` pentru mari companii
[i persoane fizice cu venituri anuale foarte
ridicate, \n România pia]a actual` de consultan]` fiscal` este estimat` la circa 35-40
milioane de euro. „Exist` \ns` o pia]` poten]ial` mult mai mare, neexploatat` \nc`, ca
urmare a dezinteresului unor companii fa]`
de acest subiect sau a preferin]ei de a avea
finan]ele, contabilitatea [i fiscalitatea acoperite integral de speciali[ti din cadrul firmei”,
precizeaz` oficialul Taxhouse.
Potrivit Angelei Ro[ca, pia]a româneasc`
de consultan]` fiscal` de top este mai
concentrat` decât pie]ele din economii mai
dezvoltate, unde exist` mult mai multe
companii care acord` consultan]` de acest
tip sau cabinete fiscale de ni[`. Taxhouse,
care face parte din re]eaua mondial` de
consultan]` fiscal` Taxand, [i-a \nceput
activitatea \n România \n anul 2006, \ntr-un
context al cre[terii cererii de consultan]`
fiscal` pe plan local. Firma Taxand a fost
\nfiin]at` \n anul 2005 de c`tre fo[ti angaja]i ai fostei mari companii de consultan]`
Arthur / Andersen. Compania a \nv`]at din
gre[elile trecutului (Arthur Andersen a prestat servicii de consultan]` integrate pentru
Enron, inclusiv audit), a[a c` \n prezent se
ocup` doar de consultan]` fiscal`. Cifra de
afaceri din 2007 a Taxhouse a fost de circa
un milion de euro.
Consultan]a fiscal` se afl` [i \n obiectul
de activitate a KPMG, Deloitte, Ernst & Young [i PricewaterhouseCoopers. KPMG, de

Campionii taxelor
Potrivit celei mai recente edi]ii a
raportului “Doing Business”, realizat de
Banca Mondial`, România va r`mâne [i
anul viitor pe locul 47 \ntr-un top privind
cele mai favorabile condi]ii pentru
dezvoltarea afacerilor, \n urma unor state
precum Azerbaidjan sau Botswana, cea
mai important` sl`biciune fiind legat` de
reglement`rile care vizeaz` plata taxelor
[i a impozitelor. România percepe, de
altfel, cel mai mare num`r de impozite
dintre statele analizate, potrivit datelor
B`ncii Mondiale, fiind nevoie de 202 ore
pe an pentru plata celor 113 impozite.

exemplu, acord` consultan]` fiscal` pentru
comer] interna]ional, fuziuni [i achizi]ii, evolu]ia codului fiscal dup` aderarea la
Uniunea European` (reglement`ri vamale,
TVA etc.). Iar acest segment de business de]ine o parte destul de important`, chiar dac`
pentru toate cele patru mari companii auditul aduce cea mai mare parte a veniturilor.
Dup` cum precizeaz` Venkatesh Srinivasan, partener [i [ef al departamentului
de Consultan]` Fiscal` al Ernst & Young,
ponderea serviciilor de consultan]` fiscal`
\n cifra local` de afaceri a companiei este de
aproximativ 30%, iar num`rul de angaja]i
pe segmentul fiscal este de peste 100. Tipul
de servicii implic`, printre altele, impozitele
directe aplicabile societ`]ilor comerciale [i
persoanelor fizice. Printre clien]ii Ernst &
Young se num`r` fonduri de investi]ii, companii din sectorul imobiliar, industria de
petrol [i gaze, utilit`]i, bunuri de consum,
retail etc.
La polul opus marilor firme specializate
\n consultan]` sau celor mari patru auditori
sunt sutele de societ`]i comerciale sau
persoane fizice autorizate care practic` cu
succes meseria de consultant fiscal. Este cazul lui Adrian Benta, consultant fiscal care
\[i desf`[oar` activitatea ca persoan` fizic`
autorizat`. Cabinetul acestuia este \nfiin]at
\n anul 2007. Ca salariat, Adrian Benta
lucreaz` \ns` \n domeniu din 1998, de la
acea dat` fiind contabil, economist, contabil
[ef [i director economic. Clien]ii lui Adrian
Benta [i ai celor doi colaboratori ai s`i sunt
societ`]i mijlocii, cu cifre
de afaceri \ntre 500.000
[i cinci milioane de euro,
Pia]a de consultan]` fiscal` a \nregistrat
dar \n ultimele dou` luni
un ritm de cre[tere accelerat \n ultimii
au fost solicita]i [i de clitrei-patru ani [i trendul va continua
en]i micro\ntreprinderi.
Tarifele orare pe care

le practic` Benta pentru consultan]` variaz`
\ntre 150 [i 200 de euro. „Din discu]iile
cu al]i colegi, avute la diverse cursuri de
preg`tire profesional` sau seminarii, am
aflat despre sume privind onorariile pentru
ora de consultan]` care se \nvârt \n jurul a
200-400 euro”, spune Adrian Benta. Pentru
primele opt luni ale anului, veniturile lui
Adrian Benta au fost de 70.000 lei, ceea ce
\nseamn` peste 8.500 de lei lunar. Cifra
de afaceri estimat` pentru \ntreg anul este
de 110.000 lei. Printre serviciile solicitate
cabinetului, Adrian Benta men]ioneaz`
verificarea modului de raportare [i plat` a
TVA sau a impozitului pe profit, dar [i studii
fiscale privind sistemele de impunere din
Columbia, Spania, Italia [i Elve]ia.
Serviciile unor consultan]i ca Adrian Benta ar putea fi cerute \n curând [i de persoane
fizice. Tiberiu B., informatician român aflat
de cinci ani \n Germania, poveste[te c` acolo
nimeni nu-[i pl`te[te impozitul f`r` ajutor.
Exist` varianta \n care se apeleaz` la un
consultant sau cea \n care contribuabilul se
\nscrie \ntr-o asocia]ie a pl`titorilor de impozite, unde - \n schimbul unei taxe anuale - se
poate beneficia [i de câteva ore de consultan]`. Exist` [i softuri, unele care se pl`tesc,
altele puse la dispozi]ie gratuit de stat, cu
care contribuabilul afl` cât are de pl`tit la
fisc sau cât \i mai datoreaz` statul.
„|n România, pia]a de consultan]` fiscal`
a \nregistrat un ritm de cre[tere accelerat \n
ultimii trei-patru ani [i cred c` trendul va
continua, fiind unul dintre cele mai dinamice segmente ale pie]ei de consultan]` \n
general”, apreciaz` Angela Ro[ca. Potrivit
reprezentantului Taxhouse, cre[terea se
datoreaz` acceler`rii num`rului de tranzac]ii [i investi]ii de pe pia]a local`, a gradului
de complexitate a legisla]iei fiscale [i a
implement`rii de noi reglement`ri fiscale,
inclusiv ca urmare a ader`rii României la
Uniunea European`. „Direc]ia a fost [i este
aceea[i [i \n ]`ri precum Cehia, Polonia,
Ungaria sau state vechi membre ale Uniunii
Europene, unde practica fiscal` are origini
mult mai vechi”, mai spune Angela Ro[ca.
Consultan]ii fiscali vor fi deci la mare
c`utare \n rândul companiilor [i eventual
al persoanelor fizice, [i nu doar datorit`
cre[terii economice, a investitorilor, achizi]iilor [i fuziunilor. Impozitarea excesiv` a
muncii [i h`]i[ul legislativ vor face ca
\ntrebarea “cum s` nu pl`tesc impozitul?”
s` se aud` \nc` mult` vreme \n cabinetele
consultan]ilor, mari companii sau persoane
fizice autorizate. ê
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