TaxHouse: Schimbarile fiscale deruteaza firmele
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Modificarile frecvente aduse in ultima perioada regimului fiscal din Romania, mai ales din considerente
bugetare, afecteaza, in special, jucatorii de talie mica de pe piata, conform firmei specializate in
consultanta fiscala TaxHouse, parte din reteaua globala Taxand.

?Modificarile asupra consultantei fiscale, cel putin de la intrarea in UE, nu au fost deloc aduse din perspectiva
necesitatii schimbarii fiscale ca atare, ci exclusiv din motive bugetare. De aceea acestea sunt atat de dese, iar
penultimul val de tari care au aderat la UE au trecut cam prin aceleasi probleme?, a declarat pentru Business
Standard Emilia Dragu, partener in cadrul TaxHouse Romania.
Potrivit acesteia, schimbarile majore care s-au produs pana acum in Codul Fiscal au afectat, in mod special,
sectorul constructiilor, deoarece in acest segment cash-flow-ul este intr-un rulaj continuu, iar daca un business
plan nu poate fi dus la capat din cauza anumitor modificari fiscale, afacerea respectiva este afectata si incetinita.
De obicei, spune aceasta, cu cat businessul este unul mic, la inceput, cu atat are mai mult de suferit din cauza
acestor instabilitati fiscale frecvente percepute. ?Schimbarile legislative din prezent sunt mai putin frecvente
decat au fost in trecut, insa ele duc in continuare la o anumita stare de nesiguranta a unor afaceri care sunt
planificate pe o perioada mai lunga de timp?, considera Alex Milcev, partener in cadrul companiei de
consultanta Ernst&Young Romania.
De aceea, conform TaxHouse, Ministerul Economiei si Finantelor a ajuns la hotararea ca, in decursul acestui an,
sa nu mai fie adusa nicio alta modificare a legislatiei pana in 2009, singura modificare care va mai fi adusa in
acest an fiind reprezentata de respectarea notificarii oficiale primite de la UE in luna mai, cu privire la
eliminarea discriminarii impozitului pe dividende in interiorul spatiului UE.
Dupa doar doi ani de functionare pe piata locala, compania romaneasca de consultanta fiscala TaxHouse, afiliata
la reteaua globala Taxand, a ajuns la o cifra de afaceri de circa un milion de euro. Reteaua Taxand a fost creata
de fosti parte- neri de taxe din Arthur Andersen - gigantul de consultanta desfiintat in 2002, dupa scandalul
Enron.
TaxHouse detine in prezent 18 consultanti, dintre care trei parteneri - Angela Rosca, Cristian Radulescu si
Emilia Dragu, fosti consultanti Andersen.
Principalii concurenti ai companiei pe piata locala de consultanta fiscala sunt firme precum Mazars Hammelrath,
Baker Tilly Klitou si BDO Conti, dar si firmele din grupul Big Four (PwC, KPMG, Deloitte, Ernst&Young).
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