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Subiect: Adresa dumneavoastră nr. 4246 din 19.09.2022, înregistrată Ia Consiliul 
Concurenţei cu nr. RG/13587/23.09.2022 (Caz nr. 2201688)

Stimate domnule Secretar General,

Având în vedere adresa dumneavoastră, menţionată anterior, prin care aţi solicitat 
Consiliului Concurenţei fonnularea unui punct de vedere cu privire la Propunerea 
legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 310 din Legea 227/2015 
privind Codul Fiscal (0559/14.09.2022), vă comunicăm unnătoarele:

Promovarea proiectului de lege are ca scop majorarea plafonului aplicabil regimului special 
de scutire de TVA de la 85 000 de euro la 133 000 de euro, pentra operaţiunile prevăzute la 
art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite 
conform art. 294 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Acest regim special urmează a fi aplicat 
persoanei impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, 
în contextul creşterii inflaţiei şi a creşterii preţurilor la toate bunurile de consum.

Potrivit cadmlui actual, societăţile care ating cifra de afaceri de 88 500 de euro, devin 
plătitoare de TVA. Potrivit Expunerii de motive, în condiţiile creşterii continue a preţurilor, 
probabilitatea ca societăţile care beneficiază de scutirea de TVA să devină plătitoare de 
această taxă devine din ce în ce mai ridicată, doar pentra că pe fluxul de aprovizionare au 
intervenit creşteri de preţuri în cascadă, fapt ce conduce la o creştere artificială a cifrei de 
afaceri. In aceste condiţii, se propune majorarea plafonului aplicabil regimului special de 
seutire de TVA de la 85 000 de euro la 133 000 de euro, măsura urmărind un impact 
macroeconomic benefic, fiind justificată de necesitatea menţinerii pe piaţă a societăţilor ■ 
mici, cu un număr redus de angajaţi, cu activităţi comerciale ce nu implică un volum mare- 
de vânzări şi logistică, majorarea plafonului de scutire de taxă putând fi privită ca o măsură 
de protecţie socială. Pe de altă parte, prin introducerea măsurii se unnăreşte diminuarea 
evaziunii fiscale' şi, implicit, majorarea încasărilor către bugetul de staţ reprezentând 
inrpozit pe veniturile microîntreprinderilor, contribuţii sociale, impozit pe dividende.

Raportat la scopurile precizate în Expunerea de motive, precizăm faptul că, prima facie, 
măsura prevăzută în propunerea legislativă pare a fi justificată de natura sau economia 
generală a sistemului, însă, autoritatea competentă să fumizeze/confirme o astfel de 
justificare este Ministerul Finanţelor, sens în care, recomandăm solicitarea punctului de 
vedere al acestei instituţii.

^ în lipsa acesteia, societăţile putând fi tentate să îşi protejeze afacerile şi capitalurile prin limitarea cifrei de 
afaceri până la plafonul actual de scutire.
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Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru o cât mai bună colaborare şi răiuânem 
la dispoziţia dumneavo^tră pentru orice alte detalii sau informaţii suplimentare.

Cu deosebită consideraţie.

BOGDAN M. CmRIŢOIU 

PREŞEDINTE

Bogdan-Marius 2022.10.25
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