
 

Impozitul forfetar, cel mai “etic” mod de plata? 

 

Potrivit declaratiilor Ministrului delegat pentru IMM-uri, 

Mediu de Afaceri si Turism, Maria Grapini, impozitul 

forfetar nu va mai fi in 2013 precum cel din 2009, 

intrucat vizeaza in special sectorul serviciilor, si numai 

anumite servicii, nu cum s-a aplicat in 2009, la toate 

categoriile de firme. 

 

Noul impozit este valabil pentru anumite sectoare de activitate unde in mod traditional exista un 

grad ridicat de evaziune fiscala, fiind vizate in special cele ale turismului si serviciilor.  

“In masura in care Guvernul va aproba introducerea unui nou sistem de impozitare forfetara acesta ar 

trebui sa aiba ca obiective principale diminuarea evaziunii fiscale in cazul firmelor care desfasoara 

activitati in domeniile vizate de impozit, si colectarea de taxe in cazul activitatilor economice care in 

mod traditional nu sunt taxate”, a declarat pentru Wall-Street avocatul Bogdan Toma, Senior Associate 

in cadrul firmei de avocatura Dragne & Asociatii. 

“Insa aceasta modalitate de impozitare nu ar trebui sa reprezinte o masura permanenta de combatere 

a evaziunii fiscale ci, dimpotriva, ar trebui aplicata pentru o perioada determinata de timp pana vor fi 

identificate si implementate masuri reale de combatere. Guvernul trebuie sa urmareasca impozitarea 

cu 3% respectiv 16% a tuturor veniturilor obtinute din activitati economice si nu sa incurajeze plata 

unei "taxe fixe"- impozit forfetar in anumite sectoare de activitate”, mai spune avocatul. 

In opinia sa, “este profund inechitabil ca unele activitati sa fie taxate cu sume fixe, mult mai mici decat 

cele ce ar trebui aplicate in mod normal, fata de restul activitatilor ce urmeaza sistemul clasic de 

impozitare cu 3, respectiv 16%”. 

Pe termen scurt, introducerea impozitului forfetar pentru anumite domenii de activitate ar putea 

reprezenta o solutie benefica, intrucat faciliteaza colectarea de taxe din activitati care la acest moment 

nu sunt taxate. Pe termen lung insa, spune Bogdan Toma, aceasta ar trebui privita ca o solutie 

tranzitorie, aplicabila pana la implementarea unor masuri coerente si echitabile care sa aiba ca 

rezultat impozitarea in mod egal a tuturor contribuabililor/domeniilor de activitate. 
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