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Vicepreşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România, Ionelia 
Vişan: „Modificările dese ale legislaţiei fiscale aduc prejudicii atât 
agenţilor economici, cât şi consultanţilor fiscali” 
Aspectele privind impozitarea afacerii atât pentru impozitele şi taxele 
reglementate în România, cât şi pentru alte impozite şi taxe similare în 
relaţia cu alte ţări sunt complexe şi multiple, iar înţelegerea lor este 
esenţială în planificarea şi derularea eficientă a oricărei afaceri. În 
această etapă de planificare a afacerii intră şi consultantul fiscal, care 
este acel profesionist ce oferă servicii de specialitate, recomandă 
soluţiile care să contribuie la reducerea costurilor aferente operaţiunilor 
legate de stabilirea şi vărsarea la bugetul consolidat al statului a tuturor 
categoriilor de impozite şi taxe, dar oferă şi sprijin pentru înţelegerea 

reglementărilor fiscale. „Un consultant fiscal este întotdeauna la curent cu noutăţile, informează în timp 
util agentul economic despre o modificare, şi oferă soluţiile aşa încât să poată elimina orice situaţie în 
care aplicarea necorespunzătoare a politicilor fiscale ar putea să-i genereze pierderi de cash flow în 
viitor. Un agent economic care solicită serviciile unui consultant fiscal se pune la adăpost de o eroare 
de implementare a politicilor fiscale şi poate să-şi creioneze o activitate predictibilă”, a declarat ieri în 
cadrul unei întâlniri de lucru dintre reprezentanţii oamenilor de afaceri şi ai consultanţilor fiscali din 
Constanţa, vicepreşedintele Camerei Consultanţilor Fiscal din România, Ionelia Vişan. Ea a declarat 
că, dacă companiile multinaţionale sunt deja obişnuite cu activitatea de consultanţă fiscală, cele mici 
rar apelează la serviciile profesioniştilor. În ceea ce priveşte modificările dese ale legislaţiei, Ionelia 
Vişan spune că acestea aduc prejudicii chiar şi consultantului fiscal. „În condiţiile în care consultantul 
fiscal vine de câteva ori pe an la omul de afaceri şi îl informează despre modificările aduse legislaţiei, 
la un moment dat, nici nu mai ştie ce să creadă”, a spus Vişan. De legislaţia stufoasă şi ritmicitatea 
modificărilor aduse în domeniul fiscal s-au plâns şi agenţii economici. „Nu este normal ca în timpul 
exerciţiului financiar regulile jocului să fie modificate de câteva ori. Nici bine nu reuşeşti să te pui la 
punct cu un act normativ că se şi modifică. Este aberant!”, a declarat reprezentantul unei firme. 
Prezent la eveniment, directorul executiv adjunct al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa, 
Emil Mihăilescu, a declarat că din cauza crizei financiare instituţia are probleme în a încasa banii 
restanţi de la contribuabili. „Propririle pe conturi deja nu mai dau niciun rezultat, iar sechestrele nici 
atât. Sperăm ca noul act normativ privind autocompensarea la societăţile care au datorii la stat să 
deblocheze puţin situaţia actuală şi să ducă la scăderea arieratelor”, a spus Mihăilescu. El a arătat că 
dacă la veniturile atrase la bugetul statului, judeţul Constanţa se află pe locul doi în ţară, la numărul 
firmelor intrate în insolvenţă nu ne întrece nimeni, clasându-ne pe primul loc la nivel naţional.  
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