
Nr. 21 - Consultantul fiscal - factor important in dezvoltarea si succesul unei afaceri 

Dupa anul 1990, mediul de afaceri romanesc a cunoscut o dezvoltare continua, influentat semnificativ 
de cresterea volumului investitiilor straine, precum si de derularea procesului de aderare si ulterior de 
integrare in Uniunea Europeana. Aceasta evolutie a impus pe piata autohtona expansiunea activitatii 
de consultanta fiscala, transformandu-se in activitate specializata, desfasurata independent si 
sprijinind in permanenta companiile. In acest scop, in sprijinul mediului de afaceri, a fost autorizata 
activitatea de consultanta fiscala.  

Importanta activitatii consultantului fiscal se face simtita inca din etapa de planificare initiala a afacerii, 
planificare care trebuie sa tina seama de rezultatele fiscale pertinente a oricarei investitii. Decizia 
investitorului este influentata atat de alternativele de investire, cat si de implicatiile fiscale aferente 
fiecareia dintre ele. Tot in aceasta etapa, consultantul fiscal, din postura de specialist, este cel care 
ajuta la intelegerea aspectelor privind impozitarea afacerilor, atat pentru impozitele si taxele 
reglementate in Romania, cat si pentru impozitele si taxele similare din alte state cu care are relatiile 
comerciale. Cunoasterea lor este esentiala in planificarea si derularea activitatii oricarei companii, 
tinand cont ca acestea sunt multiple si complexe. 

De asemenea, consultantul fiscal ofera consultanta cu privire la toate aspectele legate de investitiile 
straine in Romania, a proiectelor de due diligence, fuziuni, restructurare a afacerilor, precum si 
asistenta privind planificarea fiscala internationala. 
Consultantul fiscal ofera indrumare in interpretarea legislatiei fiscale, adaptand-o in functie de 
particularitatile fiecarei tranzactii.  

Rolul consultantului fiscal este major in interpretarea codurilor fiscale complicate intrucat ajuta ca, la 
final, afacerile sa devina eficiente respectand toate regulile.  

Legislatia fiscala din Romania a fost deosebit de volatila, mai ales in ultimii 3 ani, de cand a inceput 
recesiunea economica, si a fost marcata de cresterea taxelor si impozitelor, dar si de alte modificari 
legislative cu impact fiscal semnificativ, adesea acestea fiind introduse intr-un interval foarte scurt si cu 
aplicabilitate imediata. 

Serviciile oferite in domeniul fiscalitatii ii ajuta pe clienti sa faca fata sistemului fiscal din Romania, 
deseosebit de complex, si totodata indruma firmele cum sa respecte cerintele legale, precum si 
informarea acestora asupra oportunitatilor de reducere a poverii fiscale. 

Consultantul fiscal este specialistul in masura sa acorde servicii profesionale in domeniul fiscal si 
asistenta pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, avand un rol important in intregul proces 
de dezvoltare si mentinere a unei afaceri. De asemenea, acorda reprezentare in fata organelor fiscale, 
inclusiv asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale, precum si asistenta privind 
intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor 
acte administrative fiscale. 

Practica a demonstrat ca toate companiile care apeleaza la serviciile consultantilor fiscali sau 
societatior de consultanta fiscala inregistreaza multiple beneficii cum ar fi: eficientizarea afacerilor; 
reducerea poverii fiscale ca urmare a interpretarii legislatiei fiscale, dar respectand cadrul legal; 
indeplinirea corecta si la timp a obligatiilor fiscale, evitand plata unor sume suplimentare constand in 



majorari si penalitati de intarziere, amenzi, blocarea conturior bancare; reducerea obligatiilor fiscale, 
stabilite in sarcina acestora de catre organele de control, prin asistenta de specialitate pe parcursul 
derularii inspectiei fiscale, asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac 
impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale, precum si prin asistenta fiscala in 
cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.  

In prezent, in Romania, marile companii, dar si mare parte din societatile comerciale mijlocii 
beneficiaza in mod permanent de serviciile unui consultant fiscal sau ale unei societati de consultanta 
fiscala. Marile companii internationale care deruleaza afaceri in mai multe state, dar si companiile cu 
volum mai mic al afacerilor, nici nu concep sa-si desfasoare activitatea fara asistenta din partea 
firmelor de consultanta fiscala sau consultantilor fiscali. 


