
 

 

Document de pozi ie 

Camera de Comer i Industrie a României sus ine m suri fiscale favorabile 
mediului de afaceri i responsabile din punct de vedere macroeconomic 

Camera de Comer i Industrie a României, membr  a Pactului pentru Fiscalitate, 
sus ine necesitatea reform rii sistemului fiscal actual, având în vedere realit ile din 
ara noastr : apartenen a la Uniunea European , criza economic  de la sfâr itul anilor 

2000 i perioada post-criz  actual , contextul geopolitic i macroeconomic actual. 
Toate acestea reprezint  factori care ne oblig  s  cre tem eficien a fiscalit ii pentru 
consolidarea competitivit ii companiilor române ti, în vederea dobândirii unei 
cre teri economice sustenabile. 

CCIR salut  utilizarea pârghiilor legislative existente pentru conturarea unui pachet 
normativ transpartinic, care s  fie asumat de întreaga clas  politic , pentru asigurarea 
predictibilit ii cadrului legislativ fiscal din România, în conformitate cu a tept rile 
mediului de afaceri i ale partenerilor interna ionali. 

În ceea ce prive te m surile de relaxare fiscal  - reducerea nivelului de taxare i 
eliminarea unor taxe existente în momentul de fa , CCIR consider  oportun  
relaxarea fiscal  în perioada post-criz , ca motor de stimulare a cre terii economice a 

rii noastre. Mediul de afaceri are nevoie de introducerea unor stimuli pentru 
consolidarea competitivit ii companiilor române ti, atât pe plan intern, cât i la nivel 
interna ional. 

CCIR face un apel în favoarea Codului Fiscal, date fiind a tept rile mediului de 
afaceri fa  de crearea unor condi ii fiscale care s  încurajeze cre terea economic i 
dezvoltarea general  a business-ului în România. Consider m oportun  implementarea 

surilor prev zute în Codul Fiscal adoptat de Parlamentul României, totodat inând 
cont de necesit ile actuale ale comunit ii de afaceri române ti. 

Ne exprim m, pe aceast  cale, convingerea c  este nevoie de adoptarea Codului Fiscal 
cât de curând posibil, pentru a putea permite agen ilor economici din România s  î i 
ajusteze bugetele i previziunile financiare pentru anii urm tori, în func ie de 
reglement rile fiscale aplicabile prin noul Cod. 

Camera de Comer i Industrie a României, al turi de întregul Sistem Cameral din 
România, sus ine necesitatea adopt rii de m suri menite s  sprijine dezvoltarea 
durabil  a comunit ii de afaceri române ti, pledând totodat  pentru eficientizarea 
cheltuielilor sectorului public i responsabilitate fiscal-bugetar  din partea deciden ilor 
politici. 


