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INTRODUCERE

� Prezenta lucrare face parte dintr-un studiu mai amplu pe care Asociația

”Institutul de Studii și Aplicații Macroeconomice” (ISAM) îl realizează

asupra ”Informalității în România”.

� Studiul asupra ”Informalității în România” dorește să scoată în evidență o

caracteristică importantă a economiei românești în tranziție și anume nivelul

ridicat al informalității.

� In cei 22 de ani de tranziţie, România a parcurs mai multe etape în drumul ei

către o economie de piaţă, printre acestea se pot menţiona liberalizareacătre o economie de piaţă, printre acestea se pot menţiona liberalizarea

comerţului, privatizarea companiilor de stat, liberalizarea contului de capital.

Din păcate, aceste măsuri au lăsat în urmă costuri sociale adânci cum ar fi o

creştere a inegalităţii sociale, polarizarea veniturilor dar şi un nivel extrem de

ridicat al informalităţii sub toate formele ei: ocupare informală, ocupare în

sectorul informal, evaziune fiscală, economie subterană, economie „gri”, etc.

� Munca la negru şi evaziunea fiscală sunt printre cele mai întâlnite forme ale

informalităţii prcaticate în ţara noastră, iar acestea se întânesc în special în

rândul întreprinderilor mici şi mijlocii.
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CE ESTE INFORMALITATEA?

� Informalitatea este un concept relativ nou în știința economică, acesta

făcându-și apariția în rândul economiștilor la începutul anilor 1970, atunci

când economistul britanic Keith Hart l-a folosit pentru prima dată într-o

lucrare în care vorbea despre ocuparea urbană din Ghana. (Hart, 1973).

� Majoritatea economiștilor au văzut ”informalitatea” în termeni cantitativi,

considerând-o ca fiind un sector unde productivitatea este redusă, câștigurile

din muncă sunt mici, activitățile comerciale se desfășoară fără a beneficia de

avantajul tehnologiei moderne existente în sectorul formal, dar există și

autori (Hart, 2006) ce au interpretat ”informalitatea” din punct de vedere alautori (Hart, 2006) ce au interpretat ”informalitatea” din punct de vedere al

absenței sau prezenței formei ”birocratice”.

� Din punct de vedere terminologic, ”Informalitatea” , privită în sens

general, poate fi asociată cu concepte cum ar fi: Economie subterană,

economie din umbră; Economie duală; Evaziune fiscală (ca practică a

informalității). Dacă ne referim la ”informalitate” în sensul ocupării, aceasta

este întâlnită în teoria economică sub mai multe denumiri dintre care cel mai

des folosite sunt: Sector informal (Hart Keith, 1973); Muncă nedeclarată

(Comisia europeană, 1998); Economia informală (BIM, 2002); Ocupare în

sectorul informal și Ocupare informală (BIM, 1993/2003); Ocupare

invizibilă sau ascunsă (OECD, 2004).
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� Informalitatea văzută ca Economia subterană. ”Economia subterană”

poate fi definită ca fiind ”toate acele activități economice care sunt luate în

calcul la stabilirea produsului național brut dar care nu sunt înregistrate”

(Feige,1994; Schneider,1994a; Frey and Werner, 1984).

O altă definiție a economiei subterane este aceea dată de către Philip Smith

care o definește ca fiind ”producția de bunuri și servicii a pieței fie că este

produsă legal sau ilegal și care nu este luată în calculul estimărilor oficiale

ale produsului intern brut” (Smith, 1994). Printre cauzele care au dus la

creșterea economiei subterane (Schneider, Enste, 2000) se pot menționa:

creșterea poverii fiscale dată de creșterea taxelor și a contribuțiilor sociale;

creșterea reglementărilor legale în economia formală, oficială și în special

pe piața muncii; reducerea forțată a timpului săptămânal de lucru;pe piața muncii; reducerea forțată a timpului săptămânal de lucru;

pensionarea anticipată; șomajul; diminuarea atitudinii civice precum și a

încrederii în instituțiile publice combinată cu o scădere a moralității fiscale.

� Informalitatea văzută ca Economie duală. Studii mai recent folosesc

termenul de ”economie duală” pentru a defini informalitatea (Dinga, 2009).

Dinga consideră economia duală ca fiind răspunsul economiei la modul în

care este guvernat un stat național, aceasta venind în completarea și

substituirea economiei formale: ”Economia duală este un însoțitor

permanent al economiei primale și asta în primul rând datorită funcțiilor pe

care ea le îndeplinește în completarea sau substituirea economiei primale. 7



Economia duală este, așadar, inevitabilă. Importantă nu este lichidarea ei, de

altfel imposibilă, ci înțelegerea, monitorizarea, utilizarea și restrângerea ei în

limite funcționale. Economia duală este un răspuns al sistemului economic

la actul de management guvernamental. S-ar putea spune că, cu cât

economia duală este mai extinsă, cu atât managementul guvernamental este

mai slab . Dinga explică folosirea termenului de ”economie duală” în loc de

”economie subterană” prin faptul că termenul de ”economie subterană” are

conotație de economie total neobservată, în tim ce noțiune de ”economie

duală” include și zone de observabilitate incompletă sau observabilitate

falsă. Noțiunea de ”economie duală” este considerată mai potrivită și pentru

faptul că acest concept cuprinde, atât noțiunile de economie ascunsă sau

economie-umbră cât și noțiunile de ”economie neagră” sau ”economie gri”.

(Dinga, 2009).

� Informalitatea vazută ca evaziune fiscală. În practică întâlnim două forme

de evaziune fiscală, respectiv evaziune fiscală “licită” şi evaziune fiscală

“ilicită” sau ”fraudă fiscală”. Evaziunea fiscală licită nu este definită

conceptual în acte normative, deşi termenul este acceptat de practica fiscală

şi se referă la acele proceduri şi fapte care scapă, din punct de vedere

legislativ, de sub prevederile unui regim sancţionator. Acest tip de evaziune

fiscală nu presupune încălcarea în mod direct a legii, ci presupune “fuga de

impozitare” speculând facilităţile fiscale exitente într-un anumit cadru

legislativ. Spre deosebire de evaziunea fiscală licită, evaziunea fiscală ilicită

sau frauda fiscală presupune încălcarea în mod direct şi cu bună stiinţă a

legii. 8



� Informalitatea văzută ca sector informal. Termenul de ”sector informal” a

devenit cunoscut în anii 1970 ca un concept ce definește activitățile economice

care se desfășoară în afara cadrului organizatoric al sectorului public sau privat.

A apărut, în primă fază, ca răspuns la proliferarea muncilor ocazionale sau cele

pe cont propriu din orașele țărilor subdezvoltate iar mai târziu acest concept a

fost folosit și în societățile dezvoltate cum ar fi Marea Britanie, alături de alte

adjective cum ar fi: economie subterană, economie ascunsă, muncă la negru. În

ultimii ani, literatura de specialitate a propus noi abordări ale dualismului

formal/informal al pieței muncii, astfel că ”sectorul formal” al economiei se

mai numeşte sector ”modern, urban, industrial sau sectorul locurilor de muncă

bune”, în timp ce ”sectorul informal” se mai numește sector ”tradiţional, al

agriculturii, rural sau sectorul locurilor de muncă rele” (Field Gary, 2009).agriculturii, rural sau sectorul locurilor de muncă rele” (Field Gary, 2009).

� Informalitatea văzută ca ocupare în sectorul informal. ”Ocuparea în

sectorul informal” al economiei este un concept ce apare utilizat prima dată în

anul 1993 într-o rezoluție adoptată de către Biroul Internațional al Muncii în

cadrul celei de a 15-a Conferință Internațională a Statisticienilor Muncii.

Conform acestei rezoluții, în termeni operativi, se recomandă clasificarea

activităților informale în două categorii și anume: pe de-o parte activitățile

informale desfășurate de lucrătorii independenți iar pe de altă parte activitățile

lucrătorilor informali, sau cu alte cuvinte se dezvoltă conceptul de informalitate

(Solorzano, Cid, 2003)
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� Informalitatea văzută ca muncă nedeclarată și ocupare invizibilă. Pe

linia cronologică a timpului întâlnim termenul de ”muncă nedeclarată”,

introdus de Comisia Europeană în anul 1998, care, a considerat munca

nedeclarată ca fiind ”totalitatea activităților remunerate care sunt în

principal legale, dar care nu sunt declarate către stat, deși reglementările

legale ale acelui stat solicită declararea lor”. O definiție apropiată de cea a

Comisiei Europene este și cea propusă de Organizația pentru Cooperare și

Dezvoltare Economică (OECD), care, într-un Raport din anul 2004,

utilizează termenul de ”ocupare invizibilă” referindu-se la ”munca care

deși nu este ilegală în sine, însă nu a fost declarată vreunei autorități a

statului”.

� Informalitatea văzută ca economie informală. Pentru a include toate

categoriile de informalitate menționate mai sus, în Conferința Internațională

a Muncii din anul 2002, s-a folosit termenul de ”economie informală”,

acesta fiind preferat termenului de ”sector informal” întrucât cuprinde atât

societățile care desfășoară activitate informală cât și muncitorii care lucrează

informal: ”Economia informală se referă la toate activitățile economice

desfășurate de lucrători și unități economice care - în drept sau în fapt – nu

sunt reglementate sau sunt prea puțin reglementate formal”.
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� Informalitatea văzută ca ocupare informală. Terminologia ”informalității” se

dezvoltă în continuare, astfel că în anul 2003 apare un nou termen al

informalității muncii și anume cel de ”ocupare informală”. Acest nou termen

a fost propus de către Biroul Internaţional al Muncii, în cadrul celei de a 17-a

Conferinţă Internaţională ale Statisticienilor Muncii. Dacă în anul 1993, în

cadrul celei de a 15-a Conferinţă Internaţională ale Statisticienilor Muncii, a

fost propus termenul de ”ocupare în sectorul informal” prin care se definește

munca informală în termeni de caracterizare a unităţilor de producţie în care se

desfăşoară activitatea economică (abordarea din perspectiva producţiei sau a

întreprinderii), în anul 2003, apare termenul de ”ocupare informală”, prin care

munca informală este definită în termeni de caracterizare a persoanelor ocupate

şi a locurilor lor de muncă (abordarea din perspectiva locului de muncă,

respective a angajatului).
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CERCETARE 
asupra societăților ce au ca obiect principal de activitate “Comerț cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun”
(COD CAEN 4711);

� Modalitatea de culegere a datelor: Datele au fost preluate din

bilanţurile contabile aferente exerciţiului financiar 2011, ale societăţilor

comerciale supuse analizei postate pe platforma online a Ministerului

Finanţelor Publice la secţiunea „Informaţii fiscale şi bilanţuri”

(http://www.mfinante.ro/pjuridice. html?pagina=domenii);

� Perioada cercetării: iunie 2013 – martie 2014;

� Obiectivele cercetării: s-a avut în vedere analiza structurii,

profitabilităţii şi gradului de conformare fiscală (impozitare) a societăţilor

ce au ca obiect principal de activitate „Comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și

tutun” pentru a se stabili oportunitatea introducerii unui impozit forfetar

pentru această categorie de contribiabili;

� Alte aspecte: La transformarea în euro a cifrei de afaceri s-a luat în

calcul cursul mediu de schimb pe anul 2011 de 4,2379 lei/euro;
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� Din verificarea bilanţurilor contabile depuse de contribuabili pe anul 2011 şi

înregistrate pe site-ul Ministerului de Finanţe a rezultat un număr total de

61.410 societăți active având ca obiect principal de activitate comerțul cu

amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse

alimentare, băuturi și tutun. Dintre acestea, un număr de 14.613 societăți

(reprezentând 23,8% din numărul total de societăți având codul CAEN 4711)

nu au desfășurat activitate în anul 2011 (au declarat o cifră de afaceri egală cu

zero), 38.919 societăți (reprezentând 63,4% din numărul total de societăți

având codul CAEN 4711) au înregistrat o cifra de afaceri nenulă, mai mică de

100 mii euro, iar 7.878 societăți (12,8% din numărul total de societăți având

codul CAEN 4711) au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 100 mii de

euro (a se vedea Graficul 1.1 și 1.2).

Graficul 1.1Graficul 1.1
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� Din graficul 1.2 se poate observa faptul că majoritatea societăţilor comerciale

ce au ca obiect principal de activitate comerțul cu amanuntul in magazine

nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si

tutun, (63,4% din acestea), au obţinut în anul 2011 o cifră de afaceri nenulă,

mai mică de 100 mii euro.

Graficul 1.2
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� În ceea ce privește clasificarea societăților comerciale având ca obiect

principal de activitate comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu

vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun pe categorii de

cifră de afaceri obținută în anul 2011 și în funcție de profitul/pierderea

obținută și respectiv impozitul pe profit plătit, putem constata faptul că

societățile cu cifră de afaceri sub 100 mii de euro au înregistrat pierdere în

proporție de 62% din numărul total al acestora și profit în proporție de 38%,

iar impozit pe profit au plătit doar 30% din societățile cu o cifră de afaceri

sub 100 mii de euro. (Graficul nr. 1.3)

Graficul nr. 1.3
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� În cazul societăților ce au declarat în anul 2011 o cifră de afaceri mai mare de

100 mii euro situația se schimbă semnificativ în sensul că procentele încep să se

inverseze, astfel că 57% din societățile care au declarat o cifră de afaceri cuprinsă

între 100 – 500 mii euro au înregistrat profit în anul 2011 și de asemeni au

înregistrat profit peste 70% din societățile cu o cifră de afaceri mai mare de 500

mii euro.

� Practic, din graficul 1.3 se poate observa faptul că pe măsură ce activitatea

societăților având ca activitate principală ”comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”

crește, și gradul formalizare al acestora crește. Prin urmare am putea spune că

nivelul de informalitate al acestor categorii de contribuabili scade pe măsură ce

activitatea acestora crește.

� În ceea ce privește rata medie a profitului (Graficul nr. 1.4), aceasta a fost mai

mare în cazul societăților cu o cifră de afaceri sub 100 mii de euro (3,04%) și

aproximativ constantă în cazul societăților cu cifra de afaceri cuprinsă înaproximativ constantă în cazul societăților cu cifra de afaceri cuprinsă în

categoriile 100 – 500 mii de euro (1,80%), 500 mii – 1 mil euro (1,84%) și 1 – 10

mil. euro (1,77%).

� Deși societățile cu o cifră de afaceri sub 100 mii euro înregistrează cea mai mare

rată a profitului, situația se schimbă în cazul ratei de impozitare, aceasta fiind de

doar 0,35% (Graficul 1.5) și asta din cauza numărului extrem de mare de

societăți cu o cifră de afaceri sub 100 mii euro care au înregistrat pierdere (peste

22.000 societăți), rata pierdereii (Pierdere totală/cifră de afaceri totală) fiind de

12,79% (Graficul 1.6)
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Graficul 1.4

Graficul 1.5
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Graficul 1.6

Graficul 1.7Graficul 1.7
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� De remarcat este faptul că societățile cu o cifră de afaceri sub 100 mii euro au

plătit un impozit mediu de doar 366 lei față de pierderea medie care a fost în

sumă de 13.367 (pierderea medie fiind de 37 ori mai mare decât impozitul

mediu – Graficul 1.7).

� Cea mai mică rată de impozitare au înregistrat-o societățile cu o cifră de

afaceri cuprinsă între 100 – 500 mii euro, aceasta fiind de 0,27%, iar cea mai

mare rată de impozitare au înregistrat-o societăţile cu o cifră de afaceri peste

500 mii euro, respectiv 0,59%.

� În Graficul 1.7 se poate observa raportul dintre pierderea medie şi impozitul

mediu plătit de societăţile comerciale supuse analizei, în funcţie de categoria

în care se încadrează cifra de afaceri obţinută în anul 2011. Se poate constata

astfel faptul că societăţile comerciale cu o cifră de afaceri mai mică de 100

mii de euro au fost şi cele care şi-au declarat cea mai mare pierdere înmii de euro au fost şi cele care şi-au declarat cea mai mare pierdere în

comparaţie cu impozitul mediu plătit la stat, astfel că raportul dintre pierderea

medie înregistrată şi impozitul plătit a fost de 37.

� La restul contribuabililor, ce au înregistrat în anul 2011 o cifră de afaceri

peste 100 mii euro, raportul dintre pierderea medie şi impozitul mediu plătit

scade invers proporţional cu cifra de afaceri, acest fapt demonstrându-ne

faptul că pe măsura ce activitatea acestor contribuabili creşte, tendinţa de a-şi

diminua baza impozabilă scade. Excepţie la această tendinţă o fac

contribuabilii a căror cifră de afaceri în anul 2011 a fost de peste 10 mil. euro,

însă, în acest caz explicaţia ar putea fi că o parte dintre cei 37 de contribuabili

cu cifră de afaceri de peste 10 mil. euro au realizat investiţii în cursul

exerciţiului financiar 2011, motiv pentru care cheltuielile acestora au depăşi

veniturile.
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� În continuare atenția se va focaliza pe societățile comerciale ce au declarat în

anul 2011 o cifră de afaceri mai mică de 100 mii de euro, acestea fiind de

altfel și ținta noastră pentru introducerea unui impozit forfetar, dat fiind

propensitatea mai mare a acestor societăți către fraudă fiscală (nedeclararea în

întregime a veniturilor prin neînregistrarea tuturor vânzărilor pe casa de

marcat fiscalizată).

� Graficului 1.8 prezintă structura societăţilor cu o cifră de afacei declarată în

anul 2011 nenulă şi mai mică de 100 mii euro, în funcţie de profit/pierderea

înregistrată sau impozitul plătit şi în funcţie de decila cifrei de afaceri în care

se încadrează.

� Din analiza graficului 1.8 se poate observa o pondere mai mare a pierderii în

cazul societăţilor cu cifră de afaceri sub 65.000 euro (peste 62%) în

comparaţie cu pierderea raportată de societăţile cu o cifră de afaceri peste

65.000 euro (sub 56%).

Graficul nr. 1.8
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� Din total societăţi cu cifră de afaceri sub 100 mii euro, pierderea cea mai

mare au raportat-o societăţile cu cifra de afaceri sub 10.000 mii euro (71%

din totalul societăţilor cu cifră de afaceri mai mică de 10.000 euro), iar dintre

acestea doar 22% au plătit impozit pe profit. Se observa astfel o tendinţă

către evaziune a societăţilor cu o activitate redusă (buticuri, mici magazine,

chioscuri), care declară pierdere pentru a nu plăti impozit către stat.

� În ceea ce priveşte impozitul mediu anual plătit de societăţile cu cifră de

afaceri mai mică de 100 mii de euro, se poate observa din Graficul nr. 1.9

faptul că pe măsură ce cifra de afaceri declarată de o societate este mai mare,

creşte şi disponibilitatea acestora de a plătit impozit, cuantumul acestuia

rămânând însă extrem de redus.

Graficul 1.9
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� Impozitul plătit de o societate ce are ca obiect principal de activitate

comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun variază de la 111

lei/an (echivalentul a 26 euro/an, respectiv 2 euro/lună) pentru societăţile

cu o cifră de afaceri sub 10.000 euro şi 1.080 lei/an (echivalentul a 255

euro/an, respectiv 21 euro/lună) pentru societăţile cu o cifră de afacei

cuprinsă între 90 – 100 mii euro.

� În Graficul 1.10 este prezentată rata reală de impozitare a societăţilor cu

cifră de afaceri sub 100 mii euro, respectiv, impozitul total raportat la cifra

de afaceri totală obţinute de acestea, clasificate în funcţied e categoria

cifrei de afaceri raportată pe anul 2011.

� Din analiza Graficului 1.10 se poate observa o relaţie inversă între rata

reală de impozitare medie a unei categorii de cifră de afaceri şi categoria

cifrei de afaceri căreia îi corespunde rata de impozitare. Societăţile ce au

înregistrat o cifră de afaceri sub 50.000 euro au plătit un impozit total

raportat la cifra de afaceri mai mare decât societăţile cu cifră de afaceri

mai mare de 50.000 euro. Societăţile cu o cifră de afaceri sub 10.000 euro

au avut o rată reală de impozitare de 0,73%, aproximativ de trei ori mai

mare decât rata de impozitare corespunzătoare societăţilor cu o cifră de

afaceri cuprinsă între 90-100 mii euro.
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Graficul nr. 1.10

Graficul 1.11
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� În Graficul 1.11 este prezentată rata profitului (calculată ca profit brut

total/cifră de afaceri totală) şi respectiv rata pierderii (calculată ca pierdere

totală-cifră de afaceri totală).

� Din analiza acestui grafic se poate observa discrepanţa mare între rata

pierderii (aflată la nivelul superior) şi rata profitului (aflată la nivelul

inferior) în cazul societăţilor cu cifră de afaceri sub 50.000 euro, precum şi

tendinţa de egalizare a celor două rate pe măsura ce cifra de afaceri creşte.

� Cea mai mare discrepanţă o înregistrează societăţile cu o cifră de afaceri

sub 10.000 euro, care au înregistrat o rată medie a pierderii de 41% şi o

rată medie a profitului de doar 6%, iar diferenţa cea mai mică între cele

două rate o înregistrează societăţile cu cifră de afaceri cuprinsă între 90 -

100 mii euro, care au înregistrat o rată medie a pierderii de 4% şi o rată100 mii euro, care au înregistrat o rată medie a pierderii de 4% şi o rată

medie a profitului de 2%

� Aceste variabile, ne demonstrează, încă odată, tendinţa spre evaziune a

societăţilor cu activitate redusă, aceasta manifestându-se în primul rând

prin ascunderea veniturilor dar şi prin mărirea nejustificată a cheltuielilor

pentru diminuarea bazei de impozitare.

� În ceea ce priveşte structura cuantumului impozitului plătit de societăţile

cu obiect principal de activitate ”comerț cu amănuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și

tutun” cu o cifră de afaceri sub 100 mii euro, aceasta este prezentată în

Graficul 1.12.
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� Din analiza acestui grafic se poate observa faptul că majoritatea societăţilor,

respectiv 63,86% din totalul societăţilor care au plătit impozit pe profit în

anul 2011, au declarat şi plătit la bugetul de stat un impozit mai mic de

1.000 lei (echivalentul a 236 euro). Un impozit de peste 10.000 lei a fost

plătit de 1,35% din numărul total de societăţi care au plătit impozit în anul

2011.

Graficul 1.12

� În ceea ce privește raporturile de angajare ale societăților care își desfășoară

activitatea în sectorul de activitate analizat, putem menționa faptul că

numărul mediu de salariați al unei societăți este de 4, pentru societățile cu o

cifră de afaceri pozitivă situată sub 1 mil de euro.
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� Pentru estimarea gradului de ocupare informală în acest segment de

activitate, s-a luat spre analiză un eșantion format din totalul societăților cu

cifră de afaceri cuprinsă între 98.000 – 100.000 euro. A rezultat un număr

total de 138 de societăți, care în total au adunat un număr de 560 salariați,

ceea ce înseamnă o medie de 4 salariați la o societate, aceasta fiind și

media pe ramură.

� Dintre aceste societăți, 37% au avut salariați peste media de 4

salariați/societate, 43% dintre aceste au avut un număr de salariați situați

sub medie, iar 20% din societățile analizate au avut în anul 2011 un număr

de 4 salariați, situându-se chiar la medie.

Graficul 1.13
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� Din analiza graficului 1.13 mai putem constata că 20% din numărul total al

societăților analizate au obținut o cifră de afaceri de aproximativ 100.000 euro

cu peste 6 salariați. Considerând propensitatea spre informalitate a acestei

categorii de contribuabili, putem presupune că cifra de afaceri de 100.000 euro

se poate obține cu minim 6 salariați, ceea ce înseamnă că 80% din societățile

analizate practică ocuparea informală, astfel: 17,5% din contribuabili au cel

puțin un angajat informal, 19,7% din contribuabili au cel puțin 2 angajați

informali, 16,8% din societăți au cel puțin 3 angajați informali, 15,3% din

societăți au cel puțin 4 angajați informali, 6,6% din societăți au cel puțin 5

angajați informali, iar 4,4% din contribuabilii analizați nu au nici un salariat cu

contract de muncă (formal).
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CERCETARE 
asupra societăților ce au ca obiect principal de activitate “ 

Întreținerea și repararea autovehiculelor” 
(COD CAEN 4520)

� Conform clasificarilor codului CAEN 4520, putem observa că activitatile

desfasurate pot fi urmatoarele: service reparatii autovehicule, spalatorii

autovehicule si vulcanizare. Daca analizam aceste activitati observam ca

activitatea de service auto (reparatii auto), spre deosebire de vulcanizare si

spalatorii auto prezintă un risc de evaziune fiscala mai redus, deoarece acestia

au achizitii de materiale pe care sunt direct interesati să le inregistreze în

contabilitate. Pentru a descarca gestiunea de respectivele stocuri

achizitionate, acestia sunt nevoiti sa factureze lucrarile prestate, deoarece

conform codului fiscal o cheltuiala (descarcarea din gestiune a marfurilor) nuconform codului fiscal o cheltuiala (descarcarea din gestiune a marfurilor) nu

este deductibilă doar dacă generează venituri impozabile (veniturile obținute

din facturarea reparațiilor).

� Din analiza societăților având ca au ca obiect principal de activitate în anul

2011 “întreținerea și repararea autovehiculelor”, Cod Caen ”4520”, a rezultat

un număr total de 10.055 contribuabili. Dintre aceștia, 1.578 contribuabili

(reprezentând 15,7% din total) nu au declarat activitate în cursul exercițiului

financiar 2011, 6.384 contribuabili (reprezentând 63,5% din total) au

înregistrat o cifră de afaceri mai mică de 65.000 euro, iar 2.093 contribuabili

(reprezentând 20,8% din total) au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de

65.000 euro. Cei mai mulți contribuabili din acest segment de activitate, care

au avut activitate în anul 2011 (3.590 contribuabili) au declarat o cifră de

afaceri mai mică de 10.000 euro (Graficul 2.1 și Graficul 2.2).
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Graficul 2.1

Graficul 2.2
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� Rata de profitabilitate a societăților din segmentul de piață analizat este

prezentată în graficul nr. 2.3, de unde se poate observa că pe total cod caen

”4520”, aceasta reprezintă 17,27% (calculată ca raport între profit brut și

cifra de afaceri).

� În ceea ce privește rata pierderii, așa cum se poate vedea din graficul 2.4,

aceasta este extrem de ridicată în cadrul societăților cu o cifră de afaceri

mai mică de 10.000 euro, aceasta fiind de 80% din cifra de afaceri totală

obținută. Acest lucru ne indică un grad extrem de mare de informalitate al

societăților cu o activitate redusă care își desfășoară activitatea în acest

segment de activitate, cel mai probabil fiind vorba de vulcanizări și

spălătoriile auto cu unul sau două posturi, care nu-și declară veniturile dar

în schimb își măresc în mod nejustificat cheltuielile pentru a nu plăti

impozit pe profit.impozit pe profit.

Grafic 2.3 Rata profitului brut (profit brut/cifra de afaceri) 
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Grafic 2.4
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Graficul 2.5
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� În ceea ce privește rata de impozitare, calculată ca impozit total plătit

raportat la cifra de afaceri obținută în anul 2011, din graficul 2.5 se poate

observa faptul că pe total activitate, rata de impozitare a fost de 0,69%. Ca

și în cazul contribuabililor având ca activitate principală cod caen ”4711”,

analizați în capitolul precedent, contribuabilii din domeniul ”reparațiilor

auto” înregistrează un nivel redus de conformare fiscală, rata de impozitare

medie fiind de sub 1%.

� În ceea ce privește impozitul mediu plătit în anul 2011, acesta este de doar

135 lei, pentru societățile cu o cifră de afaceri sub 10.000 euro, de 808 lei

pentru societățile ce au înregistrat o cifră de afaceri cuprinsă între 10 –

65.000 euro, ajungând la 51.191 lei pentru contribuabilii cu o cifră de

afaceri de peste 500 mii euro. (Graficul 2.6)

Graficul 2.6Graficul 2.6
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Există două moduri prin care societățile comerciale eludează plata impozitului pe

profit și anume:

� 1. societățile cu activitate comercială redusă (în general cele cu cifră de afaceri

sub 100.000 euro) practică cu preponderență frauda fiscală respectiv

nedeclararea veniturilor reale.

� 2. societățile comerciale cu activitate mai mare (în general cele cu cifră de

afaceri mai mare de 100.000 euro), care nu pot evita emiterea de bonuri

fiscale, de obicei, practică evaziunea fiscală licită sub forma măririi

nejustificate a cheltuielilor pentru a-și diminua baza impozabilă și pentru a

plăti, astfel, un impozit pe profit mai mic, sau frauda fiscală sub formăplăti, astfel, un impozit pe profit mai mic, sau frauda fiscală sub formă

înregistrării în contabilitate a unor facturi fiscale false.

� Rata medie de impozitare (calculată ca raport între Impozitul total și CA totală

este de sub jumătate de procent), ceea ce înseamnă ca raportat la CA,

societățile din acest segment de activitate plătesc un impozit către stat de sub

1%.

� Din acest motiv, se impune la acest segment de contribuabili, introducerea

unui impozit combinat (respectiv un impozit minim de tip forfetar corelat cu

un impozit pe cifra de afaceri).
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� Așa cum am văzut din studiul asupra contribuabililor din cele două domenii de

activitate analizate (Cod Caen 711 și 4520), gradul de conformare fiscală al

acestora este extrem de redus cu actualul sistem de impozitare, iar activitatea de

monitorizare și control desfășurată de ANAF nu este eficientă.

� În plus, ANAF consumă un volum important de timp cu administrarea şi

controlul acestor categorii de contribuabili, care, pe de-o parte nu au o pondere

importantă în ceea ce privește participarea la formarea veniturilor bugetare, iar

pe de altă parte teama de a fi sancționați nu este un stimulent suficient pentru a

se conforma fiscal.

� Practic, categorie de contribuabilii include pătura săracă a populației, care nu-și

poate găsi un loc de muncă în sectorul formal al economiei, sau preferă o

activitate independentă, alegând o afacere de mici dimenisuni (în exemplul din

studiul nostru aceasta fiind sub forma unor magazine de mici dimensiuni cu

vânzăre predominantă de produse alimentare, ateliere de reparații auto,

spălătorii auro și vulcanizări), care deși este înregistrată, poate fi considerată

informală prin gradul ridicat de evaziunii fiscală pe care-l desfășoară.

� O soluţie pentru creşterea gradului de eficienţă în activitatea ANAF, dar și

pentru creșterea veniturilor bugetare, ar fi introducerea unui impozit forfetar

pentru anumite categorii de activităţi sau domenii de activitate, inclusiv cele

analizate de noi în acest studiu, dar și pentru alte activităţi unde nivelul de

informalitate este foarte mare, iar administrarea şi controlul acestora necesită un

volum mare de timp raportat la rezultatele obţinute.

� Printre activitatile ce ar putea face obiectul impozitului forfetar ar putea

intra profesiile liberale de orice natură precum și:

� restaurantele, fast foodurile, cafenele, barurile, cluburile și serviciile de

cathering;
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� vulcanizările, service-urile și spălătoriile auto;

� transporturile urbane (inclusiv activitatea de taximetrie), suburbane și

metropolitane de călători ;

� centrele de fitness și de Spa;

� agențiile de turism;

� activitățile hoteliere și orice alte servicii de cazare;

� reparațiile de aparaturț electronicț și electrocasnică, a bijuteriilor și

ceasurilor;

� activitățile de suport pentru spectacole:

� centrele și saloanele de înfrumusetare, frizeriile și saloanele de masaj;

� centrele de panificație;

� florăriile;

� Comerțul în piețe sau în alte spații amenajate de mici dimensiuni, până la

o cifră de afaceri de 65.000 euro pe an, corelat cu plafonul pentru

scutirea de TVA.

� Un avantaj al introducerii impozitului forfetar, este acela că se vor elimina

controalele la aceste societăți, se va reduce contactul dintre organele de

control și contribuabil, care va avea un dublu avantaj, pe de-o parte

contribuabilii vor scăpa de stresul controalelor ”fiscului”, iar pe de altă parte se

va înregistra o reducere a gradului de corupție în sistemul public.

� In plus, prin eliminarea controalelor la micii comercianți, pentru care

informalitatea este mai degrabă o supapă pentru a-și câștiga veniturile necesare

traiului de zi cu zi, ANAF își va putea regândi strategia, printr-o utilizarea mai

bună a fondului de timp disponibil către contribuabilii mari și mijlocii, care

aduc la bugetul de stat cea mai mare parte a veniturilor bugetare.
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