COMUNICAT DE PRESĂ
PACTUL PENTRU FISCALITATE – PACTUL PENTRU ROMÂNIA

Fiscalitatea nu trebuie să aibă culoare politică!
Academia Română, Camera de Comerț și Industrie a
României, Asociația Oamenilor de Afaceri din România, Romanian
Business Leaders, Consiliul Investitorilor Străini, Confederația Patronală Concordia, cu
susţinerea Consiliului Concurenței şi a Consiliului Fiscal, au semnat şi au lansat azi, 22
iunie 2015, petiţia ”Pactul pentru Fiscalitate – Pactul pentru România”, un document prin
care reprezentanții instituțiilor și organizațiilor mai sus menționate se angajează să lucreze
împreună pentru a simplifica, eficientiza și stabiliza legislația fiscală a României.
Petiţia poate fi semnată online la adresa: www.petitieonline.com/pactfiscal
Sunt invitaţi să adere şi să semneze petiţia ”Pactul pentru Fiscalitate – Pactul pentru
România” atât cetăţenii României, în calitatea lor de contribuabili, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor statului (Preşedinţie, Guvern, Administraţie, Parlament ş.a.), ai partidelor politice,
ai organizaţiilor sindicale, patronale sau non-guvernamentale şi ai mediului de afaceri.
În cadrul evenimentului găzduit de Camera de Comerț și Industrie a României, inițiatorii proiectului ”Pactul pentru Fiscalitate – Pactul pentru România” și-au luat mai multe angajamente, dintre care enumerăm:
• participarea la consultările pe marginea redactării legislației fiscale, fără interese re
strânse de grup și având în vedere doar interesul economic național;
• solicitarea adoptării unei legislații fiscale clare, ușor de înțeles și de aplicat de către
contribuabil și solicitarea introducerii în lege a principiului ”in dubio contra fiscum”;
• solicitarea asigurării stabilității fiscale;
• informatizarea și eficientizarea ANAF;
• toleranță zero la evaziunea fiscală.
Fără o legislație fiscală coerentă și previzbilă, România nu are șanse reale să prospere.
Dezvoltarea țării depinde, în primul rând, de revitalizarea și eficientizarea politicilor, sistemelor și strategiilor educaționale, academice, de sănătate și demografice. În acest context,
un cadru fiscal previzibil, care să nu împovăreze şi să stimuleze mediul de afaceri devine esențial.
Evenimentul are loc la jumătate de an după lansarea în dezbatere publică a proiectului
”Pactul pentru Fiscalitate” (decembrie 2014). Toate informațiile legate de această iniţiativă
pot fi găsite pe site-ul: www.pactfiscal.ro.

www.pactfiscal.ro

