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This article covers an important group of information about the methods that the 

companies disposes in order to reduce the cost price generated by the fiscal system. There 

are also launched a few proposals for improving this cost control, and subsequently lead to 

reduce the cost price of fiscality. 
 
Optimizarea costului fiscal în cadrul unei întreprinderi poate fi realizat� prin remodelarea  
rezultatului fiscal cu ajutorul deciziilor curente �i al celor strategice. Scopul final al 
optimiz�rii fiscale îl constituie diminuarea costului fiscal în condi�iile respect�rii 
reglement�rilor legale în vigoare. 
 
Din literatura de specialitate se desprinde ideea potrivit c�reia un administrator bun este 
acela care are un contabil bun, calit��ile unui contabil fiind apreciate prin prisma eforturilor 
sale de a minimiza costul fiscal al unei întreprinderi. Îns� nu trebuie ignorat faptul c�, în 
condi�iile aplic�rii IAS �i IFRS, iscusin�a preparatorilor de conturi este real� doar dac� 
ace�tia ob�in un cost fiscal minim f�r� a afecta utilitatea �i credibilitatea situa�iilor 
financiare atât pentru investitori, cât �i pentru celelalte categorii de utilizatori. 
 
Diminuarea costului fiscal al unei organiza�ii se poate realiza  printr-o bun� informare 
asupra reglement�rilor fiscale în vigoare �i prin respectarea acestora, dar mai ales prin 
cunoa�terea posibilit��ilor de sporire a rentabilit��ii prin intermediul deciziilor adoptate în 
plan fiscal. 
 
Optimizarea fiscal� presupune stabilirea �i atingerea unor obiective ca: determinarea 
rezultatului fiscal, diagnosticarea fiscal� a organiza�iei, monitorizarea activit��ilor cu 
influen�e fiscale sau care prezint� o sensibilitate ridicat� in acest punct de vedere �i, în cele 
din urm� , optimizarea rezultatului fiscal. 
 
Optimizarea fiscal� tactic� are la baz� decizii curente, în timp ce optimizarea strategic� se 
realizeaz� prin decizii strategice ale organelor abilitate în acest sens. 
 
Optimizarea costului fiscal poate conduce la sporirea competitivit��ii organiza�iei ca urmare 
a diminu�rii costurilor fiscale. 
 
Întreprinderile pot elabora în acest sens strategii fiscale, men�inând controlul costurilor sale 
fiscale prin intermediul planific�rii fiscale. 
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Optimizarea costului fiscal este o responsabilitate a gestiunii fiscale �i a devenit o necesitate 
ca urmare a cre�terii spectaculoase a impactului fiscalit��ii asupra întreprinderii. 
 
Gestiunea eficient� a întreprinderii include, în mod inevitabil, �i existen�a unei gestiuni 
fiscale care s� contribuie la competitivitatea �i eficien�a de ansamblu a organiza�iei prin 
optimizarea costurilor generate de fiscalitate �i prin controlarea riscului fiscal c�ruia aceasta 
este supus�. 
 
Modalit��ile concrete de optimizare a costului fiscal în cadrul întreprinderii constau în 
adoptarea unor decizii potrivite �i punerea acestora în aplicare în vederea reducerii costului 
fiscal. În acest sens, întreprinderea recurge la stabilirea unor obiective care s� urm�reasc� 
diagnosticarea fiscal� a organiza�iei, monitorizarea activit��ilor cu  impact fiscal �i, în cele 
din urm� optimizarea fiscal�. 
 
Optimizarea costului fiscal în cadrul întreprinderii poate fi tactic� sau strategic�. 
 
Optimizarea tactic� presupune reformularea anumitor opera�iuni curente pentru a schimba 
încadrarea lor fiscal� sau scaden�ele ini�iale, reducerea bazei impozabile etc, toate acestea 
fiind efectuate în condi�iile permisive ale legisla�iei fiscale. 
 
Optimizarea strategic� poate avea la baz� elaborarea unei strategii fiscale care s� vizeze, de 
exemplu, zonele libere sau defavorizate, restructurarea anumitor activit��i etc. 
 
Optimizarea fiscal� const� în diminuarea costului fiscal printr-o bun� „mânuire” a 
legisla�iei fiscale.  
 
Un prim pas spre optimizarea costului fiscal îl reprezint� posibilitatea întreprinderii de a 
beneficia de anumite deduceri sau facilit��i fiscale în determinarea impozitelor datorate. În 
acest sens, întreprinderea trebuie s� cunoasc� prevederile Codului fiscal, astfel încât s�-�i 
poat� modela bazele de impozitare în favoarea sa. 
 
Costul fiscal se reduce ca urmare a diminu�rii bazelor impozabile prin acordarea de c�tre 
stat de deduceri fiscale sau alte facilit��i menite s� impulsioneze dezvoltarea anumitor 
activit��i sau ramuri ale economiei. Influen�a deducerilor fiscale asupra costului fiscal poate 
fi redat� pornind de la rela�ia de determinare a impozitului pe profit. Succesiunea 
dependen�elor stabilite în vederea determin�rii costului fiscal se reg�se�te în cele ce 
urmeaz�: 
 

Cost fiscal = Cheltuiala cu impozitul pe profit + �
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.  reprezint� suma tuturor cheltuielilor cu impozitele, taxele, contribu�iile, 

fondurile speciale, exclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit, suportate de c�tre 
întreprindere. 
 

Cheltuiala cu impozitul pe profit = 16% * Rezultat impozabil (fiscal) (2) 
  

Rezultat fiscal  = Rezultat contabil – Deduceri fiscale + Elemente nedeductibile  (3) 
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Rezultat contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale   (4) 

 
În concluzie, întreprinderea î�i diminueaz� costul fiscal beneficiind de deduceri legale 
acordate prin legisla�ia fiscal� în vigoare. 
 
Un alt pas spre optimizarea costului fiscal al întreprinderii îl reprezint� posibilitatea 
acesteia de a reformula anumite opera�iuni sau activit��i curente pentru a putea modifica 
încadrarea lor fiscal�. 
 
Uneori, deciziile de reformulare a anumitor opera�ii cu scopul de a schimba încadrarea 
fiscal� a acestora pot conduce nu numai la diminuarea costului fiscal, ci �i la ob�inerea altor 
avantaje 
 
Se confirm� astfel, înc� o dat�, faptul c� optimizarea costului fiscal nu presupune numai 
decizii de natur� fiscal�. Pentru realizarea acestui deziderat trebuie analizate o serie de 
aspecte care s� permit� o analiz� de ansamblu a tuturor consecin�elor ac�iunilor firmei. 
 
De asemenea, întreprinderile pot opta pentru impozitarea veniturilor aferente vânz�rilor în 
rate la data scaden�ei ratelor respective, cheltuielile aferente fiind deduse la aceea�i dat� de 
scaden��. Astfel se evit� recunoa�terea unor venituri mari în perioada curent� �i majorarea 
impozitului pe profit. 
 
În condi�iile aplic�rii IAS 23 Costurile îndator�rii, întreprinderile pot opta între cele dou� 
tratamente contabile prev�zute de acest standard. Potrivit tratamentului contabil de baz�, 
cheltuielile cu dobânzile se vor recunoa�te ca �i cheltuieli ale perioadei în care ele apar, în 
timp ce tratamentul alternativ admite capitalizarea acestor costuri în condi�iile în care ele 
pot fi atribuite construc�iei respectivului activ. 
 
Trebuie subliniat faptul c�, în cazul tratamentului alternativ se vor elimina din costurile de 
îndatorare veniturile ob�inute din plasarea ca investi�ii a fondurilor împrumutate �i 
componenta de infla�ie cuprins� în rata dobânzii pl�tit� pentru împrumuturi. Aceste 
tratamente contabile au influen�e diferite asupra costului fiscal al întreprinderii.  
 
Tratamentul contabil de baz� conduce la recunoa�terea unor cheltuieli de volum mare în 
cadrul exerci�iului, ceea ce diminueaz� baza de impozitare a profitului, �i implicit impozitul 
pe profit datorat în condi�iile în care cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile integral în 
perioada curent�, cunoscut fiind faptul c� deductibilitatea cheltuielilor cu dobânda depinde 
de gardul de îndatorare al capitalului. 
 
Deductibilitatea acestora este integral� în perioada curent� dac� gradul de îndatorare a 
capitalului este mai mic sau egal cu trei. În caz contrar ele se reporteaz� în perioada 
urm�toare pân� la deductibilitatea integral� a acestora. 
 
Tratamentul contabil alternativ permite capitalizarea costurilor de îndatorare, ceea ce face 
ca aceste costuri s� nu mai apar� înregistrate în conturi de cheltuieli în cadrul exerci�iului, 
ele fiind capitalizate în costul activelor. Îns�, acest tratament face s� fie evitate cheltuielile 
doar în cadrul exerci�iului curent întrucât aceste costuri capitalizate se vor reg�si ulterior în 
cheltuielile exerci�iilor viitoare prin intermediul amortiz�rii activelor respective. În acest 
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caz se produce o repartizare a costurilor de îndatorare pe parcursul mai multor exerci�ii, 
cheltuielile fiind deduse treptat din rezultatul impozabil. 
 
Totodat�, trebuie �inut cont de faptul c� anumite decizii adoptate de întreprindere cu scopul 
de a diminua costul fiscal pot s� conduc�, pe de alt� parte, la majorarea celorlalte costuri ale 
întreprinderii. 
 
Potrivit prevederilor Codului fiscal, întreprinderile care înregistreaz� o cifr� de afaceri sub 
o anumit� limit� legal� pot solicita înregistrarea ca nepl�titori de TVA.  Aceste întreprinderi 
vor înregistra costuri de achizi�ie mai mari decât cele reale cu 19%, reprezentând 
contravaloarea TVA aferent� tranzac�iei respective, iar pentru vânz�rile efectuate nu va 
aplica TVA, ceea ce va reduce pre�ul de vânzare total al produselor cu 19%. Astfel, se face 
c� întreprinderea va înregistra costuri de exploatare mai mari. 
 
Dac� aceea�i întreprindere ar fi optat pentru calitatea de pl�titor de TVA, costurile de 
achizi�ie înregistrate de întreprindere  vor fi cele reale, practicate de furnizor, TVA aferent� 
fiind înregistrat� distinct în conturi de TVA (TVA deductibil�). Pentru vânz�rile efectuate, 
pre�ul de vânzare total va cuprinde �i TVA 19%, înregistrat� distinct ca TVA colectat�. 
Dac� pro-rata înregistrat� de pl�titorii de TVA este par�ial� (mai mic� de 100%), ace�tia vor 
putea deduce doar par�ial TVA deductibil�, înregistrând în contabilitate cheltuieli cu TVA 
nedeductibil� din punct de vedere fiscal astfel: 
 

TVA de dedus = TVA deductibil� * Pro-rata TVA  (5) 
 

TVA nedeductibil� fiscal  = TVA deductibil� - TVA de dedus   (6) 
 
În situa�ia anterioar�, un rol important îl joac� �i obiectul de activitate al firmei. Astfel, 
pentru întreprinderile prestatoare de servicii, unde consumurile intermediare sunt relativ 
reduse, se recomand� op�iunea pentru statutul de nepl�titor de TVA. Motiva�ia o reprezint� 
faptul c� nivelul  redus al consumurilor intermediare nu antreneaz� major�ri la costurile de 
achizi�ie, în timp ce la vânz�ri se înregistreaz� un pre� mai mic, ca urmare a scutirii de 
TVA. Astfel, o decizie fiscal� poate aduce �i alte  beneficii economice ca diminuarea 
pre�urilor de vânzare �i sporirea num�rului de clien�i. 
 
În situa�ia în care întreprinderea înregistreaz� consumuri intermediare mari, este o decizie 
favorabil� întreprinderii aceea de a opta pentru calitatea de pl�titor de TVA, întrucât în 
acest fel TVA aferent� achizi�iilor se înregistreaz� ca TVA deductibil�, fiind recuperat� 
ulterior prin deducere. În acest mod se evit� majorarea costurilor de exploatare. 
 
O alt� modalitate de reducere a costului fiscal este reprezentat� de orientarea întreprinderii 
c�tre zonele libere sau c�tre cele declarate defavorizate, zone pentru a c�ror dezvoltare s-au 
acordat scutiri de impozite sau diminu�ri considerabile ale acestora. 
 
Un agent economic poate s� decid� desf��urarea activit��ii într-o astfel de zon�, tocmai 
pentru a evita costurile fiscale ridicate. De remarcat este necesitatea asigur�rii de c�tre 
organele fiscale a unei eficien�e a impunerii prin asigurarea stabilit��ii pe termen lung a 
prevederilor Codului fiscal privind aceste facilit��i fiscale. 
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A�adar, anumite decizii fiscale considerate oportune la un moment dat ar putea deveni 
ineficiente pentru întreprindere în condi�iile în modific�rilor legislative ap�rute ulterior. Din 
acest motiv, întreprinderea trebuie s� analizeze o multitudine de factori care ar putea avea 
influen�e semnificative asupra situa�iei acesteia în viitor. Altfel spus, întreprinderea trebuie 
s�-�i asigure un control al riscului fiscal c�ruia aceasta este supus�. 
 
A�a se face c�, o diminuare a impozitelor pentru zonele defavorizate sau acordarea 
anumitor facilit��i fiscale pentru aceste zone nu trebuie s� reprezinte un motiv suficient 
pentru ca întreprinderea s� decid� orientarea c�tre acestea. 
 
Este nevoie de o analiz� comparativ� a costurilor fiscale scutite prin raportare la zona 
defavorizat� �i eventualele costuri suplimentare pe care societatea le înregistreaz� datorit� 
amplas�rii în zona respectiv�. Este vorba de posibile costuri suplimentare de transport, 
aprovizionare etc. ce ar putea dep��i diminuarea de cost fiscal. 
 
Printr-o gestiune fiscal� eficient� se ajunge la optimizarea costului fiscal în întreprindere. 
Dimensionarea cheltuielilor cu impozitele, taxele �i contribu�iile trebuie efectuat� în a�a fel 
încât s� se ating� cel mai mic nivel legal cu putin��. 
 
Optimizarea costului fiscal este posibil� în condi�iile în care reglement�rile legale în 
domeniul fiscal acord� posibilitatea întreprinderilor de a alege între anumite variante de 
ac�iune în func�ie de situa�ia concret� a realit��ii din cadrul lor. 
 
Optimizarea fiscal� este posibil� în condi�iile în care legile fiscale sunt flexibile, permi�ând  
mai multe variante de ac�iune. În caz contrar, costul fiscal nu poate fi optimizat, acesta fiind 
rezultatul aplic�rii unei legisla�ii rigide care nu ofer� alternative de ac�iune. 
 
Optimizarea costului fiscal reprezint� totodat� consecin�a deciziilor de management 
financiar al întreprinderii. Acestea influen�eaz� costul fiscal prin afectarea bazelor 
impozabile, care la rândul lor determin� dimensionarea sarcinii  lor fiscale. 
 
Cert este faptul c� înregistrarea unui cost fiscal optim de c�tre  întreprinderi depinde de 
profesionalismul �i iscusin�a cu care personalul responsabil reu�e�te s� diminueze la 
maximum aceste costuri printr-o serie de decizii care vizeaz� o multitudine de aspecte, 
printre care cele mai importante sunt: reformularea anumitor opera�iuni curente pentru a 
schimba încadrarea lor fiscal�, constituirea de provizioane, schimbarea scaden�elor, 
reducerea bazei impozabile, elaborarea unei strategii fiscale care s� vizeze, de exemplu, 
zonele libere sau defavorizate, restructurarea anumitor activit��i. 
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