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Proiectul de Cod Fiscal aprobat de Senat nu este favorabil dezvoltării pieței de capital.
Deși considerată de actorii pieței de capital o măsură lăudabilă, menită să mai dea o gură de
oxigen acesteia, eliminarea impozitului pe dividende prevăzută în proiectul de Cod Fiscal depus
la Senat nu a fost acceptată de senatori, fiind înlocuită cu introducerea unui impozit de 5% pe
aceste venituri. Pe lângă încurajarea investițiilor persoanelor fizice, măsura ar fi evitat și dubla
impozitare a profitului practicată în acest moment în cazul dividendelor distribuite către persoane
juridice române cu deținere mai mică de 10% din capitalul altei societăți românești sau a unei
dețineri a participațiilor mai recente de un an de la data înregistrării în contabilitate a
dividendelor. Asociația Brokerilor solicită menținerea eliminării impozitului pe dividendele
aferente acțiunilor tranzacționate în cadrul pieței de capital, considerând că statul ar trebui
să stimuleze astfel investițiile transparente în acțiunile emitenților la bursa de valori și
listarea la bursă a unui număr cât mai mare de companii.
Motivația reintroducerii de către Senat a impozitului pe dividende, respectiv ”reducerea
deficitului bugetar conform cerințelor din raportul organismelor internaționale” este infirmată de
chiar declarațiile publice anterioare ale reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice privind
impactul relativ redus al veniturilor colectate din acest impozit la bugetul general consolidat,
precum și de posibilitatea ca măsura să ducă la creșterea încasărilor din impozitul pe profitul
companiilor prin renunțarea la artificiile fiscale, acestea devenind neatractive în noul context.
O a doua măsură care va descuraja comportamentul de investire al populației este includerea
veniturilor din investiții în categoria surselor de venit supuse contribuției de asigurări sociale de
sănătate (CASS), indiferent dacă există sau nu și alte surse de venit asupra cărora contribuabilul
plătește CASS. Proiectul de Cod Fiscal nu ține cont de faptul că veniturile din investiții nu sunt
similare veniturilor fixe realizate ca urmare a unui salariu sau a altor venituri fixe similare. În
condițiile în care numărul investitorilor de retail pe piața de capital românească este și așa foarte
mic, suprafiscalizarea impusă va determina reducerea și mai drastică a acestora.
Mai mult, proiectul de Cod Fiscal menține baza anuală minimă de calcul al CASS egală cu
salariul anual minim, deși Curtea Constituțională a decis în 2010 și 2011 asupra
neconstituționalității acestei prevederi. Astfel, vor exista în continuare numeroase cazuri de
contribuabili care nu au alte venituri, beneficiari ale unor dividende de valori foarte mici în urma
primirii acțiunilor gratuite în procesul de privatizare în masă sau a unor acțiuni reziduale, pentru
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care valoarea câștigului din investiții va fi inferioară valorii minime de plată a CASS, ceea ce
reprezintă un principiu fiscal total incorect. Ținând cont de cele de mai sus, solicităm
eliminarea CASS pentru veniturile din investiții atunci când contribuabilul realizează și
venituri din alte surse, precum și eliminarea pragului minim pentru baza anuală de calcul
al CASS.
Ca și când toate cele de mai sus nu erau de ajuns, veniturile obținute de persoanele fizice
rezidente în România din tranzacționarea prin intermediari autorizați în România a acțiunilor unor
companii rezidente în alte țări, listate la bursa de valori din România, sunt considerate venituri
din străinătate. Ca urmare, nu se poate face în totalitate compensarea pierderilor cu veniturile
realizate la bursa din România, întrucât pierderile se compensează cu veniturile din aceeași natură
și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară. Asociația Brokerilor solicită ca în cazul
titlurilor de valoare tranzacționate pe piața de capital, pentru stabilirea locului de
proveniență a venitului să se ia în considerare locul de tranzacționare a acestora și nu locul
de rezidență al emitentului.
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