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Asociaţia Română a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră
(ROPEPCA) reunește 19 dintre cei mai importanţi deținători de acorduri de
concesiune petrolieră încheiate cu Statul român și are ca scop promovarea unui mediu
de lucru transparent, la cele mai înalte standarde și cu tehnologie de ultimă oră pentru
industria petrolieră. Având în vedere importanţa strategică şi economică a sectorului
energetic în România, ROPEPCA susţine în mod activ necesitatea unui dialog
constant şi consolidat între Stat şi companiile din sector.
Un cadru legislativ transparent, competitiv, clar şi stabil este o cerinţă esenţială
pentru asigurarea investiţiilor în sectorul energetic în vederea asigurării securităţii
energetice şi a creşterii economice. În acest sens, ROPEPCA îşi exprima, încă din
martie 2014, îngrijorarea faţă de impactul negativ al impozitului pe construcţii speciale
asupra companiilor din industria petrolieră şi avertiza că un atare impozit va cauza
distorsiuni mediului economic şi va avea un impact negativ asupra proiectelor de
investiţii în sector şi a atractivităţii mediului de afaceri în general.
În contextul discuţiilor cu privire la cele mai recente modificări aduse noului Cod Fiscal,
ROPEPCA susţine asigurarea stabilităţii macro-economice, însă atrage atenția că
demersurile de echilibrare nu trebuie să fie în detrimentul investițiilor, mai ales
în domenii care sunt considerate strategice și de interes național, precum
sectorul energetic.
Astfel, ROPEPCA îşi reiterează susţinerea faţă de eliminarea impozitului pe
construcţii speciale din noul Cod Fiscal, acesta generând distorsiuni în
mecanismele de piaţă, dificultăţi în planificarea şi realizarea investiţiilor, cu consecințe
deosebit de grave pentru mediul de afaceri românesc din perspectiva atractivităţii
investiţionale şi competitivităţii economice.
La instituirea impozitului pe construcţii speciale nu au existat consultări reale cu mediul
de afaceri, astfel că nu putem spune că aceasta a fost corelată cu
specificul industriilor afectate, proporțională cu scopul urmărit sau a fost aplicat cu
asigurarea transparenţei şi predictibilităţii cadrului fiscal. Ulterior aplicării, industria
petrolieră şi-a exprimat în mai multe rânduri îngrijorarea cu privire la impactul negativ
asupra planurilor de afaceri şi, pe fondul unui context de piaţă dificil, efectele negative
s-au materializat deja în scăderea profiturilor şi reprioritizarea planurilor de
investiţii pe termen mediu. În cel mai scurt timp, aceste efecte se vor face simţite
şi la nivel real prin impactul negativ asupra contribuţiilor generale la bugetul de
stat şi a locurilor de muncă.
Mai mult, într-un regim fiscal, legal și economic în continuă dezvoltare în România,
investitorilor nu li se acordă clauze de stabilitate de drept pentru investițiile lor, nici
stimulente în industrii “volatile” precum aceea de țiței și gaze, caracterizate de investiții
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masive efectuate strict pe riscul companiilor investitoare, fără vreun prospect
economic sau comercial sigur, care nu poate fi anticipat în timpul stadiului de explorare
și dezvoltare.
Menţinerea impozitului pe construcţii speciale ar susţine în continuare premisele
reducerii investițiilor in sectoare economice strategice, inclusiv în industria de ţiţei şi
gaze naturale, care sunt afectate de aceasta sarcină fiscală suplimentară şi ar putea
duce la frânarea dezvoltării economice.
Reamintim, de asemenea, că acest tip de impozit nu reprezintă o practică la nivel
european. Din informaţiile publice (ex. inclusiv Ernst & Young 2013 Global Oil & Gas
Guide) rezultă că în prezent în cele mai multe ţări din Uniunea Europeană nu există
un impozit aplicat la valoarea contabilă brută a tuturor activelor productive de acest
gen, instituită drept o sarcină fiscală suplimentară.
Sperăm că aceste elemente vor constitui premisele susţinerii eliminării impozitului pe
construcţiile speciale din noul Cod Fiscal, precum şi unele principii în vederea
susţinerii creşterii economice a României.
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