Poziția ROPEPCA asupra Taxei pe Construcții Speciale (TSC)
În cele ce urmează dedesubt puteți vedea poziția ROPEPCA față de TSC împreună cu o
descriere a impactului care această taxa îl va avea asupra industriei de petrol și gaze naturale
din România.
1. Nevoia de menținere a unui regim fiscal bazat pe profit
Un regim fiscal care are ca bază de impozitare nivelul de profit, beneficiază România întrucât
recunoaște nivelul ridicat de costuri de capital și riscurile economice considerabile associate
cu proiecte mari în sectorul upstream al industriei de petrol și a gaze naturale. Punctul de
vedere a industriei de petrol și gaze naturale este că un regim fiscal bazat pe profit ar permite
deductibilitatea cheltuielilor materiale și ar sprijini industria cu un sistem prudent de
amortizare a activelor.
Prin contrast, TSC propusă prin OUG 102/2013 ar taxa active și nu profituri. Taxarea
activelor în locul profiturilor ar avea un impact negativ disproporționat asupra calculeor
economice ale proiectelor de petrol și gaze naturale. TSC ar prelungi rata de recuperare a
cheltuielilor de capital a investitorilor, scăzând astfel indicatori financiari cheie precum
fluxurile de numerar actualizate (DCF) și randamentul investițiilor (ROI) la niveluri
inacceptabil de reduse.
În timp ce ROPEPCA este surprinsă de faptul că TSC nu ia în calcul amortizarea activelor,
suntem îngrijorați de devierea de la un regim fiscal bazat pe profit pe care această taxa o
reprezintă. Ca o notă separată, ROPEPCA consideră aplicarea TSC asupra unor active
temporare, cum ar fi o sondă, ca fiind o măsură ce contravine legislației în vigoare.
2. Evaluarea Potențialului Impact al TSC asupra locurilor de muncă
Un potențial efect al împovărării investițiilor din industria petrolului și a gazelor naturale din
România cu TSC ar fi potential relocare a capitalului investițional de către investitori și
acționarii acestora către alte proiecte mai profitabile. Ca rezultat al unei astfel de relocări,
beneficiile auxiliare la care s-ar renunța prin aplicarea TSC ar include impozitele pe venit ale
angajaților angrenați la proiect, contribuțiile sociale ale angajaților și ale angajatorilor, TVAul și taxele obținute din impozitarea lanțului de aprovizionare care se dezvoltă cu industria de
petrol și gaze naturale.

TSC propusă va scădea atât: 1) numărul locurilor de muncă din industria de petrol și gaze
naturale, cât și 2) numărul locurilor de muncă din industriile ce deserves activitățile industriei
(industria hotelieră, de transport, de construcții, de securitate, etc.). Pentru fiecare loc de
muncă din industria de petrol și gaze naturale, se mai creează încă 5 locuri de muncă
indirecte în comunitățile locale.
3. Lipsa unui precedent al TSC în industria de Petrol și Gaze Naturale
Subliniem faptul că, conform publicației Ernst & Young 2013 Global Oil and Gas Guide,
nicio țară producătoare de petrol și gaze naturale nu aplicat industriei o taxă specială pe
construcții pentru construirea unor active cu caracter temporar cum ar fi o sondă de
explorare/producție.
Implementarea TSC ar putea descuraja potențialii investitori din România și ar avea
consecințe neintenționate de a limita dezvoltarea pe termen mediu si lung a economiei și a
securității energetice a țării.
4. Înțelegerea diferențelor în nivelul de fiscalizare din țări producătoare de petrol și gaz
natural
O simplă comparative a nivelurilor de fiscalizare existente din România cu cele ale altor țări
ar putea reprezenta o analiză incompletă. Diferențele în nivelurile de fiscalizare dintre
diferitele țări producătoare de petrol și gaze naturale sunt fundamentate de variațiile în
gradurile de risc geologic, de infrastructuă și politic. Schimbările asupra regimului fiscal ar
putea avea un impact decisiv asupra investițiilor din industrie. Pentru a continua sprijinul
investițiilor in industria de petrol și gaze naturale, recomandăm ca schimbările regimului
fiscal să se concentreze asupra obținerii:
•
•
•

Unui echilibru justificat între riscurile și beneficiile investitorilor și al României
Simplitate, transparență și stabilitate
Taxare pe bază de profit

În concluzie, ROPEPCA vă înaintează spre considerare următoarele propuneri pentru a
adresa situația de față:
o Reconsiderarea aplicării TSC industriei de petrol și gaze naturale.
o Diferențierea între active temporare și permanente în aplicarea TSC.
o Consultarea și anunțarea din timp a comunității de afaceri cu privire la schimbări
fiscale.

