
Sondajul AmCham Romania privind
politica fiscală

Decembrie 2021



Despre sondaj

Perioada de derulare: 15 oct – 15 nov 2021

Respondenți: 87 de companii membre AmCham Romania, dintre care, conform clasificării
ANAF

• 44% companii mari
• 30% companii medii
• 26% companii mici



1. Care sunt cele mai importante 5 măsuri fiscale în vigoare care fac România 
atractivă pentru investitori?
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*Scutiri pentru dezv software & alte categorii, facilități pentru activități cercetare -dezvoltare-inovare, construcții, stock option
plan, consolidare fiscală)



2. Care sunt principalele neajunsuri ale actualei legislații fiscale care constituie o 
barieră pentru investițiile suplimentare și afectează percepția generală despre 
mediul de afaceri din Romania?
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3. Care sunt principalele neajunsuri ale administrației fiscale (max 5) ce constituie 
o barieră pentru investiții suplimentare și pentru mediul de afaceri în general?
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4. Ce măsuri fiscale al trebui introduse pentru a crește conformarea voluntară a 
contribuabililor?
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5. Cum ați descrie dialogul dintre contribuabili și factorii de decizie în ceea ce
privește măsurile legislative legate de impozite? 
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6. Care sunt principalele politici fiscale și măsuri legislative care ar trebui 
adoptate pentru a avea un buget echilibrat și pentru a reduce decalajele fiscale?

82% 76%
68%

60%

37%

82% 76% 72%
62%

50%

Predictibilitate (toate 
modificările anunțate cu 6 

luni în avans)

Politică fiscală 
transparentă și pe termen 

lung

Reducerea evaziunii prin
digitalizarea economiei,

integrarea sistemelor
informatice, combaterea

evaziunii carusel

Modernizarea ANAF Strategie de stimulare a 
investițiilor cu valoare 

adăugată

2021 2019



7. Care au fost principalele măsuri economice luate până acum (top 5) care v-au 
ajutat cel mai mult afacerea în timpul pandemiei de COVID-19?
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Comparație cu rezultatele AmCham Business Barometer Survey, Iulie 2021



Mulțumim!

AmCham Romania
amcham@amcham.ro
Andreea Roman – aroman@amcham.ro // 0748 113 665

mailto:amcham@amcham.ro
mailto:aroman@amcham.ro
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