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Mutația tehnologică a funcției fiscale
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• Spania: accesul autorităților la jurnalele electronice ale 
contribuabililor utilizate pentru raportări de TVA

• Platforme OECD – comunicare directă cu contribuabilii
• Raportări de TVA uniforme în UE
• Schimb de informații – APA, SFIA, la cerere
• Spațiu virtual pentru persoane fizice/juridice
• Comunicare automată informații bancare
• Control fiscal electronic

• Automatizarea proceselor de calcul al taxelor
• Automatizarea schimbului de date între şi

interconectivitatea departamentelor companiei
• Instrumente de colaborare şi decizii în timp real
• Conformare voluntară
• Raportare locală/interjurisdicţională
• Arhivare electronică în cloud
• Calcul standardizat la nivel regional/global al 

impozitelor pe veniturile nerezidenților



Transformarea este inevitabilă?
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Ce anume cauzează mutația procesului fiscal 
şi al activității de monitorizare fiscală?

Cerințele de conformare fiscală cresc

Piețele emergente ajung în centrul atenției

Abordarea autorităţilor fiscale se schimbă

Toleranța faţă de riscul fiscal se aliniază 
la nivelul companiei

Procesele mai robuste de control fiscal devin 
tot mai importante

Revoluția tehnologică oferă tot mai multe opţiuni

Automatizarea devine o necesitate

Modelele de afaceri se transformă într-un ritm amețitor

Presiunea de a face mai mult cu mai puține... sau aceleași resurse

Dinamica demografică ce cauzează o penurie de aptitudini

Schimbarea aşteptărilor generaţiei tinere

Dependență ridicată a raportării fiscale de programe software

Rolul tot mai important al impactului fiscal în procesul de 
transformare financiară
Volumul imens de date şi instrumente de analiză capătă o importanţă
egală şi în domeniul fiscal



Procesul de digitalizare în activitatea fiscală

• Procesele sunt eficiente, bazate pe cele mai bune practici și monitorizate în mod continuu pentru 
identificarea oportunităților de îmbunătățire. Rezultatele sunt de înaltă calitate și organizația este 
capabilă să se adapteze rapid. Accesul la un portal integrat aduce la un loc funcții cu flux de lucru 
automatizat avansat, controale încorporate, analiză și reguli care produc informații utile.

Nivelul 5 - Optimizat

• Procesele sunt monitorizate în mod activ și abaterile sunt detectate din timp. Procesele sunt 
îmbunătățite continuu în domeniul eficienței.
Uneltele tehnologice sunt aliniate cu organizarea generală și integrate, oferind unele analize 
predictive. Procesul este definit prin controale robuste.

Nivelul 4 - Gestionat

• Procesele sunt standardizate, documentate și comunicate (de ex. prin instruire). Conformitatea cu 
aceste procese este încă foarte personală. Abateri de la procedura scrisă pot rămâne neobservate. 
Tehnologia include o combinație de software licențiat plus un ERP sau un centru/centre de date 
fiscale. Controalele interne minime acceptabile sunt urmate.

Nivelul 3 - Standardizat

• Rolurile şi responsabilitățile sunt în mare parte informale şi execuţia se bazează pe experiența în 
cadrul proceselor. Nu există nicio pregătire formală, comunicare sau standardizare. Programele 
informatice licențiate sunt utilizate cu integrare limitată şi controalele interne sunt limitate.

Nivelul 2 - Informal

• Organizarea este în principal determinată de incidente. Probleme sunt abordate şi tratate în 
momentul în care acestea apar. Programele informatice de bază sunt utilizate, dar nu sunt integrate şi
niciun control intern nu se află în vigoare.

Nivelul 1 - Iniţial
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Expertul în fiscalitate din viitor
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Comunică date 
în timp real

Servește 
informații

cheie
consiliului

director

Se
adaptează

Interpretează
date

prelucrate
automat

Se
reorientează…

Ia decizii în 
timp 
real 



Cum se vor adapta autoritățile fiscale?

Cadru general

• Infrastructură şi
proceduri 
digitale

• Informaţii –
securitate şi
schimb

• Conectivitate 
între sisteme

• Utilizare 
inteligenţă
artificială

Oameni

• Dezvoltare 
abilităţi IT

• Analiză şi
interpretarea 
informaţiilor din 
multiple baze de 
date

Revizuiri

• Verificări 
naţionale, 
regionale, 
globale

• Interconectarea 
de baze de date

• Analiză procese 
IT şi acces la 
arhivele 
electronice ale 
contribuabililor
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Cum se vor adapta contribuabilii?

Cadru general

• Securitatea 
informaţiilor

• Definirea şi
automatizarea 
proceselor

• Centre de 
servicii sau 
colaborări 
externe

• Managementul 
documentelor

Oameni

• Analiză şi
interpretare date 

• Cunoștințe de 
sisteme, 
statistică, project
şi change
management

• Aspectul 
emoţional în 
decizii va 
rămâne

Raportări

• Tax data hub
• Raportări în timp 

real
• Automatizarea 

raportărilor
• Începerea 

utilizării 
inteligenței 
artificiale
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Digitalizarea fiscalității – un avantaj comercial 
strategic
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Mesaje cheie în încheiere

1 Tehnologia va înlocui activitatea 
rutinieră si parţial de raportare 
în procesul fiscal

2 Funcţia expertului fiscal va 
deveni una predominant analitică 
şi interpretativă

3 Dobândirea unor noi competențe 
IT va deveni inevitabilă în context 
fiscal
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