
Cetre: lllinisterul Finanfelor Publice
Domnulul Ministtu Eugan Teodorovici

Spre $Uinta: Uniunii Profesiilor Liberale din Romania
Palronatului Serviciilor Private din Romania

Punctul da vedere al Ordinulul Arhiteclilor din Romenia refsritor la
proaectul de lcge privind Codul Fiscal
(in dezbaterea Camerei Deputalilor, sub nr" pL-x w.371la1l5l

Stimate domnule Ministru,
Ordinul Arhitectilor din Romdnia, lu6nd ln considerare necesitetib pentru o
buna desfa$urare a profesiei d€ arhitect Qi de crellere a calitetii cadrului

, construit din Romania, formuleazg urmetoarele propurlen la proiectut de
Lege privind Cod Frlsca{ aflat in dezbaterea Camerei Deputalilor sub nr. de
inregistrare PL-x nr. 3712015.

l. Profesia de arhitect, ca profesie liberalS, se desflgoari in Rominia in
propoge de 8004 sub foma Birourilor lndividuale de Arhitecturi (BtA),
echivalent cu entitigle PFA in Uniunea Europeane, maiontatea arhiteclilor
folosesc aceaslS formd de exercitare a profesiei care s-a dovedit c6 serveste
cel mai bine relatia cu clienlul pentru lucrerib de o anvergurl relativ mic5,
cele uzuale. Prevederile proiectutui Codului Fiscal pL-x nr. g71/2ol g cresc
fiscalizarea BlA, ceea ce va lncuraja desfiintarea acestora. Mentionam ca, in
prezent, piata de arhitectur5 din Romania nu incurajeaze aparilia $i
sustinerea firm€lor cu angajati. Drept urmare, BIA nu lrebuie descrlrajate
fiscal. in acest sens solicitem reanalizarea propunerii de modificare a Codului
Fiscal in vederea limitdrii impaclului asupra profesiilor liberale, dintre care
face parte si profesia de arhitect.

OAR susline pozilia Senatului Rominiei ln ceea ce prive$te neadoptarea art.
67, alin. 7, lit. I din forma propuse de Guvern a proiectului Codului Flscal,
considerdnd necesar5 pastrarea deductibilititii CAS qi CASS pentru pFA-uri.
AvAnd in vedere faptul ce Birourile lndividuale de Arhiteduri sunt
lnregistrate, in mod aulomat, laadresa de domiciliu a titularului, dar si naiura
modului de exercitare a profesiei (care nu aduce schimbiri semnificative
folosintei rezidenfiale a imobilului), considerim oportun ca, penku BlA, dar qi
pentru restul PFA-urilor profesiilor liberale, cota impozitului pe cl6dire sa ije la
nivelul impozilului calculat in regim rezidential.
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ln cazul in care, in urma unei estimer' complexe a impactului bugetar, se
constate posibilitate unor alte scutiri pentru PFA-urile profeslilor liberale,
acestea sunt de dorit.

ll. Reieritor la incurajarea cresterii calitalii cadrului construit din Romania,
OAR tormuleazi amendamente privind proteqia si punerea in valoare a
monumentelor istorice, a zonelor construite protejate si a siturilor
arheologice, privind incurajarea operaliunilor de reducEre a riscului seismic la
cladirile existente gi pentru regenerarea zonelor urbane. Subliniem faptul ce
suntem in profund dezacord cu prevederea din proiectul Codului Fiscal prin
care scutirile de impozit pentru clddirile monument istoric, in prezent
obligatorii, devin optionale, la latitudinea administraliei locale.

Fundamentdm amendamentele noastre pe angajam€ntele Romaniei luate
prin ratificarea Convenliei pontru protectia patrimoniutui arhitectura! al
Europei, pe Stralegra Sectoria6 in domeniul Culturii $i Patrimoniului National
pentru perioada 201t1-2020 qi pe prevederile legislaliei in domeniu,

Anexem o serie de amendamente in sensul celor de mai sus.

Cu deosebiti
arh. $erban
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