
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind registrul unic de control

În scopul respectării legii în vigoare de către contribuabili, precum şi a altor
obligaţii care rezultă din actele normative în vigoare, un deziderat major îl
reprezintă îmbunătăţirea pârghiilor aflate la dispoziţia organelor de control în
vederea realizării cu maximă celeritate a controalelor financiar-fiscale efectuate la
contribuabili.

Datorită faptului că mai multe instituţii ale statului deţin atribuţii şi
competenţe în aria controlului financiar-fiscal, există posibilitatea ca    într-un
interval de timp determinat, activitatea aceluiaşi contribuabil să facă obiectul unor
controale realizate de entităţi diferite, împrejurare care poate genera deficienţe în
administrarea judicioasă a bugetului de timp aflat la dispoziţia instituţiilor
respective. 

Mai mult, faptul că aspecte similare ale activităţii unui contribuabil sunt
verificate de mai multe ori pe durata unui singur exerciţiu financiar, poate crea
disfuncţionalităţi în derularea normală a activităţii contribuabililor. 

Prin urmare, apare necesară contabilizarea controalelor  efectuate, a
aspectelor cercetate, a constatărilor şi dispoziţiilor organelor de control, precum şi
a eventualelor sancţiuni stabilite.

O astfel de abordare ar permite o mai bună sincronizare a efectelor statului
în vederea respectări de către contribuabili a legilor în vigoare, ar elimina
eventualele suprapuneri ale controalelor, care, în mod evident, se soldează cu
rezultate similare şi ar reprezenta un pas important în întregirea cadrului necesar
identificării rapide a eventualelor abateri de la respectarea legii în vigoare şi
îmbunătăţirea mediului de afaceri, a relaţiilor dintre autoritatea fiscală şi
contribuabili.

Prin prezenta lege se instituie obligativitatea întocmirii şi ţinerii la zi a
registrului unic de control, de către fiecare contribuabil-persoană juridică.

În registrul unic de control ar urma să se menţioneze perioada efectuării
fiecărui control, obiectul acestuia, organele care l-au efectuat, precum şi măsurile
dispuse.

Acestă lege a fost elaborată, pornind de la premisa că impunerea întocmirii
registrului unic de control se constituie într-o posibilitate aflată la îndemnarea
factorilor decizionali şi, spre deosebire de variantele informatizate ale unui astfel
de demers, nu este oneroasa nici pentru organele de control ale statului şi nici
pentru contribuabili. Întocmirea acestuia se va dovedi binevenită şi pentru bazele
de date informatizate.
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De asemenea, acest act normativ vine în sprijinul contribuabililor, în sensul
că aceştia vor avea o evidenţă clară a controalelor         financiar-fiscale efectuate,
a dispoziţiilor şi sancţiunilor dispuse de către organele de control, putându-se astfel
evită efectuarea unor controale pe aceeaşi perioadă şi aceleaşi obligaţii fiscale,
conform prevederilor legale.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind registrul unic de control.
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