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Abstract:
Acest articol reprezinta o prezentare sumara in care are loc reglementarile Taxelor
indirecte ce se desfasoara momentan in Asia. La ora actuala Asia detine cele mai multe
afaceri fie pe plan de productivitate, fie pe plan de servicii cum ar fi cele de turism sau de
asigurari. Majoritatea locatiilor cum ar fii Thailanda si Macao detin foarte multe
establishment-uri in care nu pot fi justificate in mod direct venitul alocat sic el nealocat. Asa
ca Agentia Nationala de Taxe si Impozite in Asia a aplicat un mandat in care fiecare spatiu
de afaceri din Asia si aiba un registru sau o licenta de functionare pana in 2025. Cu noile
licente de functiomare furnizori sau client vor avea siguranta ca au primit pe ce au platit, fie
pe plan calitativ si cantitativ. Aceste licente de functionare ajuta la mentinerea productivitatii
si al serciviilor in toate spatiile de comert, si elimina concurenta cu alte establishment-uri nelicentiate sau fara registru de functionare legala,
Cuvinte cheie: TVA, taxa pentru bunuri si servicii, fiscalitatea in Asia
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PREZENTARE
Acest articol este prezentat dintr-un blog intitulat "Impozitarea indirectă: Cimci Tendinte
Globale,in care a fost scrise de către Liderul Fiscal Global pentru 4 firme de contabilitate din
Asia,
Articolul descrie cinci factori care măsoară peisajul indirect al impozitelor.
Acestea sunt:
1. taxe pe valoarea adăugată (TVA) și taxe pentru bunuri și servicii (GST)
sunt stabile, dar rămân înalte
2. reducerea ratelor de TVA și GST și a scutirilor efectuate
3. creșterea globală a TVA și GST se extinde
4. Măsurile fiscale digitale se proliferează
5. Adopotarea administratiei virtuale
Cei mai mulți profesionisti fiscali au ajuns la concluzia. Ca efectul Global Fiscal in domeniul
taxelor indirecte , a ajuns un subiect foarte discrect in servicilor sau a firmelor din Asia.
1. Taxe pe valoarea adăugată (TVA) și taxe pentru bunuri și servicii (GST) sunt stabile,
dar rămân înalte
Valorile sistemelor TVA și GST în jurul lumi sunt foarte "sigure" în evaluarea lor, în sensul
cănd acestea reflectă tendințe care sunt deja clare.
Aceste tendimte sunt de a aduce un procemtaj minim si egal tuturor firmelor de a-si savarsi
activitatile de produvtie in masa.
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Cu alte cuvimte sunt in curs de dezvoltare remarcabile felul in care se aplica normele si
oricentul valorilor de venit date de catre o audienta de lege din parlamentul fiecarui stat.
In concluzie , scopul acestui artocul nu este ca sa analizam acest articol in scopuri critice, ci
sa ne punem intrebarea ~ Care sunt scjhimbarile radicale care va afecteaza Taxele Imdirecte
pe glob, si de la ce ne putem astepta in 2025?~.
Incepand din anul 2016 pana in anul 2018, am observat cresteri demografice in aplicarea
taxelor si a serviciilor de pe glob.
Spre de exemplu legea taxelor indirecte a fost aplicata in China 2016, Imdia 2017 si Brazilia
este inca in dezbaterea aplicarii normelor taxelor indirecte
2. Reducerea ratelor de TVA și GST și a scutirilor efectuate
Mai exista si zone care au un sistem special administrativ cum ar fi Macao pentru ca au gasit
alternatove indirecte de a aplica aceste taxe fantoma cum ar fii: agentiile de turism, si
Cazinourile sau jocurile cu noroc, unde nu se pot evidentia valoarea sumelor platite prin
aceste servicii.
In fond Guvernul a aplicat o lege in care pentru aceste servicii se fie taxate prin introducerea
de licenta de functiomare al acestora.
3. Creșterea globală a TVA și GST se extinde
In Hong Kong , problema cresterii taxelor indirecta reflecta foarte mult in domeniul imobiliar,
cum ar fii crestera preturiilor chirilor spatiilor private si publice prin adaugarea unor servicii
oblicatorii, cum ar fi taxa de asigurare al locuintei, taxa de protectie al spatiului public si
comercial etc.
Din cauza populatiei dense care o are Hong Kong, in 2019, vor incepe renegocierea scaderi
taxelor si al impozitelor acestor servicii sau eliminarea lor in care afecteaza mult GDP-ul
orasului Hong Kong prin depistarea firmelor non licentiate.
Rata TVA-iului si GST-ului in lume sunt foarte mari si exista foarte multe negocieri in a mari
sau a scadea procentuajul lor, iar aceste schimbari vor fi observabile in 2025.
In Uniunea Europeana ecista un sistem in care toate tariile din Europa ce apartin Uniuni
Europene, au un procent fix sau standard de taxe pentru bunuri si servicii aprobate de catre
parlamentul Uniuni Europene.
Spre deosebire de Asia, Guvernul are ca scop cresterea taxelor pentru promovarea
productuvitatii bunuriilor si al serviciilor.

4. Măsurile fiscale digitale se proliferează
In anul 2015 pama om 2019 sa adaugat legea taxelor digitale. Aceste taxe sunt verificate prin
valoarea platformei digitale ( pagini web) si servicile sau bunurile pe care le detine in
comercializarea economico- digitala.
Organizatia Co-operativa Si Dezvoltare Economica (OECD) a luat la cunostiinta
reglementatiile fiscal de la afacere la consummator B2C fara a avea un spatiu real de vanzare
sau Establisment, si atunci se vor aplica rehlementari de taxare per piata digitala si rating-ul
de care il obtine de pe urma furnizorilor sau al clientilor.
In alte parti al Uniuni Europene taxele de bunuri si Servicii sunt bazate de tip “service
provider” cum ar fi : amazon, ebay, emag..s.a.m.d. pentru a aplica metoda B2C (business to
consumer).
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Problema ce aduce la comercializarea electronica, este daca produsele vandute online
coincide exact cu cele prezentate digital, pe plan calitativ.
La acest capitol China detine cele mai multe Establishment-uri digitale unde vand anumite
produse cotrafacute egaland cu cele originale..
Pana in 2020 China va santioma aceste piete digitale daca nu respecta anumite norme
calitative si cantitative de care cliemti au platit.
5. Adopotarea administratiei virtuale
In afara regiuni Asia Pacific sunt tari din Uniunea Europeana cum ar fi: Italia, Marea Britanie,
Polonia si Romania, unde se implementeze sistemul split-payment.
Aceasta metoda de split-payment cumparatorul obsearva ca taxa produsului este direct
adaugata in pretul total al produsului si valoarea taxei este adaugata direct in contul
furnizorului, unde Agentia de Taxare si Impozitare pot verifica fluxul monetar.
Din punct de vedere Fiscal mai avem in Asia tari precum Thailamda si Indonezia unde Fiscul joaca de a vati-ascunselea cu proprietari care isi deschid illegal establishment-uri sau piete
comerciale, unde isi fac cont virtual pe Facebook, Google sau Messenger despre locatia si tipul de afacere, dar atuncia cand Agentii Fisc ajung la locul Faptei proprietari al acestor afaceri
sau establishment-uri nu recunosc nimic despre postarile social media de care ar da dovada de
un spatiu commercial sau produse puse la vanzare.
In timp masurile de preventie fiscale se vor simti treptat in viitor. Unde fiecare firma sau
companie isi poate desfasura activitatile economice prin impunerea taxelor de productivitate
si taxa de transport.
In Marea Britanie au acest system “duty – free” unde toate firmele pot sa isi desfasoare
activitatile economice fara sa plateasca taxele vamale, ci doar taxele per marfa sau vanzare
individuala al acelui timp de produs simgular sau in serie.
China pana in 2025 va elimina toate pietele comerciale, fie pe plan digital sau spatiu
economic, daca nu respecta normele calitative impuse de catre Uniunea Europeana sau Statele
Unite ale Americii.
O noua lumina spre 2025
Organizatia Nationala de Taxe si Impozite vor impune trei elemente necesare pentru
dezvolatarea Asiei, si acele sunt:
1. Sistemul VAT si GST vor fi inlocuite probabil nu ca forma, ci o realite negociabila
intre vanzator si comparator al produselor sau serviciilor allocate fara a impune
obligatii.
2. In viitor Taxele indirecte vor fi administrate prin folosirea tehnologiei
3. Baza taxelor indirecte se vor extinde prin comtemplari al pietei monetare si valoarea
actiunilor
DL Michael Evans. Fost membru al asociatiei KPMG si expert al Taxelor Imdorecte pe
plan global ne explica ca marirea taxelor indirecte in anumite parti ale Asiei cum ar fi:
China, Malaezia si Thailanda, ca fiind un symptom as schimbarii fortate de a aduce
inovatie serviciilor si productivitatii de a se putea mentine in concurenta pietei.
Singura tranzactie care cu adevarat conteaza sistemelor VAT si GST in afecerile in lant
sunt:
1. Procesarea colectionari taxelor prin impunerea aplicarii creditelor in tranzactie de tip
rata sau overdraft
2. Exista un mechanism in care ajuta integritatea taxelor administrative in ajuta in
taxarea totala al lantului de productie cum ar fi: lanturi de magazine sau franscize.
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CONCLUZIE
In present Asia cauta modalitati passive pentru a reglementa VAT si GST prin
eliminarea servicilor obligatorii impuse de producator sau intermediari financiar. Fiecare stat
din Asia va avea un sistem unic de taxare in care piata de dezvoltare economica isi va pune in
valoarea inovatia prin a participa la concurenta pietei. Prin 2025 orice patrimoniu fie piata
economica fie cea digitala. Va avea obligatia sa isi administreze afacerea prin adaugarea
licentelor de functionare al acestora. Si calcularea Taxelor Indirecte prin prestarea serviciilor
pe care le detine.
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