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Rezumat. Majoritatea studiilor din Finanţele contemporane 
recunosc necesitatea luării în considerare a impactului fiscalităţii, mai 
precis a economiilor fiscale, în analiza performanţelor unui proiect de 
investiţii. Prezentul studiu evidenţiază un posibil bruiaj în evaluarea 
proiectelor de investiţii în cazul luării în considerare a recuperării 
pierderilor fiscale din profiturile înregistrate pe parcursul exerciţiilor 
financiare următoare, atât timp cât se utilizează indicatorii clasici de 
evaluare (de exemplu, valoarea actuală netă). Mai mult, fiscalitatea 
încurajează adoptarea de proiecte neperformante de către întreprinderi 
neperformante, care ar fi respinse dacă ar fi analizate de întreprinderile 
performante. 

 
 

 Cuvinte-cheie: investiţii directe; economii fiscale; recuperarea 
pierderilor fiscale; valoare actuală netă; cash flow disponibil. 

 
 

Cod JEL: G31. 
Cod REL: 11D. 
 
 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVIII (2011), No. 3(556), pp. 29-38 



Victor Dragotă, Lucian Ţâţu  
 

30 

1. Introducere  

La nivel macroeconomic, impozitele sunt considerate de numeroşi experţi 
ca un instrument de influenţare a economiei sau a societăţii în ansamblu (vezi, 
printre alţii, Văcărel et al., 2007, Obreja Braşoveanu, Braşoveanu, 2008). Cu 
toate acestea, se constată că nu întotdeauna ele reuşesc să şi realizeze acest 
deziderat (vezi, de exemplu, Dragotă, Dragotă, Ţâţu, Ţâţu, 2009). 

La acest moment, numeroase ţări au adoptat principiul permiterii 
deducerii pierderilor din profiturile ce se vor înregistra în exerciţiile financiare 
viitoare. De exemplu, în Uniunea Europeană, această reglementare este 
stipulată în ţări precum: Austria, Belgia, Franţa, Finlanda, Lituania, 
Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, România, Spania, Suedia 
(www.europa.eu). Principalul argument prin care această reglementare se 
justifică este creşterea economică. Astfel, sprijinirea companiilor care 
înregistrează pierderi în prezent poate fi considerată acceptabilă atât timp cât ele 
vor genera creştere economică în viitor.  

Analiza impactului legislaţiei fiscale asupra politicilor financiare ale 
întreprinderii constituie o permanenţă a teoriei financiare. Cu toate acestea, 
accentul în analiza impactului fiscalităţii s-a pus asupra politicilor de finanţare 
şi de dividend, dovadă în acest sens fiind lista lungă de articole publicate în 
domeniu, lansate de Modigliani şi Miller (1963) – pentru structura de finanţare, 
şi Miller şi Modigliani (1961) – pentru politica de dividend.  

În ceea ce priveşte evaluarea proiectelor de investiţii directe, majoritatea 
studiilor din Finanţele contemporane recunosc luarea în considerare a 
impactului fiscalităţii asupra performanţelor unui proiect de investiţii sau, mai 
precis, a impactului economiilor fiscale asupra cash flow-urilor generate de un 
proiect de investiţii. De exemplu, se recunoaşte în acest context impactul 
economiilor fiscale determinate de îndatorare, care pot îmbunătăţi performanţa 
unui proiect de investiţii. Practic, ideea de bază din spatele economiilor fiscale 
este că anumite proiecte finanţate din resurse financiare proprii vor fi respinse 
de către companii neîndatorate (valoarea actuală netă(1), VAN < 0), în timp ce, 
prin îndatorare, datorită economiilor fiscale implicite, proiectul va deveni 
adoptabil (VAN > 0) (Modigliani, Miller, 1963, Ross, Westerfield, Jaffe, 1999). 
În fapt, întreaga judecată se bazează pe ideea corectării cash flow-urilor 
disponibile degajate de proiectul de investiţii cu economiile fiscale datorate 
îndatorării.   

În mod similar, se poate afirma că o întreprindere poate beneficia şi de 
economiile fiscale determinate de recuperarea pierderilor înregistrate în 
exerciţiile financiare precedente. Prin permiterea deducerii pierderilor de către 
companii, cash flow-urile generate de acestea vor fi influenţate. Totodată, în 
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ceea ce priveşte evaluarea proiectelor de investiţii, această reglementare va 
afecta atât cash flow-urile generate de proiect, cât şi rata de actualizare.  

Un principiu general acceptat în evaluarea proiectelor de investiţii este de 
a se evalua proiectul în individualitatea sa, cu alte cuvinte de a se ţine cont 
numai de performanţele acestuia, în mod independent (Ross, Westerfield, Jaffe, 
1999). Cu toate acestea, întreprinderile care au înregistrat pierderi în exerciţiile 
financiare anterioare vor avea posibilitatea creşterii nivelului cash flow-urilor, 
prin adăugarea fluxului financiar rezultat din permisiunea recuperării pierderii. 
Vom evidenţia faptul că această reglementare favorizează adoptarea proiectelor 
relativ neperformante de către întreprinderile care beneficiază de această 
facilitate. Mai mult, proiecte de investiţii directe care ar fi altfel respinse (dacă 
ar fi analizate în mod independent, de către o întreprindere profitabilă) pot 
deveni atractive pentru aceste întreprinderi neperformante.  

Principalul obiectiv vizat de prezentul studiu este de a evidenţia anumite 
limite ale indicatorilor clasici de evaluare a proiectelor de investiţii pentru 
întreprinderile care beneficiază de dreptul de recuperare a pierderilor fiscale. 
Practic, aceşti indicatori nu oferă întotdeauna informaţiile necesare în absenţa 
unor corecţii şi, deci, trebuie analizaţi cu atenţie.  

Lucrarea poate fi utilă decidenţilor implicaţi în analiza proiectelor de 
investiţii, dar poate oferi şi idei celor implicaţi în producerea de reglementări cu 
caracter fiscal. Restul lucrării va fi structurat după cum urmează. În secţiunea 2 
se va prezenta cazul evaluării proiectelor de investiţii în absenţa şi în prezenţa 
interferenţei determinate de posibilitatea recuperării pierderilor fiscale din 
exerciţiile financiare anterioare adoptării proiectului de investiţii. Secţiunea 3 
concluzionează studiul.  

2. Evaluarea proiectelor de investiţii în condiţiile posibilităţii recuperării 
pierderii fiscale din activitatea anterioară a întreprinderii 

Practica generală în evaluarea proiectelor de investiţii este de luare în 
considerare a aspectelor de natură fiscală în calculul cash flow-urilor 
disponibile. Referitor la previziunea impozitului pe profit, aceasta se va realiza 
pe baza ratei de impozitare (prognozată) şi de profitul impozabil anticipat. În 
ceea ce priveşte determinarea impozitului pe profit aferent unui rezultat 
impozabil negativ (pierdere), există două posibilităţi de luare în calcul:  
a) aplicarea cotei de impozitare asupra pierderii, ceea ce va determina apariţia 
unui „impozit negativ” – reprezentând o economie de impozit la momentul 
prezent. În cadrul acestei abordări se presupune că proiectul de investiţii este 
parte componentă a portofoliului de investiţii al companiei, astfel încât 
pierderea va genera, la nivel global, un profit impozabil mai mic, deci şi un 
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impozit pe profit mai scăzut în raport cu impozitul care s-ar fi plătit dacă nu s-ar 
fi realizat investiţia; b) considerarea impozitului pe profit egal cu zero, dar 
reportarea pierderii actuale în anii următori, astfel încât impozitele pe profit 
datorate în viitor vor fi mai scăzute –  aceasta echivalează cu o economie de 
impozit viitoare; această variantă presupune că proiectul de investiţii este 
considerat independent de activitatea companiei sau că societatea comercială 
are un portofoliu de investiţii format doar din acest proiect (Dragotă, Ciobanu, 
Obreja, Dragotă, 2003, vol. II, p. 49). Cu alte cuvinte, literatura de specialitate 
insistă asupra luării în considerare a recuperării pierderilor, prin reducerea 
impozitului de plată în exerciţiile financiare ulterioare, dar, totodată, 
accentuează asupra evaluării proiectelor de investiţii în individualitatea lor.  

Oricum, un indicator financiar trebuie să aibă o semnificaţie economică 
pentru utilizatorul său principal. De exemplu, VAN trebuie să exprime în mod 
clar dacă un anumit proiect de investiţii trebuie respins sau poate fi acceptat, în 
concordanţă cu obiectivul stipulat în majoritatea lucrărilor de management 
financiar, de maximizare a averii acţionarilor (Ross, Westerfield, Jaffe, 1999).  

Chiar dacă scopul declarat al managementului financiar este maximizarea 
averii acţionarilor, ceea ce s-ar traduce prin adoptarea exclusivă a proiectelor cu 
VAN maximă, iar, la limită, pozitivă (Ross, Westerfield, Jaffe, 1999), 
managerii pot fi mult mai înclinaţi spre deţinerea de resurse financiare cât mai 
substanţiale, putere discreţionară în luarea deciziilor, prestigiu (atins în 
organizaţiile contemporane prin accesul la un volum cât mai ridicat de resurse 
financiare) etc. (Cyert, March, 1963, Jensen, Meckling, 1976, Jensen, 1986). 
Într-un studiu mai recent, Loderer, Roth, Waelchli şi Joerg (2009) evidenţiază 
că majoritatea managerilor companiilor de pe glob nici nu menţionează 
interesul pentru acţionari în declaraţiile lor privind scopurile companiei. În ceea 
ce priveşte politica investiţională a companiilor, aceasta se poate traduce în 
alocarea unui volum cât mai ridicat de fonduri pentru finanţarea proiectelor de 
investiţii, chiar dacă acestea nu sunt atât de importante.  

Vom porni de la un exemplu, extrem de simplificat, pentru a exprima 
fenomenul. Fie un proiect ce generează un număr de cash flow-uri anuale (CFt) 
pe o durată de n ani (pentru simplificare, vom presupune o valoare reziduală 
nulă). Prin ipoteză, pe parcursul întregului studiu, vom presupune că proiectele 
sunt finanţate integral din capitaluri proprii, rata de rentabilitate solicitată de 
investitori fiind k. Costul proiectului este I0. Valoarea actuală netă a proiectului 
va fi: 

( )∑
= +

+−=
n

t
t

t

k
CFIVAN

1
0 1

       (1) 

Proiectul devine acceptabil dacă şi numai dacă VAN>0, respectiv:   
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Ca observaţie, se poate constata faptul că evaluarea proiectului de 

investiţii se realizează independent de întreprinderea care îşi propune adoptarea 
acestuia, în condiţiile în care singurele variabile-cheie sunt cash flow-urile 
generate de proiect (diferenţele dintre încasările şi plăţile determinate de 
proiect), rata de rentabilitate solicitată de investitori şi costul proiectului, 
variabile obiective, determinate de condiţiile reale legate de proiect. Între aceşti 
factori determinanţi se numără şi plata determinată de impozitul pe profit, 
calculat în funcţie de performanţele proiectului. De subliniat faptul că nivelul 
acestui impozit pe profit nu va fi influenţat de performanţele generale ale 
întreprinderii, ci se referă exclusiv la performanţele proiectului.  

Dacă luăm în calcul şi posibilitatea recuperării pierderilor fiscale 
înregistrate de întreprindere anterior proiectului de investiţii (sau chiar 
concomitent cu derularea acestuia din activitatea ei, fără a ţine cont de proiectul 
de investiţii) se poate induce o creştere artificială a cash flow-urilor disponibile 
existente la nivelul întreprinderilor. Este evident că acest fenomen creează un 
relativ miraj, proiectele de investiţii analizate de companiile performante părând 
mai puţin atractive decât cele analizate de companiile neperformante. În plus, 
printr-un sistem de creştere a anumitor cheltuieli, se poate stimula atât lipsa de 
performanţă în efectuarea cheltuielilor (exagerarea acestora), cât şi alterarea 
indicatorilor de performanţă asociaţi proiectelor de investiţii, mai ales dacă se 
ţine cont de problemele de agent prezente la nivelul companiilor.  

Aici, trebuie realizată o distincţie importantă între economiile fiscale 
datorate îndatorării şi cele determinate de recuperarea pierderilor. În cel dintâi 
caz, structura financiară utilizată pentru finanţarea proiectului de investiţii 
determină economiile fiscale. Ca atare, principiul evaluării proiectelor de 
investiţii în individualitatea lor este aplicat consecvent. În cel de al doilea caz, 
pe de altă parte, anumite pierderi înregistrate în trecut afectează evaluarea 
proiectelor de investiţii analizate la acest moment.  

Pentru exemplificarea fenomenului, vom porni de la un caz numeric 
simplu, dar care poate fi generalizat uşor. Vom presupune că analizăm două 
întreprinderi, A şi B, de valoare de piaţă egală, V0, considerate identice din 
toate punctele de vedere. Pentru simplificare, vom presupune că aceste două 
întreprinderi sunt neîndatorate pe întreaga perioadă de analiză şi că întreaga 
activitate se cuantifică sub forma unui proiect singular de investiţii.  

Ca atare, vom presupune că fiecare dintre aceste două întreprinderi a 
adoptat câte un singur proiect de investiţii. Compania A a adoptat un proiect 
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rentabil, care a generat profit, în timp ce compania B a adoptat un proiect care a 
generat pierdere fiscală. Durata celor două proiecte a fost identică, ambele 
proiecte finalizându-se la momentul actual. Deşi valorile de piaţă ale celor două 
întreprinderi au fost iniţial identice, la momentul actual acestea sunt diferite. 
Pentru simplificare, vom presupune că durata acestor două proiecte a fost de un 
an. Această simplificare nu determină modificarea principalelor concluzii cât 
timp ceea ce are efect este existenţa/inexistenţa economiilor fiscale. În condiţii 
de normalitate economică, trebuie respectată condiţia ca nivelul pierderilor 
fiscale să nu depăşească nivelul activului net contabil al companiei, pentru a nu 
se declanşa procedura de faliment (2).  

Să presupunem că, la momentul actual, când societatea A nu are pierdere 
de recuperat, iar societatea B are o pierdere fiscală de recuperat de 500 u.m., 
fiecare dintre întreprinderi analizează adoptarea unui proiect de investiţii, de 
cost identic şi care se anticipează că va genera cash flow-uri egale. Din nou, 
pentru raţiuni de simplificare, vom presupune că durata proiectului de investiţii 
este limitată la un an, cash flow-ul din primul an incluzând şi valoarea 
reziduală(3).  

Proiectul de investiţii presupune o investiţie iniţială de 600 u.m., iar cash 
flow-urile anticipate sunt de 650 u.m. Vom lua în considerare a rată de 
actualizare a proiectului de investiţii de 10%, atât în cazul companiei A, cât şi 
în cazul companiei B(4).  

În cazul întreprinderii A, VAN va fi:  

( )
u.m. 9,09 - 

0,1  1
650  600

11
0 =

+
+−=

+
+−= ∑

=

n

t
t

tA

k
CFIVAN   (3)

  
În cazul întreprinderii B, dacă nu se ia în calcul recuperarea pierderii, 

VAN va fi identică, respectiv:   

( )
u.m. 9,09 - 

0,1  1
650  600

11
0 =

+
+−=

+
+−= ∑

=

n

t
t

tB

k
CFIVAN   (4) 

 
Analiza proiectului de investiţii în mod individual evidenţiază o VAN 

negativă pentru ambele companii. În aceste condiţii, conform principiilor de 
evaluare a proiectelor de investiţii, proiectul ar trebui respins de către ambele 
companii.  

Scopul unui indicator financiar este de a oferi informaţii utile pentru 
deciziile manageriale, în cazul în speţă de adoptare sau respingere a unui proiect 
de investiţii. În acest caz, datorită bruiajului indus de permiterea recuperării 
pierderilor, VAN devine nerecomandat. Subliniem că prin aceasta nu trebuie să 
se înţeleagă contestarea indicatorilor clasici de evaluare a proiectelor de 
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investiţii pentru situaţiile normale din activitatea întreprinderilor, ci numai în 
aceste condiţii restrictive.  

În cazul întreprinderii B, ca urmare a influenţei recuperării pierderii din 
activitatea anterioară vom putea calcula un indicator (notat de noi VAN*):  

( )∑
= ×+

+
+−=

n

t
t

ttB

k
TSCFIVAN

1
0 1

*
δ

      (5) 

 
În această ecuaţie, cash flow-ul din ecuaţia (4) a fost corectat pentru a se 

ţine cont de economia fiscală, TSt. De asemenea, în aceste condiţii, şi rata de 
actualizare (k) trebuie corectată pentru a se ţine cont de aceste economii fiscale. 
Am preferat utilizarea unui factor de corecţie, δ, cu δ ∈(0, 1], unde δ = 1 
reflectă un nivel nul al economiilor fiscale, iar δ = 0 reflectă o rată de 
impozitare a profitului egală cu 100%. Prin intermediul acestei corecţii, s-a luat 
în considerare coerenţa dintre cash flow (care ţine cont de economiile fiscale) şi 
rata de actualizare (care trebuie să ţină cont, de asemenea, de economiile 
fiscale). Există o relaţie logică între cash flow şi rata de actualizare: atât timp 
cât compania are dreptul de a recupera o parte din pierderile din exerciţiile 
anterioare, costul capitalurilor va scădea. Am preferat această formalizare în 
locul clasicului (1 - τ), unde τ reprezintă rata de impozitare a profitului, întrucât 
pierderile se vor recupera din profituri la diferite momente din viitor, deci 
această dependenţă între cota de impozitare şi cash flow-uri, respectiv rată de 
actualizare nu este stabilă în timp.  

În cazul numeric, presupunând δ =0,9, VAN corectată va fi (5), (6):    

( )
u.m. 69,72 

0,90,1  1
 16% 500  650  600

1
*

1
0 =

×+
×+

+−=
×+
+

+−= ∑
=

n

t
t

ttB

k
TSCFIVAN
δ

 (6) 

 
Având în vedere că întreprinderea B beneficiază de un cash flow potenţial 

care nu ar putea fi materializat decât cu ocazia adoptării proiectului (economia 
fiscală, tax shield, TSt), este cel mai probabil ca aceasta să ia decizia de 
investire. De menţionat şi faptul că, în acest caz particular, VAN clasică nu 
furnizează o informaţie corectă în vederea luării unei decizii optime la nivelul 
întreprinderii. În plus, trebuie subliniat că adoptarea proiectului de investiţii este 
chiar necesară pentru această companie întrucât, în absenţa adoptării acestui 
proiect, nu s-ar mai putea recupera pierderea din exerciţiul financiar precedent. 

Aparent, se poate aduce argumentul că această reducere a profitului 
impozabil ar fi neglijabilă dacă s-ar lua în considerare un caz multiperiodic. În 
fapt, această motivaţie nu este atât de importantă cât timp comparăm două 
companii, dintre care numai una beneficiază de dreptul de a deduce pierderi.  
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Cu alte cuvinte, să presupunem că un investitor are de ales între două scenarii: 
(i) să înfiinţeze o nouă companie; (ii) să cumpere o companie existentă, care are 
dreptul de a recupera pierderi. În acest caz, a doua opţiune pare mai bună, în 
mod evident.  

3. Concluzii 

Recuperarea pierderilor fiscale creează un relativ „miraj”. Astfel, pe baza 
calculării valorii actuale nete clasice, întreprinderile performante vor respinge 
anumite proiecte, mai puţin performante, în timp ce aceleaşi proiecte vor putea 
fi acceptate de anumite companii, mai puţin performante! Prin permiterea 
recuperării pierderilor fiscale, statul creează un avantaj comparativ 
întreprinderilor neperformante.  

Pentru analistul financiar, efectele reglementării privind recuperarea 
pierderilor trebuie luate în considerare. Acestea pot modifica verdictul normal 
în ceea ce priveşte recomandarea acceptării sau respingerii unui proiect de 
investiţii pe baza criteriului VAN. În plus, principiul clasic de evaluare a 
proiectelor de investiţii ca independente de întreprinderea care le adoptă trebuie 
aplicat cu prudenţă.  
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 Note 

 
(1) Pe parcursul întregii lucrări, se face referire la luarea deciziilor având la bază criteriul valorii 

actuale nete (VAN). Toate consideraţiile pot fi generalizate uşor şi pentru ceilalţi indicatori 
clasici de analiză a proiectelor de investiţii – rata internă de rentabilitate, rată de rentabilitate 
modificată, termen de recuperare etc.  

(2) Chiar şi această condiţie este discutabilă în anumite situaţii. De exemplu, în România, există 
anumite întreprinderi care prezintă un nivel negativ al capitalurilor proprii, dar care nu intră 
în procedură de faliment.  

(3) În condiţii normale, această ipoteză nu modifică concluziile studiului. Astfel, se poate 
presupune că proiectele vor fi vândute de piaţă la preţuri care să reflecte anticipările pieţei în 
legătură cu proiectul. Atât timp cât piaţa pe care are loc această tranzacţie tinde spre 
eficienţă, nu vor apărea probleme semnificative. În plus, chiar dacă piaţa nu este eficientă, 
cel mai bun estimator pentru preţul de vânzare al activului peste un an este valoarea sa 
intrinsecă. Pentru piaţa de capital din România, vezi testele privind eficienţa realizate de 
Dragotă şi Mitrică (2004), Pele şi Voineagu (2008) şi Dragotă, Stoian, Pele, Mitrică şi 
Bensafta (2009).  

(4) Această ipoteză poate fi considerată discutabilă, chiar dacă aceste două proiecte sunt 
identice, motiv pentru care se pot avea în vedere două rate de actualizare diferite, de la 
proiect la proiect. Această diferenţă între ratele de actualizare poate fi explicată prin 
percepţia diferită a investitorilor asupra celor două companii. Astfel, investitorii în compania 
B pot percepe un risc operaţional mai ridicat, datorită performanţelor mai modeste 
înregistrate în trecut de către aceasta. Oricum, demonstraţia îşi menţine concluziile chiar şi 
în condiţiile în care se vor utiliza rate de actualizare diferite, să presupunem de 10%, 
respectiv 20%.  

(5) În cazul considerării unei rate de actualizare mai ridicate (fie aceasta 20%) pentru compania 
B, dacă pierderea de recuperat nu este luată în considerare, VAN va fi egală cu: 
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 După cum se observă, VAN pentru compania B poate fi mai mică, fapt plauzibil dacă ţinem 
cont de faptul că investitorii pot considera că această companie prezintă un risc mai ridicat.  

 Pentru cazul numeric, presupunând că δ =0,9, VAN corectată va fi:  
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 (6) Pentru a pune în evidenţă impactul dat de economia fiscală legat de recuperarea pierderii am 
considerat o cotă de impozit pe profit de 16%, aplicată în anumite state (de exemplu, 
România şi Ungaria). 
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