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e CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea 

independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe la locul de muncă. 
CT2. Planificarea şi organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei organizaţii, în 
condiţii de conştientizare a responsabilităţii pentru rezultatele profesionale 
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1. Rolul statului în economie. Incidenţa fiscalităţii internaţionale asupra 
întreprinderilor. 

 
Folosirea impozitelor ca pârghii economico-financiare. Funcţiile şi 

rolul impozitelor 
 

Principalele concepţii referitoare la rolul statului în economie, la problematica 
sau domeniul de cercetare al finanţelor publice, pot fi încadrate în două orientări 
majore, şi anume: concepţia clasică şi concepţia modernă. 

Concepţia clasică asupra finanţelor publice s-a format în contextul doctrinei 
economice liberale, ce a dominat perioada de început a dezvoltării capitaliste, 
conturâdu-se în secolul al XIX-lea. Conform acestei doctrine, se susţinea necesitatea 
liberei iniţiative private în economie şi evitarea oricărei intervenţii din partea statului, 
considerat un factor perturbator al activităţii economice. În acord cu dictonul "laissez- 
faire, laissez-passer, le monde va de lui meme", doctrina liberală pleda pentru 
asigurarea unui cadru economic şi social care să nu stânjenească iniţiativa privată şi în 
acelaşi timp, milita pentru limitarea sarcinilor statului numai la cele tradiţionale  
(ordine internă, apărare naţională, relaţii diplomatice, educaţie) 1. 

Acestei concepţii îi corespunde tipul statului protector, care a fost tipic fazelor 
iniţiale ale societăţii capitaliste, iar caracteristica sa esenţială consta în asumarea numai 
a unor sarcini tradiţionale, cum sunt apărarea naţională, ordinea internă, relaţiile 
diplomatice etc. La baza funcţionării acestui tip de stat se află doctrina liberală clasică, 
potrivit căreia activităţile creatoare de bunuri trebuiau considerate a fi apanajul 
exclusiv al iniţiativei private. Deoarece economia funcţiona având la bază autoreglarea 
mecanismelor sale în virtutea legităţilor specifice economiei de piaţă, statul nu trebuia 
să intervină în desfăşurarea activităţilor economice, considerându-se că orice 
intervenţie a sa ar avea efecte dereglatoare. 

Cristalizarea concepţiei moderne a avut loc în contextul naşterii doctrinei 
economice intervenţioniste, care a devenit tipică pentru societatea modernă. Debutul 
acestei concepţii, în cadrul doctrinei intervenţioniste, axată pe implicarea statului în 
viaţa economico-socială, se situează la începutul secolului XX, dar, mai ales, în 
perioada primului război mondial. 

Doctrina Keynesistă acordă un rol deosebit statului şi folosirii mijloacelor sale, 
în primul rând celor financiare, pentru influenţarea evoluţiei societăţii, inclusiv a 
economiei. Pe acest fundal, concepţia modernă asumă 

 
1 Filip Gheorghe , Finante, Editura Junimea, 2002, p.15 
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studiul folosirii tehnicilor financiar-monetare în scop reglator (faţă de evoluţia vieţii 
social-economice) ca un domeniu nou al ştiinţei finanţelor (publice) 2. 

Acestei concepţii îi corespunde tipul statului intervenţionist. 
Pentru a compensa imperfecţiunile şi a contracara disfuncţionalităţile 

mecanismelor economiei de piaţă, este de admis implicarea autorităţilor statale, atât în 
activităţile economice pentru a influenţa evoluţia produsului intern brut (asigurându-i o 
tendinţă de creştere echilibrată) cât şi în plan social, pentru a ameliora  situaţia 
materială a persoanelor afectate de producerea fenomenelor distructive (criza, 
recesiunea, şomajul etc.) 3 

În funcţionarea statului intervenţionist se disting mai pregnant două tipuri de 
intervenţionism care marchează şi modalităţile de exprimare, respectiv măsurile luate 
în planul finanţelor publice, şi anume: 

- statul intervenţionist compensator; 
- statul intervenţionist corector. 
Intervenţionismul compensator semnifica implicarea statului, cu mijloacele 

sale, în atenuarea ciclicităţii economice, prin promovarea de măsuri de natură 
financiară şi monetară menite să impulsioneze activităţile economice în perioadele de 
declin sau să atenueze ritmurile prea ridicate de creştere economică în perioadele de 
boom (economic). 

Intervenţionismul corector reprezintă o variantă ulterioară de intervenţie a 
statului, care s-a conturat în contextul economic al societăţii contemporane. 

În conceperea şi aplicarea mecanismelor de influenţare a activităţii economice 
şi sociale, având la bază componente financiare se porneşte de la premisele teoretice 
enunţate anterior, cu privire la interacţiunea dintre fenomenele financiar-monetare şi 
procesele reale din economie. 

Un loc important, între mecanismele de influenţare cunoscute, îl ocupă cele cu 
caracter fiscal construite în scopul stimulării investiţiilor, adaptării economiei la 
cerinţele pieţei interne şi externe, şi pe un plan mai larg, asigurării stabilităţii şi 
creşterii economice. 

Funcţionarea unor asemenea mecanisme ar urma să corecteze 
disfuncţionalităţile şi dereglările generate de manifestarea unor fenomene cu impact 
negativ în societate, inclusiv cele induse de caracterul ciclic al activităţii economice. 
Între mecanismele cele mai reprezentative axate mai ales pe folosirea impozitului şi 
cheltuielilor publice pentru influenţarea evoluţiei economiei şi, în primul rând, pentru 
stabilizarea acesteia, se disting cele concepute de Alvin Hansen, şi anume:  
mecanismul de flexibilitate; programul de compensare; sistemul stabilizator 
(stabilizatorilor). 

 
 
 

2 Idem, op. cit., p.17 
3 Idem, op. cit., p.7 
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Un rol important al statului se manifestă pe plan economic, unde: 
- statul intervine în viata economică, fie printr-un comportament obisnuit al unui agent 
economic, fie prin exercitarea atributelor sale de regulator al pietei.  În primul caz 
statul poate fi producator, consumator, intermediar, iar în cel de-al doilea caz 
actioneaza ca autoritate în domeniul monetar, financiar, fiscal. 
- statul se implica în economie atât la nivel microeconomic, cât si macroeconomic. 
Implicarea statului la nivel microeconomic presupune stabilirea unor măsuri cum ar fi 
stabilirea unor preturi minime sau maxime, stabilirea unor limite minime de salarizare 
etc. Implicarea la nivel macroeconomic urmareste eliminarea unor dezechilibre majore 
la nivelul economiei (inflaţie, somaj etc.). Aceasta implicare a statului se realizează 
prin intermediul politicilor monetare, fiscale, bugetare. 

În domeniul economic, sectorul public îndeplineste trei funcţii majore: 
- functia de alocare (de finantare a cheltuielilor publice); 
- functia de distributie a veniturilor; 
- functia de stabilizare. 

Abordareade mai sus aparţine  economiştilor  americani Richard Musgrave şi 
Peggy Musgrave. 

Conform altor autori 4, functiile statului sunt: functia de repartiţie (cu doua faze: 
constituirea fondurilor si repartizarea lor) şi functia de control. 

În sinteză, luând în considerare abordările diferite şi principalele ipostaze  în 
care se manifestă, se poate admite că finanţele publice îndeplinesc următoarele funcţii: 

- funcţia de repartiţie (alocare-distribuire); 
- funcţia de control; 
- funcţia de reglare (stabilizare) a economiei. 5 

Indiferent de opiniile economiştilor cu privire la funcţiile sectorului public 
(statul), funcţia de repartiţie sau privita ca doua faze distincte: constituire a fondurilor 
(alocare, finanţare) şi repartiţie (distribuire), joacă un rol important în viaţa economică 
şi are un efect major asupra firmelor. 
Constituirea fondurilor publice prin manifestarea funcţiei de repartiţie se realizează 
prin funcţionarea unui sistem de aşezare şi percepere a impozitelor şi taxelor, eficient 
şi armonizat cu cel al statelor cu care România îşi are interconectate articulaţiile vieţii 
economice şi sociale. 

 
 

4 Vacarel  Iulian  şi  colectiv,  Finante  publice,  EdiŃia   a  II-a,  Editura  Didactică  şi  Petagogică, 
Bucuresti, 2003 
5 Filip Gheorghe , Finante publice, suport de curs, profil Economic, specializarea FinanŃe – Bănci, cursuri 
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Incidenţa fiscalităţii internaţionale asupra întreprinderilor. 
 

Odată cu extinderea sa de la 15 la 27 de state membre, Uniunea Europeană a 
câștigat în mod incontestabil în diversitate. Fiecare dintre noile state membre este 
marcat de contextul său geografic, istoric, cultural, social, politic și economic specific, 
de reţeaua sa industrială și de legislaţia sa fiscală specifice. 

Economia europeană este puternic integrată în economia mondială. Gradul de 
integrare diferă de la un sector la altul; acesta este ridicat în special în domeniul 
activităţilor industriale celor mai deschise globalizării. În consecinţă, politica 
economică și cea fiscală ale Uniunii Europene (UE) trebuie, de asemenea, definite în 
raport cu evoluţia mondială. 

Manifestarea funcţiei de reglare (stabilizare) a economiei a finanţelor, prin 
intermediul impozitelor, existenţa unei asemenea funcţii a finanţelor publice se înscrie 
în contextul asumării de către stat sau alte organisme publice a unui rol activ în 
economie, fie prin implicare indirectă în acţiuni economice, fie în mod indirect prin 
influenţarea activităţilor economice private. 

În ambele ipostaze, însă, această funcţie conturează manifestarea finanţelor 
publice ca mijloc de influenţare asupra vieţii economice şi sociale şi mai ales a 
economiei în concordanţă cu obiectivele de politică generală promovate de către 
autorităţile publice. Prin îndeplinirea acestei funcţii, finanţele publice mijlocesc 
contracararea unor fenomene cu caracter destabilizator (recesiunea, criza, şomajul etc.) 
care perturbă procesele economice şi sociale pe de o parte, respectiv stimularea 
evoluţiei pozitive a acestor procese, pe de altă parte. 6 

Cum arătam, această funcţie şi folosirea impozitelor ca pârghii economico- 
financiare, conturează manifestarea finanţelor publice ca mijloc de influenţare asupra 
vieţii economice şi sociale. Impozitul reprezintă un instrument de politică economică, 
care influenţează asupra activităţii economice şi corectează unele dezechilibre 
economico-financiare. Funcţia impozitului de instrument de stabilizare a activităţii 
economice se poate exercita în cazul în care factorii de piaţă nu asigură, în mod 
spontan, echilibrul între cerere şi ofertă. Impozitul reprezintă un instrument la 
dispoziţia statului care influenţează asupra realizării echilibrului global. 

În calitate de instrument de politică economică, impozitul exercită influenţă 
stabilizatoare sau corectoare asupra proceselor economice. Impactul impozitului în 
corectarea unor dezechilibre din economie depinde de concepţia aşezată la baza 
dezvoltării economice. 

În optica dezvoltării economice pe baza doctrinei liberale, cheltuielile publice şi 
impozitul trebuiau să fie scăzute pentru a nu influenţa asupra activităţii economice, 
investiţiilor, schimburilor comerciale etc. 

După optica intervenţionistă, sectorul public are un rol important în economie 
care presupune redistribuiri şi cheltuieli publice. Impozitul reprezintă un instrument ce 
poate fi utilizat pentru a influenţa comportamentul agenţilor economici şi al 
contribuabililor, în general, precum şi pentru a contribui la realizarea unor obiective 
sociale, în principal, în vederea reducerii discrepanţelor dintre venituri şi averi. 

 
 

6 Filip Gheorghe , Finante publice, suport de curs, profil Economic, specializarea FinanŃe – Bănci, cursuri 

1.1. 
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Sub aspectul rolului atribuit impozitului de instrument de influenţare a 
activităţii economice, Arthur Laffer a susţinut că economia unui stat se poate redresa 
printr-o reducere a impozitelor. Impozitele mai reduse - în opinia lui Arthur Laffer - 
contribuie la creşterea productivităţii muncii, la diminuarea numărului şomerilor prin 
locurile de muncă create, la reducerea inflaţiei datorită investiţiilor suplimentare, la 
creşterea ofertei şi la scăderea pe termen mediu a deficitelor bugetare. În vederea 
susţinerii acestor idei, Arthur Laffer a întocmit un grafic în care a reprezentat evoluţia 
impozitului, cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de “Curba Laffer”. 

După reprezentarea grafică, curba care reflectă evoluţia impozitului creşte într-o 
primă fază deoarece concomitent cu sporirea presiunii fiscale cresc veniturile fiscale, 
dar numai până la un anumit punct maxim notat cu M, după care curba devine 
descendentă, deoarece impozitele ridicate frânează  creşterea  economică  sau 
presiunile suplimentare nu antrenează proporţional creşterea veniturilor fiscale. 

 
Venituri 
fiscale 

Y1 

 
 
 
 

Y2 

 
 
 
 
 

X1 X2 Presiunea fiscală 
 

În practică, se constată că nu se poate identifica cu exactitate mărimea pragului 
de impozitare începând de la care presiunea fiscală este considerată excesivă. Acest 
prag diferă de la o ţară la alta şi de la o perioadă la alta. 

Prin prisma funcţiilor sale, impozitul are un rol financiar, economic şi social. 
În plan financiar, impozitul reprezintă mijlocul principal de procurare a 

resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. 
În plan economic, rolul impozitului se manifestă ca instrument de influenţare de 

către stat a vieţii economice. Sub acest aspect, impozitul are rol de stimulare sau de 
restrângere a investiţiilor, producţiei sau a consumului unor mărfuri, de extindere sau 
restrângere a relaţiilor comerciale cu exteriorul, de corectare a dezechilibrelor din 
economie (inflaţie, şomaj, deficit bugetar, deficit al balanţei de plăţi externe etc.). 
În plan social, rolului impozitului se concretizează prin faptul că, prin intermediul său, 
statul urmăreşte o distribuire mai echitabilă a resurselor în societate, precum şi 
realizarea unor obiective cu caracter social. În legătură cu primul aspect, se remarcă 
folosirea impozitului ca instrument de diminuare a inegalităţilor de venit şi de avere 
prin adoptarea unui sistem de impozitare progresivă a acestora, prin acordarea de 
facilităţi contribuabililor care au venituri reduse şi celor care au copii sau persoane 
aflate în întreţinere. Cu privire la al doilea aspect, impozitul este un instrument de 
politică socială destinat satisfacerii unor obiective sociale, cum ar fi: creşterea 
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natalităţii (prin instituirea unui impozit special în sarcina persoanelor fără copii sau 
prin acordarea de facilităţi fiscale persoanelor cu copii), limitarea consumului de 
produse considerate dăunătoare sănătăţii (prin supraimpozitarea produselor cum ar fi: 
tutunul, băuturile alcoolice) etc. 

Uniunea Europeană și fiecare dintre statele sale membre au responsabilitatea de 
a gestionar politici economice, financiare, sociale și de mediu, ale căror cerinţe 
depășesc dinamica pieţei. În consecinţă, trebuie să se vegheze ca teritorialitatea 
legislaţiilor fiscale să aibă un impact pozitiv asupra mutaţiilor industriale la nivel 
european, care trebuie bineînţeles să răspundă unei dinamici a pieţei, dar pentru care 
încadrarea, prin politicile mai sus menţionate, într-un context mai larg este benefică. 
Însăși natura procesului Lisabona are la bază un echilibru între diferitele orientări 
(competitivitate, dimensiune socială, protecţia mediului), care trebuie păstrat, luându- 
se în considerare și concurenţa fiscală între statele membre7. 

Aceasta implică reguli de transparenţă și identificarea eventualelor abuzuri și 
practici dăunătoare 8. Aceasta presupune, de asemenea, a fi în posesia unor indicatori 
care să reprezinte referinţe fiabile pentru evaluarea stării concurenţei fiscale între 
statele Uniunii Europene. 

De exemplu, Comitetului Economic și Social European (CESE) remarcă faptul 
că fiscalitatea specifică la nivelul fiecarui stat membru nu reprezintă un factor 
determinant în luarea deciziilor privind investiţiile în cadrul IMM- urilor. Fiscalitatea 
are o importanţă mult mai mare în cadrul întreprinderilor multinaţionale, care au o 
mobilitate mai mare. 

Concurenţa fiscală nu privește doar fiscalitatea întreprinderilor. Odată cu 
mobilitatea din ce în ce mai mare a activelor financiare, această concurenţă privește și 
veniturile din capital ale persoanelor fizice, precum și impozitarea averilor. 

Concurenţa fiscală intracomunitară fără limite riscă, pe de o parte, să mărească 
factorii de bază de impozitare pentru părţile impozabile cele mai puţin mobile — 
precum micile întreprinderi sau serviciile care nu pot fi delocalizate — și, pe de altă 
parte, să modifice repartizarea sarcinii fiscale între contribuabili și consumatori pentru 
a acoperi cheltuielile publice și transferurile sociale. Acest ultim aspect ar avea efecte 
negative asupra coeziunii sociale. Întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile care 
furnizează servicii sunt cele mai puţin pregătite pentru  a  profita  de  concurenţa 
fiscală. Comitetul recomandă punerea în aplicare a unor serii de măsuri de asistenţă, a 
unor programe de formare a cadrelor din aceste întreprinderi (după modelul 
funcţionarilor din administraţiile publice), precum și crearea unor baze de date 
corespunzătoare, în special în regiunile frontaliere și periferice ale UE, pentru a ajuta 
aceste întreprinderi să efectueze demersurile necesare internaţionalizării lor. 

 

1 SituaŃia de concurenŃă fiscală apare atunci când deciziile unei administraŃii naționale, regionale 
sau locale afectează în mod direct capacităŃile altor administraŃii şi atunci când mecanismele  de 
piaŃă se dovedesc a fi insuficiente pentru a reglementa această interacŃiune” (sursă: OCDE) 

 
2 Regimurile fiscale dăunătoare sunt definite în linii mari de codul de conduită pentru impozitarea 
întreprinderilor ca „acele regimuri care afecteză, sau ar putea afecta, în mod semnificativ localizarea 
activităŃilor  întreprinderilor  în  cadrul  ComunităŃii”.  Codul  defineşte  ca  „potenŃial dăunătoare” 
acele măsuri care „fac posibil un nivel efectiv de impozitare mult mai scăzut, inclusiv  egal  cu  zero,  
faŃă  de nivelurile percepute în general în statele membre respective” 
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Întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile care furnizează servicii sunt cele 
mai puţin pregătite pentru a profita de concurenţa fiscală. Comitetul recomandă 
punerea în aplicare a unor serii de măsuri de asistenţă, a unor programe de formare a 
cadrelor din aceste întreprinderi (după modelul funcţionarilor din administraţiile 
publice), precum și crearea unor baze de date corespunzătoare, în special în regiunile 
frontaliere și periferice ale UE, pentru a ajuta aceste întreprinderi să efectueze 
demersurile necesare internaţionalizării lor. Comitetul consideră că lupta împotriva 
fraudei fiscale trebuie să constituie o prioritate și reamintește concluziile avizului său 
recent cu privire la această temă9. 

Transferul sarcinii fiscale asupra factorilor de producţie  celor  mai  puţin  
mobili poate diminua competitivitatea întreprinderilor vizate și a locurilor lor de 
muncă, în raport cu concurenţii străini ai acestora. Procentul de creștere a PIB-ului 
naţional va suferi în urma acestui transfer de sarcini, având ca posibilă consecinţă 
scăderea capacităţii de investiţie publică în absenţa unor noi resurse bugetare. 

Concurenţa fiscală determină fiecare stat să își administreze mai bine 
cheltuielile publice. Comitetul solicită ca acest proces să nu aibă loc în detrimentul 
ofertei și nici al calităţii serviciilor publice. Acestea au o importanţă capitală pentru 
menţinerea și atragerea de activităţi productive creatoare de bogăţie, de locuri de 
muncă și — în cele din urmă — de bază de impozitare. Concurenţa fiscală nu trebuie 
să afecteze finanţarea și acoperirea sistemului de protecţie socială colectivă. 

Reglarea economiei prin impozite presupune adaptarea dimensiunii impozitului 
faţă de venitul total cu impactul său asupra venitului disponibil şi prin acesta asupra 
volumului investiţiilor10. 
Astfel, în cazul în care se înregistrează o tendinţă de stagnare sau recesiune, relansarea 
economiei este posibilă prin diminuarea proporţiei impozitelor, care va antrena 
creşterea venitului disponibil, din care o bună parte poate deveni sursă de finanţare 
pentru investiţii. Această redimensionare a mărimii impozitelor devine o premisă a 
creşterii investiţiilor şi capacităţilor de producţie, inclusiv a creării unui număr  mare 
de locuri de muncă şi a reducerii semnificative a şomajului. O asemenea intervenţie 
prin mijloace financiare este specifică situaţiei când se manifestă un declin al 
activităţilor economice, însoţit de restrângerea investiţiilor private şi creşterea 
numărului şomerilor în totalul populaţiei active. 

În lumea contemporană se disting mai multe modalităţi de folosire a unor 
mecanisme fiscale relativ diferenţiate între ţările dezvoltate şi cele sărace sau în curs  
de dezvoltare. 

Sintetic, mecanismele fiscale utilizate în ţările dezvoltate din punct de vedere 
economic, se caracterizează prin11: 

 punerea în valoare a flexibilităţii sistemului de impunere concretizată în 
variante diverse de aplicare a impozitelor pentru a acţiona şi ca instrumente de 
influenţare a vieţii economico-sociale pe două direcţii majore: stimularea 
investiţiilor şi relansarea activităţilor economice confruntate cu fenomenele de 
recesiune şi şomaj; corectarea inechităţilor sociale prin prisma nivelului 
veniturilor realizate în sensul avantajării categoriilor sociale considerate 
defavorizate; 

 
3 Aviz privind Comunicarea Comisiei privind necesitatea elaborării unei strategii coordonate 
pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale (JO C 161, 13.7.2007, p. 8) 
4 Filip Gheorghe , Finante publice, suport de curs, profil Economic, specializarea FinanŃe – Bănci, 
cursuri de zi, p.44 
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acordarea de facilităţi fiscale pentru influenţarea evoluţiei structurilor economice 
prin stimularea interesului întreprinzătorilor privaţi spre dezvoltarea anumitor 
ramuri economice sau domenii de activitate, inclusiv pentru  adaptarea 
producţiei la cerinţele pieţei interne şi externe şi creşterea competitivităţii; 
implicarea sistemului de impozite prin adaptarea structurii acestuia şi tehnicilor 
de aplicare la cerinţele de contracarare a dezechilibrelor macroeconomice şi 
asigurarea unei dezvoltări durabile de ansamblu; 

 promovare de noi mecanisme fiscale adecvate cerinţelor de dezvoltare a 
schimburilor internaţionale vizând stimularea exporturilor şi protejarea 
dezvoltării producţiei indigene pentru mai buna valorificare a resurselor 
naţionale; 
acordarea de bonificaţii fiscale pentru investiţii în raport cu valoarea utilajelor 
achiziţionate şi obiectivelor realizate prin reinvestirea unei părţi din profitul net. 
În cazul ţărilor în curs de dezvoltare se regăsesc multe practici similare, 

adaptate însă la condiţiile specifice din aceste ţări. Pentru o mare parte dintre ele apare 
mai pronunţată tendinţa de utilizare a impozitelor ca mijloc de stimulare a producţiei şi 
creştere a eficienţei agriculturii. 

Se constată, de asemenea o tendinţă de diferenţiere a regimului de impozitare a 
profitului exploatărilor agricole pentru a cointeresa proprietarii terenului în 
valorificarea lor la un nivel superior. Impozitarea are în vedere o mărime acceptabilă a 
veniturilor potenţiale; cei ce nu realizează nivelurile minime putând pierde chiar 
proprietatea asupra terenurilor respective, iar cei ce le depăşesc  beneficiază  de 
anumite avantaje fiscale. 
Din alt unghi de abordare, se acordă facilităţi fiscale pentru încurajarea şi protejarea 
investiţiilor naţionale, respectiv a celor străine. Unele ţări favorizează investiţiile autohtone, 
acordându-le anumite avantaje în planul impozitării veniturilor obţinute, în timp ce alte ţări 
avantajează deopotrivă şi investitorii străini. Principiile aşezate la baza impozitelor şi 
criteriile de impunere în relaţiile economice internaţionale. Convenţiile fiscale 
 

 2.Principiile impozitelor şi criterii de impunere în relaţii internaţionale 
 

Principiile impozitelor în relaţiile internaţionale 
Fundamentarea aşezării şi perceperii impozitelor se realizează pe baza 

principiilor de echitate fiscală, de politică financiară, de politică economică şi socială 
12. 

a. Principiul  echităţii fiscale  presupune ca la venituri   comparabile şi de 
aceeaşi natură să se plătească impozite egale. 

Echitatea în suportarea impozitelor se realizează prin aplicarea anumitor 
măsuri: 

• aprobarea unui minim neimpozabil, în vederea protejării persoanelor 
cu venituri reduse; 

• stabilirea unor reguli generale cu privire la aşezarea şi calcularea 
impozitelor; 

• fundamentarea impozitelor pe baza mărimii venitului şi a situaţiei 
personale a plătitorului. 

 
5 Filip Gheorghe , Finante publice, suport de curs, profil Economic, specializarea FinanŃe – Bănci, 
cursuri de zi, p.115 
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Sarcinile fiscale se repartizează pe baza criteriului de echitate orizontală şi a 

criteriului de echitate verticală. Echitatea orizontală urmăreşte asigurarea egalităţii în 
faţa impozitului şi se realizează atunci când contribuabilii cu situaţii familiale şi 
venituri similare plătesc acelaşi impozit . Echitatea verticală urmăreşte realizarea 
egalităţii prin impozit şi presupune diferenţierea impozitului, în funcţie de capacitatea 
contributivă a unei persoane. 

Echitatea se mai realizează şi prin sistemul cotelor de impozitare. Se cunosc 
mai multe feluri de impunere, şi anume: impunere în sume fixe şi impunere în cote 
procentuale(proporţionale, progresive şi regresive). 

Impunerea în sume fixe sub forma unei dări pe locuitor (cunoscută şi sub 
numele de capitaţie), nu ţine seama de mărimea venitului, a averii şi nici de situaţia 
personală a contribuabilului. O asemenea impunere s-a practicat în orânduirea feudală 
şi la începutul celei capitaliste şi a fost înlocuită, întrucât nu a răspuns principiului de 
echitate fiscală. 
Impunerea în cote procentuale proporţionale presupune aplicarea aceleiaşi cote de 
impozit, indiferent de mărimea materiei impozabile,menţinându-se aceeaşi proporţie 
între mărimea venitului (averii) şi mărimea impozitului datorat. Această impunere 
corespunde principiului egalităţii contribuabililor în faţa impozitelor şi se practică, atât 
în cazul unor impozite directe (de exemplu, în cazul impozitului pe profit), cât şi în 
cazul impozitelor indirecte (taxa pe valoare adăugată, taxe vamale etc.). Însă, 
impunerea în cote procentuale proporţionale nu are în vedere faptul că puterea 
contributivă a diferitelor persoane creşte pe măsură ce obtin venituri mai mari sau 
posedă averi mai importante. 

Impunerea în cote procentuale progresive se caracterizează prin creşterea cotei 
impozitului odată cu creşterea materiei impozabile. 

Impunerea progresivă îmbracă două forme, şi anume: 
• impunere în cote progresive simple (globale) când se aplică aceeaşi cotă  de 

impozit asupra întregii materiei impozabile ce aparţine unui subiect al impozitului. 
Impozitul de plată se determină ca produs între mărimea materiei impozabile şi 
cota de impozit corespunzătoare acesteia. Deşi aceasta impunere are la bază 
creşterea cotei de impozit pe măsura sporirii mărimii materiei impozabile prezintă 
neajunsul că dezavantajează contribuabilii care obţin venituri al căror nivel se 
situează la limita imediat superioară celei până la care acţionează o anumită cotă de 
impozit. 

impunere în cote progresive compuse (pe tranşe) presupune divizarea materiei 
impozabile ce aparţine unui contribuabil pe tranşe, fiecăreia corespunzându-i o 
anumită cotă de impozit. Impozitul de plată se determină prin însumarea impozitelor 
parţiale calculate pentru fiecare tranşă a materiei impozabile respective. Această 
impunere înlătură neajunsul pe care-l prezintă impunerea în cote progresive simple. 
Cotele progresive compuse se aplică în special, la impunerea veniturilor obţinute de 
persoanele fizice. 

Impunerea în cote procentuale regresive presupune reducerea procentului din 
venitul perceput sub formă de impozit pe măsură ce venitul creşte. Acest tip de 
impunere este practicat la impozitele indirecte. De pildă, în cazul unor taxe, cota 
procentuală scade pe măsura creşterii contravalorii serviciilor. 

 
6 Voinea Gheorghe, ş.a. – Impozie, taxe şi contribuŃii, Editura Junimea, Iaşi, 2005, pag. 9 
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b. Principii de politică financiară 
Din punct de vedere al politicii financiare, impozitul presupune un randament 

fiscal ridicat, stabilitate, elasticitate şi simplitate. 
Asigurarea unui randament fiscal ridicat necesită îndeplinirea următoarelor 

condiţii: 
• impozitul să aibă un caracter universal. Aceasta înseamnă că toate persoanele 

fizice sau juridice care obţin venituri din aceeaşi sursă sau care posedă acelaşi 
gen de avere să plătească impozit. De asemenea, universalitatea impozitului 
presupune ca întreaga materie impozabilă ce apartine unei persoane sa fie 
supusă impozitării; 

• să nu existe posibilitatea de sustragere de la impunere a unei părţi din materia 
impozabilă; 

• mărimea cheltuielilor privind aşezarea şi perceperea impozitelor să fie cât mai 
redusă. 
Prin prisma practicii se constată că, în cazul unor impozite, aceste condiţii nu 

sunt respectate existând diverse posibilităţi de sustragere de la plata impozitului. 
Randamentul fiscal al unui impozit se apreciază fie prin maximizarea mărimii 

sale la un cost dat, fie prin minimizarea costului de gestiune la un randament propus. 
Asigurarea randamentului fiscal depinde de aplicarea principiilor şi a normelor juridice 
pe o perioadă mai mare de timp. 

Stabilitatea impozitului necesită ca randamentul acestuia să rămână constant şi 
să nu depindă de evoluţia vieţii economice. Prin urmare, randamentul impozitului nu 
trebuie să crească în condiţiile sporirii volumului producţiei, investiţiilor şi a 
veniturilor şi nici să scadă în condiţiile reducerii volumului acestora. 

În realitate, încasările din impozite nu prezintă stabilitate datorită evoluţiei 
oscilante a producţiei, desfacerilor, investiţiilor, care la rândul lor influenţează în 
acelaşi sens dinamica produsului intern brut. 

Elasticitatea impozitului presupune ca volumul încasărilor din impozite să poată 
fi adaptat în permanenţă la necesităţile de resurse financiare ale statului. Prin urmare, 
atunci când se înregistrează o creştere a cheltuielilor bugetare este necesar ca volumul 
încasărilor din impozite să crească şi invers. În toate ţările lumii se constată o creştere 
continuă a cheltuielilor publice, ceea ce implică necesitatea sporirii volumului 
încasărilor din impozite. Impozitul are nevoie de o anumită flexibilitate pentru a se 
adapta la factorii conjuncturali. Dacă baza de impozitare este sensibilă la evoluţia 
activităţii economice, impozitul poate să reprezinte un instrument de stabilizare 
economică. 

Impozitul necesită o anumită simplitate prin care să asigure administrare 
eficientă, acceptare de către contribuabili şi transparenţă. 

c. Principii de politică economică şi socială 
Impozitul reprezintă atât un mecanism de procurare a veniturilor necesare 

acoperirii cheltuielilor publice cât şi un instrument de impulsionare a dezvoltării unor 
activităţi, de stimulare sau reducere a producţiei ori a consumului unor marfuri, de 
influenţare a relatiilor de comerţ exterior. 

• În vederea realizarii principiilor de politică economică se pot adopta anumite măsuri: 
reducerea impozitelor directe pentru a stimula acumularea de capital şi investiţiile, 
atragerea investiţiilor străine, realizarea unor acţiuni economice; scutirea de plata unor 
impozite şi taxe; aplicarea unor taxe  vamale ridicate sau reduse; restituirea parţială  
sau integrală a impozitelor aferente mărfurilor exportate, etc. 
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Impozitul constituie o variabilă a politicii bugetare prin care statul acţionează 
pentru a realiza stabilizarea conjuncturală a economiei naţionale. 

În unele state, prin impozitele practicate se urmareşte şi realizarea unor 
obiective sociale, cum ar fi: încurajarea sau reducerea natalităţii (prin micşorarea sau 
majorarea poverii fiscale a familiilor); limitarea consumului unor produse dăunatoare 
sănătăţii (majorarea accizelor la tutun şi băuturi alcoolice); stimularea contribuabililor 
la acţiuni caritabile( prin deducerea, in anumite limite, din venitul impozabil a sumelor 
folosite în acest scop); etc. 

Criterii de impunere în relaţiile economice internaţionale 
Amplificarea relaţiilor economice şi financiare internaţionale determină  

apariţia situaţiilor în care persoanele fizice şi juridice obţin venituri atât pe teritoriul 
statului unde îşi au domiciliul/sediul, cât şi pe teritoriul altui stat 13. 

Dacă până la jumătatea secolului al XIX – lea, prelevările fiscale nu produceau 
efecte specifice de ordin internaţional, introducerea impozitelor directe de tip personal 
a condus la apariţia unor fenomene de dublă impunere internaţională. 

În intenţia construcţiei unei societăţi libere se cere o repartizare suficientă a 
puterilor (nici o forţă socială nu este în măsură a le depăşi pe celelalte, corelat cu 
descentralizarea deciziilor), astfel că în constituirea fondurilor publice se urmăreşte şi 
respectarea unor principii ca 14: justificarea generală a impozitului, individualitatea, 
nediscriminarea, impersonalitatea, neutralitatea, legitimitatea, non-arbitru etc. 
Asemenea principii corespund filosofiei societăţii libere şi permit clarificarea unor 
aspecte legate de fiscalitatea contemporană, în sensul unor obiective ale acesteia 
(asigurarea resurselor pentru satisfacerea nevoilor colective; repartizarea veniturilor şi 
taxarea lor, asigurând redistribuirea printr-un sistem de alocaţii; realizarea unei politici 
conjuncturale printr-o impozitare mai accentuată în perioada de inflaţie şi una mai 
redusă în cea de deflaţie; asigurarea eficacităţii sistemului productiv şi dezvoltarea sa 
dinamică; influenţarea consumurilor individuale, etc.). 

Opiniile de mai sus sunt aşezate în sensul explicării conceptului de fiscalitate ca 
element fundamental privind guvernanţa publică, având drept repere de susţinere 
(argumente) anumite funcţii ale sistemului fiscal (finanţarea cheltuielilor, redistribuire, 
corectarea dezechilibrelor) ori criterii urmărite (optimalitate, eficacitate, echitate) 15. 

În lucrările de finanţe publice din România, principiile impunerii care susţin 
fiscalitatea, având în considerare reprezentările în acelaşi sens ale lui Adam Smith16 

(justeţea, certitudinea, comoditatea, randamentul), scot în evidenţă următoarele: 
echitatea fiscală, politica financiară, politica economică şi socială (sau principii social- 
politice) 17. 

Prezentarea principiilor de mai sus este precedată de referirea la concepţia 
economiştilor clasici (A. Smith) care au fixat anumite cerinţe sau criterii generale ori 
maxime care se cer îndeplinite în politica fiscală a statului. Justeţea fiscală este 
considerată ca efect al unei impuneri echitabile, în care se ţine cont de puterea 
contributivă a subiectului plătitor de impozite pornind de la situaţia lui materială, fără 
a se practica privilegii ori a se admite discriminări pentru anumite categorii de 
persoane. 

 
7 Carmen Comăniciu – Fiscalitate InternaŃională, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 
Facultatea de ŞtiinŃe Economice, suport de curs 
8 Brezeanu, P. şi alŃii, FinanŃele publice şi fiscalitatea între teorie şi practică, Ed. FundaŃiei „România de 
mâine”, Bucureşti, 1998, pag. 51 şi urm. De asemenea, Brezeanu, P., Fiscalitate - Concepte. 
Metode. Practici, Ed. Economică, Bucureşti, 1999, cap. I. 

2.2. 
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Certitudinea, în materie de impunere, vizează ca obligaţiile de plată să fie 
sigure, stabilite în cunoştinţă de cauză, cu o corectitudine a calculului şi, de aici, o 
cuantificare exactă a sumelor de plată pentru contribuabil. O asemenea cerinţă 
presupune eliminarea arbitrarului în vederea prevenirii eventualelor abuzuri din partea 
organelor fiscale. În mod contrar, incertitudinea este considerată o mare deficienţă a 
unui sistem de impunere18. 

În aceste condiţii se impune evitarea dublei impuneri internaţionale, deoarece 
impozitarea repetată a veniturilor realizate atât în statul de rezidenţă, cât şi în statul de 
origine, constituie o piedică în dezvoltarea relaţiilor economice dintre state, diminuând 
interesul operatorilor internaţionali pentru efectuarea investiţiilor în străinătate. 

Modalităţile prin care statele pot evita dubla impunere trebuie să fie regăsite în 
legislaţia fiscală naţională, unde pot fi menţionate scutirile sau reducerile de impozite 
pentru anumite venituri obţinute în străinătate, scutirile de taxe vamale sau de taxa pe 
valoarea adăugată pentru operaţiuni de import - export, deducerea impozitului plătit în 
străinătate din impozitul datorat în ţara de rezidenţă, etc.19 

Apariţia dublei impuneri juridice internaţionale este consecinţa suprapunerii a două 
suveranităţi fiscale, care îşi exercită, fiecare în parte, dreptul de a impune o anumită 
materie impozabilă reperat pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa, sau care, deşi îşi are 
originea pe alt teritoriu, aparţine unui contribuabil având rezidenţa pe teritoriul său. 

Dubla impunere juridică internaţională este de fapt supunerea unei anumite 
materii impozabile de către două state diferite, la acelaşi impozit, pe acelaşi exerciţiu 
financiar. 

Pentru a analiza aspectele privind fenomenul dublei impuneri internaţionale 
trebuie luată în considerare tipologia contribuabililor, respectiv: 

Rezidenţi - persoane fizice şi juridice ce au domiciliul în ţară şi sunt impozitate 
fie nelimitat potrivit principiului veniturilor mondiale, fie numai pentru 
veniturile din surse interne, potrivit principiului teritorialităţii 

Nerezidenţi - persoane fizice şi juridice străine, impozitate numai pentru 
veniturile realizate din sursele aflate pe teritoriul statului respectiv Rezidenţa fiscală pe 
care fiecare stat o va acorda unui contribuabil va fi potrivit unui criteriu care îl 
avantajează respectiv: formalităţile de constituire; viaţa administrativă; centrul 
conducerii; activitatea de exploatare; controlul acţionarilor 

În condiţiile în care, rezidenţii unui stat realizează venituri sau deţin averi din 
alte state, care sunt supuse la plata impozitului în cele două state se manifestă dubla 
impunere internaţională. Aceasta se explică prin politica fiscală a statelor şi prin 
particularităţile sistemelor de impozite. 

În practica relaţiilor economice internaţionale se aplică anumite criterii la 
impunerea veniturilor sau averilor din alte state, şi anume20 : 

• criteriul originii veniturilor (sau criteriul teritorialităţii), conform căruia 
veniturile se impun de autoritatea fiscală din ţara unde se realizează 
veniturile sau se află bunurile impozabile, indiferent de naţionalitatea 
sau de reşedinţa beneficiarilor de venituri; 

 
9 Brezeanu Petre., Fiscalitate - Concepte. Metode. Practici, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag.41 
10 Smith Adam -  AvuŃia naŃiunilor, vol. II, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1965, pag. 242-244 
11 Filip Gheorghe şi alŃii - FinanŃe, Editura Junimea, Iaşi, 2002, pag. 228 şi urm. 
12 Ştefura Gabriel - Proces bugetar public, ediŃia aII-a, Editura Univ. Al. I. Cuza Iasi, Iasi, 
2008, pag. 19  Alexandru M. “Dubla impunere internaŃională – modalităŃi de evitare”, Editura 
Economică, Bucureşti, 2003, p. 61 
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• criteriul domiciliului fiscal (sau criteriul rezidenţei), după care veniturile 
se supun la plata impozitului de autoritatea fiscală din statul unde îşi are 
domiciliul persoana respectivă, indiferent dacă veniturile se realizează 
din statul respectiv sau din alte state; 
criteriul naţionalităţii, după care impunerea veniturilor sau a averii se 
realizează de autoritatea fiscală din ţara de care aparţine ca naţionalitate 
contribuabilul pentru veniturile realizate sau averea deţinută în ţara 
respectivă. 

• Ţările dezvoltate exportatoare de capital susţin criteriul domiciliului fiscal 
(rezidenţei), în schimb ţările în curs de dezvoltare sunt interesate să aşeze, la 
baza impunerii, criteriul originii veniturilor. 

În acest sens pot fi exemplificate următoarele criterii ce stau la baza stabilirii 
rezidenţei fiscale 21: 
 În dreptul intern al SUA - societatea naţională (Domestic Corporation) este 

societatea creată sau organizată în SUA sau conform legilor SUA sau a unui din 
statele sale. 

 În Noua Zeelandă - o societate are rezidenţa în locul în care are biroul principal 
de conducere (Head Office), termen interpretat ca centrul conducerii 
administrative. 

 Legislaţia din Marea Britanie defineşte conceptul “conducerii centrale şi de 
control” ca fiind locul unde cele mai înalte funcţii ale conducerii şi controlului 
sunt exercitate. 

 Austria, Belgia, Germania, Franţa, Italia, Portugalia, Spania, Suedia - utilizează 
sediul social drept criteriu de determinare a rezidenţei fiscale a unei societăţi. 

 Legislaţia japoneză - precizează că orice societate al cărui birou principal de 
conducere este înregistrat în Japonia este considerată ca având rezidenţă fiscală 
în această ţară, neavând importanţă dacă a fost constituită potrivit dreptului 
japonez sau străin. 

 Potrivit dreptului fiscal italian - dacă cea mai mare parte a activităţilor se 
exercită în Italia, societatea va fi considerată ca având rezidenţa sa fiscală în 
Italia, chiar dacă societatea a fost constituită sau are sediul în străinătate. 

 În Australia, o societate constituită în străinătate are  rezidenţa  fiscală  în 
această ţară, dacă exercită o activitate comercială şi dacă acţionarii care deţin 
majoritatea voturilor în societate sunt rezidenţi ai Australiei. 

 În Suedia, o societate holding străină poate fi considerată rezidentă dacă 
conducerea şi controlul se află în Suedia, dacă ea deţine un portofoliu de titluri 
şi dacă persoanele fizice de naţionalitate suedeză controlează societatea, direct 
sau indirect. 

 În Argentina, societăţile civile sau comerciale, naţionale sau străine, au 
domiciliul în locul unde se exercită principalele funcţiuni de conducere şi 
administrare. 

 
 
 

20 Iulian Văcărel ş.a., FinanŃe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000, p. 438 
 

21Carmen Comăniciu – Fiscalitate InternaŃională, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea 
de ŞtiinŃe Economice, suport de curs 
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 Potrivit jurisprudenţei olandeze, pentru stabilirea rezidenţei fiscale sunt luate în 
considerare: locul de desfăşurare a activităţilor de conducere; locul unde se află 
clădirea cuprinzând biroul principal; locul unde se ţine contabilitatea centrală; 
moneda în care se reflectă operaţiunile societăţii în contabilitate; locul unde 
bilanţul, contul de profit şi pierdere şi raportul anual sunt stabilite; locul de 
desfăşurare a adunării generale a acţionarilor; locul de înregistrare a societăţii  
în Registrul comerţului; sediul statutar. 
Dubla impunere din relaţiile internaţionale poate fi evitată prin măsuri 

legislative unilaterale aplicate de statele interesate, prin înţelegeri bilaterale sau 
multilaterale între state. În unele cazuri, statele acordă reduceri sau scutiri de impozite 
pentru anumite venituri obţinute din străinătate, în vederea protejării rezidenţilor. În 
alte cazuri, autorităţile fiscale ţin seama de impozitele plătite de rezidenţii lor în 
străinătate. 

În vederea evitării sau corectării dublei impuneri a veniturilor, care se 
realizează din alte state se aplică anumite procedee 22: 

• scutirea(exonerarea) totală constă în faptul că venitul realizat în 
străinătate de rezidentul unui stat şi care a fost impozitat acolo se scade 
din venitul total impozabil sau nu se include în venitul impozabil din ţara 
de reşedinţă; 

• scutirea(exonerarea) progresivă presupune includerea în venitul total 
impozabil din ţara de reşedinţă şi a venitului realizat din altă ţară. Cota 
de impunere corespunzătoare întregului venit se aplică numai la venitul 
realizat în ţara de reşedinţă. 

• creditarea “obişnuită” presupune scăderea directă din impozitul datorat 
în statul de rezidenţă a impozitului plătit în străinătate pentru venitul 
obţinut acolo, până la concurenţa impozitului intern ce revine la venitul 
respectiv; 

• creditarea totală sau integrală conform căreia din impozitul datorat în 
statul de rezidenţă se scade integral impozitul plătit în străinătate, chiar 
dacă impozitul plătit în străinătate este mai mare decât impozitul intern 
aferent acelui venit. 

Comitetul fiscal al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a elaborat 
un proiect al convenţiilor bilaterale fiscale pentru evitarea dublei impuneri a 
veniturilor. Principalele impozite incluse în convenţiile internaţionale pentru evitarea 
dublei impuneri sunt: impozitul pe salariu, impozitul pe veniturile din lucrări de litere, 
artă, ştiinţă, impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente, impozitul 
pe veniturile din închirieri de clădiri şi terenuri, impozitul pe veniturile din activităţi 
lucrative, meserii şi profesii libere. 

Conform convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri, beneficiile societăţilor 
mixte se impun pe teritoriul statului în care se realizează venitul şi unde există sediul 
stabil de exploatare. Veniturile realizate din activităţi profesionale independente cu un 
sediu stabil se impun în statele în care se desfăşoară activităţile. Veniturile din dobânzi, 
dividende, redevenţa pentru brevete, se impun în ambele state contractante, în proporţii 
convenite de acestea. Proprietăţile imobiliare şi veniturile acestora se impun în statul 
pe teritoriul căruia se află proprietăţile respective. Veniturile din salarii şi alte 
remuneraţii similare se impun în statul în care se desfăşoară activitatea remunerată. 

 
21 Voinea Gheorghe, ş.a. – Impozie, taxe şi contribuŃii, Editura Junimea, Iaşi, 2005, pag. 16 
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Convenţiile fiscale încheiate între România şi alte state pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cuprind norme, grupate pe articole, cu privire 
la următoarele elemente: persoane vizate, impozite vizate, definiţii generale, rezident, 
sediul permanent, venituri imobiliare, beneficiile întreprinderilor, transport 
internaţional, întreprinderi asociate, dividende, dobânzi, redevenţe, comisioane, 
câştiguri din capital, profesii independente, tantieme, artişti şi sportivi, pensii, funcţii 
publice, profesori şi cercetători, avere, metode pentru eliminarea dublei impuneri, 
nediscriminare, procedura amiabilă, schimb de informaţii, agenţi diplomatici şi 
funcţionari consulari, intrarea în vigoare şi denunţarea. 

Convenţia pentru evitarea dublei impuneri delimitează persoanele rezidente ale 
unui stat contractant sau ale ambelor state contractante. 

Impozitele vizate includ, în principiu, impozitele pe venit şi pe avere percepute 
în contul fiecăruia din statele contractante, al unităţilor administrativ teritoriale sau al 
colectivităţilor locale, oricare ar fi sistemul de percepere. 

Impozitele pe venit şi pe avere sunt reprezentate de impozitele pe venitul total, 
pe averea totală sau pe elemente ale venitului, ori ale averii, inclusiv impozitele pe 
câştigurile provenind din înstrăinarea bunurilor mobiliare sau imobiliare, precum şi 
impozitele asupra plusvalorii. 

Definiţiile generale se referă la state contractante, persoană, societate, 
întreprindere a unui stat contractant şi întreprindere a altui stat contractant, trafic 
internaţional, autoritate competentă, naţional. 

Procedura amiabilă presupune ca o persoană care apreciază că măsurile luate 
de un stat contractant sau de către ambele state îi atrag sau îi vor atrage  o impunere 
care nu este conformă cu dispoziţiile unei convenţii, indiferent de căile prevăzute de 
dreptul intern al acestor state, să supună cazul său autorităţii competente a statului 
contractant al cărei rezident este persoana respectivă. 

Autoritatea competentă trebuie să urmărească dacă reclamaţia este întemeiată şi 
dacă ea nu este în măsură să dea o soluţie corespunzătoare, să rezolve cazul, pe cale de 
înţelegere amiabilă, cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, în vederea 
evitării dublei impuneri. 

Autorităţile competente ale statelor contractante se angajează să efectueze 
schimb de informaţii pentru aplicarea prevederilor unei convenţii fiscale. Informaţiile 
primite de un stat contractant sunt ţinute secrete şi nu sunt comunicate decât 
persoanelor sau autorităţilor însărcinate cu stabilirea şi încasarea impozitelor vizate,  
cu procedurile de urmărire sau deciziile de recursuri. 

Aceste convenţii de evitare a dublei impuneri dau dreptul statului contractant 
sau celuilalt stat contractant de a impozita veniturile şi capitalurile, prin: 
 impunerea veniturilor imobiliare şi a câştigurilor din capital 
 impunerea profiturilor (beneficiilor) întreprinderilor 
 impunerea profiturilor (beneficiilor) întreprinderilor de transporturi internaţionale 
 impunerea veniturilor din dividende 
 impunerea veniturilor din dobânzi 
 impunerea veniturilor din comisioane 
 impunerea redevenţelor 
 impunerea veniturilor din profesii independente 
 impunerea veniturilor di profesii dependente 
 impunerea veniturilor realizate sub formă de onorarii, tantieme, jetoane de 

prezenţă 
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 impunerea veniturilor realizate de artişti şi sportivi 
 impunerea veniturilor din pensii şi rentă 
 impunerea remuneraţiilor pentru îndeplinirea unei funcţii publice 
 impunerea veniturilor studenţilor, stagiarilor şi persoanelor aflate la 

specializare 
 impunerea altor venituri 
 impunerea capitalurilor 

 
 
 
 
 

sunt: 

Introducerea în România a Codului Fiscal începând cu data de 1 ianuarie 2004, aduce 
precizări referitoare la impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi 
impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România Potrivit legislaţiei 
româneşti în vigoarea, persoanele fizice nerezidente 

• Persoanele fizice române fără domiciliul în România, pentru veniturile obţinute 
din România prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau 
într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, 
începând sau sfârşind în anul caracteristic vizat; 

• Persoanele fizice străine, pentru veniturile obţinute din România prin 
intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce 
depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, începând sau sfârşind 
în anul caracteristic vizat; 

• Persoanele fizice române fără domiciliul în România, precum şi persoanele 
fizice străine ce realizează venituri din activităţi, dar nu prin intermediul unei 
baze fixe situate pe teritoriul României. Veniturile sunt  obţinute  într-o 
perioadă care nu depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, 
începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat, în condiţiile prevederilor 
convenţiilor de evitare a dublei impuneri. 

Veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi sunt: 
∗ dividende de la o persoană juridică română; 
∗ dobânzi de la un rezident; 
∗ dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă 

dobânda este o cheltuială a sediului permanent; 
∗ redevenţe de la un rezident; 
∗ redevenţe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă 

redevenţa este o cheltuială a sediului permanent; 
∗ comisioane de la un rezident; 
∗ comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă 

comisionul este o cheltuială a sediului permanent; 
∗ venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România, 

indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv 
la asemenea activităţi sau de către alte persoane; 

∗ venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de 
consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un 
rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent 
în România; 

∗ venituri reprezentând remuneraţii primite de nerezidenţi ce au calitatea de 
administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei 
persoane juridice române; 



Fiscalitate internaŃională 

24 

 

 

∗ venituri din servicii prestate în România; venituri din profesii independente 
desfăşurate în România (doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte 
profesii similare) în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin 
intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă sau perioade care nu 
depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni 
consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat; 

∗ venituri din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de 
stat, în măsura în care pensia lunară depăşeşte plafonul în vigoare; 

∗ venituri din transportul internaţional aerian, naval, feroviar sau rutier, ce se 
desfăşoară între România şi un stat străin; 

∗ veniturile din premii acordate la concursuri organizate în România; 
∗ veniturile obţinute la jocurile de noroc, practicate în România, de la fiecare joc 

de noroc obţinute de la acelaşi organizator într-o singură zi de joc. 
Impozitul datorat se calculează, se reţine şi se virează la bugetul de stat până la 

data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul la cursul de schimb 
al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ziua în care se 
efectuează plata venitului către rezident. 

Cotele ce sunt aplicate veniturilor brute sunt următoarele 23: 
o 10% pentru veniturile din dobânzi şi redevenţe, dacă beneficiarul  efectiv  al 

acestor venituri este o persoană juridică rezidentă într-un stat membru sau un sediu 
permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru, situat într-un alt stat membru. 
Această cotă de impunere se aplică în perioada de tranziţie, de la data aderării 
României la Uniunea Europeană şi până la data de 31 decembrie 2010, cu condiţia 
ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor să deţină minimum 25% din 
valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o  
perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dobânzii sau 
redevenţelor; 

o 10% pentru veniturile din dividende, dacă beneficiarul efectiv al acestor venituri 
este o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al UE sau unei întreprinderi 
dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb; 

o 20% pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc ; 
o 16% în cazul oricăror alte venituri impozabile obţinute din România. 

Cota prevăzută pentru veniturile din dobânzi şi redevenţe la se aplică asupra veniturilor 
provenind din România. În acest sens, o plată făcută de o întreprindere din România sau de un 
sediu permanent situat în România se  va considera că provine din România. Această prevedere 
se va aplica numai dacă întreprinderea plătitoare sau întreprinderea al cărui sediu permanent este 
considerat plătitor de dobânzi sau redevenţe este o întreprindere asociată, cu întreprinderea care 
este beneficiarul efectiv sau al cărui sediu permanent este considerat beneficiar efectiv al acelor 
dobânzi sau redevenţe. 

 
22 Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2009, pag. 179 
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Condiţia privitoare la perioada minimă de deţinere de 2 ani va fi înţeleasă 
luându-se în considerare hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cazurile conexate: 
Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur 
Finanzen - C-284/94, C-291/94 şi C-292/94 şi anume: dacă la data plăţii, perioada 
minimă de deţinere de 2 ani nu este încheiată, cota redusă de 10% nu se va aplica. 

În situaţia în care, persoana juridică română, respectiv sediul permanent din 
România pot face dovada că perioada minimă de deţinere a fost îndeplinită după data 
plăţii, persoana juridică română, respectiv sediul permanent din România pot cere 
restituirea impozitelor plătite în plus. 

Cota de 16% se aplică şi altor venituri de natura dobânzilor, cum ar fi: 
dobânzile la credite, dobânzile în cazul contractelor de leasing financiar, dobânzile la 
creditele intragrup, precum şi dobânzilor aferente depozitelor colaterale, conturilor 
escrow, considerate dobânzi pentru depozite la termen potrivit Normelor Băncii 
Naţionale a României, constituite începând cu data de 1 ianuarie 2007, inclusiv. 

Cota de impozit de 10% se aplică, începând cu data de 4 iunie 2005 şi până la 
data de 31 decembrie 2005, la suma totală a venitului din dobânzi, atunci când ratele 
dobânzilor la depozitele la vedere constituite şi la conturile curente sunt mai mari decât 
nivelurile ratelor dobânzilor la depozitele de referinţă pe pieţele interbancare la 
depozitele la o lună, comunicate în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face 
calculul, corespunzătoare monedelor în care sunt denominate depozitele la vedere 
constituite şi la conturile curente respective. Începând cu data de 1 ianuarie 2006 şi 
până la 31  decembrie 2006 cota de impozit aplicată în cazul dobânzilor la depozitele  
la vedere constituite şi la conturile curente după această dată este de 16%, atunci când 
ratele dobânzilor la depozitele la vedere/conturile curente respective sunt mai mari 
decât nivelurile ratelor dobânzilor de referinţă pe pieţele interbancare la depozitele la o 
lună, comunicate în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul. 
În perioada 4 iunie 2005 - 31 decembrie 2006, dobânzile la depozitele la 
vedere/conturile curente pentru care în cursul lunii ratele la care sunt  calculate sunt 
mai mici sau egale cu nivelul ratelor dobânzilor de referinţă pe pieţele interbancare la 
depozitele la o lună sunt scutite de impozit. De la data de 1 ianuarie 2007, dobânzile la 
depozitele la vedere constituite şi la conturile curente începând cu această dată sunt 
scutite de impozit indiferent de nivelul ratelor dobânzilor de referinţă pe pieţele 
interbancare la depozitele la o lună. 

Pentru depozitele la vedere constituite în lei începând cu data de  4 iunie 2005  
şi până la data de 31 decembrie 2006, precum şi pentru conturile curente în lei care 
îndeplinesc condiţiile în vederea calificării dobânzii aferente pentru impozitare pe 
aceeaşi perioadă, nivelul ratei dobânzii de referinţă de pe piaţa interbancară la 
depozitele la o lună este nivelul BUBID la o lună, comunicat de Banca Naţională a 
României în prima zi bancară a lunii pentru care se face calculul. La depozitele la 
vedere/conturile curente în devize, Banca Naţională a României va comunica la 
începutul fiecărei luni nivelul ratelor dobânzilor de referinţă la o lună de pe pieţele 
interbancare externe reprezentative pentru devizele respective, aşa cum sunt ele 
comunicate prin sisteme de difuzare a informaţiei tip Reuters, Bloomberg etc., în  
prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul EURIBOR la o lună pentru 
depozitele la vedere/conturile curente în EURO; LIBOR la o lună pentru depozitele la 
vedere/conturile curente în USD, GBP, CHF etc 24. 

 
23 Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2009, pag. 183 
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Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o 

convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, 
cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de către acel contribuabil din 
România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţie care se aplică asupra 
acelui venit. În situaţia în care cotele de impozitare din legislaţia internă sunt mai 
favorabile decât cele din convenţiile de evitare a dublei impuneri se aplică cotele de 
impozitare mai favorabile. Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei 
impuneri nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit certificatul de 
rezidenţă fiscală. 
Dispoziţiile privind "Dividende", "Dobânzi", "Comisioane", Redevenţe" din 
convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, care 
reglementează impunerea în ţara de sursă a acestor venituri, se aplică cu prioritate. În 
cazul când legislaţia internă prevede în mod expres o cotă de impozitare mai  
favorabilă sunt aplicabile prevederile legislaţiei interne. Prevederile din convenţiile de 
evitare a dublei impuneri care prevăd impunerea în statul de sursă nu conduce la o 
dublă impunere pentru acelaşi venit, întrucât statul de rezidenţă acordă credit fiscal 
pentru impozitul plătit în România, în conformitate cu prevederile convenţiei de  
evitare a dublei impuneri. 

În cazul când în România s-au făcut reţineri de impozit ce depăşesc prevederile 
din convenţiile de evitare a dublei impuneri, suma impozitului reţinut în plus poate fi 
restituită la cererea beneficiarului de venit, respectiv a persoanei nerezidente. 

Pentru restituirea impozitului reţinut în plus din veniturile plătite de un rezident 
român persoanelor nerezidente, acestea depun o cerere de restituire a impozitului plătit 
în plus la plătitorul de venit rezident român, care va fi verificată de organul fiscal 
teritorial al Ministerului Finanţelor Publice în a cărui rază teritorială se află sediul sau 
domiciliul plătitorului de venit rezident român. 

Cererea de restituire a impozitului va fi depusă de persoana nerezidentă în 
termenul legal de prescripţie, stabilit prin legislaţia statului român. Pe baza verificării 
efectuate de organul fiscal teritorial al Ministerului Finanţelor Publice privind venitul 
pentru care s-a reţinut un impozit în plus faţă de prevederile convenţiei, restituirea 
impozitului către persoana nerezidentă se va face prin intermediul rezidentului român 
plătitor al venitului. Restituirea impozitului plătit în plus faţă de sarcina fiscală 
rezultată din aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri,  
coroborat cu legislaţia internă, după caz, se efectuează independent de situaţia 
obligaţiilor fiscale ale contribuabilului rezident român, plătitor al venitului către 
nerezident, obligat potrivit legii să facă stopajul la sursă. 

Prevederile generale din Codul fiscal se aplică atunci când beneficiarul 
venitului obţinut din România este rezident al unui stat cu care România nu are 
încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau când beneficiarul venitului obţinut 
din România, rezident al unui stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a 
dublei impuneri, nu prezintă certificatul de rezidenţă fiscală ori atunci când impozitul 
datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit. 

Un nerezident poate fi considerat rezident al unui stat şi ca urmare a 
informaţiilor primite pe baza schimbului de informaţii iniţiat/procedurii amiabile 
declanşate de o ţară parteneră de convenţie de evitare a dublei impuneri. 

În situaţia în care pentru acelaşi venit sunt cote diferite de impunere în legislaţia 
internă, legislaţia comunitară sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri se aplică 
cota de impozit mai favorabilă. 
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La data de 30 iunie 2009, România avea încheiate 87 de Convenţii pentru evitarea dublei 
impuneri cu alte state. 

 
Situaţia Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România 

 
Țara 

 
Africa de Sud 
Albania 
Algeria 
Armenia 
Australia 
Austria 
Austria 
Azerbaidjan 
Bangladesh 
Belarus 

Belgia 

Belgia 
Bulgaria 
Canada 

Canada 

Cehia 
China 
Cipru 
Coreea de 
Nord 
Coreea  de 
Sud 
CroaŃia 
Danemarca 
Ecuador 
Egipt 
ElveŃia 
Emiratele 
Arabe Unite 
Estonia 
FederaŃia 
Rusă 
Filipine 

Finlanda 

Data intrării în 
vigoare 

29.10.1995 
20.10.1995 
11.07.1996 
24.08.1997 
11.04.2001 
10.01.1979 
01.02.2006 
11.04.2001 
21.08.1988 
15.07.1998 

03.10.1978 

17.10.1998 
12.09.1995 
29.12.1980 

31.12.2004 

10.08.1994 
05.03.1992 
08.11.1982 

25.08.2000 
 

06.10.1994 

28.11.1996 
28.12.1977 
22.01.1996 
05.01.1981 
27.12.1994 

23.01.1996 

29.11.2005 

11.08.1995 

27.11.1997 

27.12.1978 

Data de la 
care se aplică 

1.01.1996 
1.01.1996 
1.01.1997 
1.01.1998 
1.01.2002 
1.01.1978 

01.01.2007 
1.01.2002 
1.01.1989 
1.01.1999 
1.01.1978 

31.12.1998 
1.01.1999 
1.01.1996 
1.01.1978 

31.12.2004- 
1.01.2005 
1.01.1995 
1.01.1993 
1.01.1983 

1.01.2001 
 

1.01.1995 

1.01.1997 
1.01.1974 
1.01.1997 
1.01.1982 
1.01.1994 

1.01.1997 

01.01.2005 

1.01.1996 

1.01.1998 
1.01.1979 - 
31.12.2000 

Nr. si data Decretului 
(Legii) de ratificare a 

convenŃiei 

Buletinul (M.O.) în 
care este publicată 

convenŃia 
59/13.07.1994 199/1994 
86/18.10.1994 302/1994 
25/12.04.1995 69/1995 
121/9.07.1997 156/1997 
85/20.03.2001 150/2001 

254/10.07.1978 64/1978 
333/15.11.2005 1034/2005 
85/20.03.2001 150/2001 

221/04.09.1987 37/1987 
102/26.05.1998 200/1998 

82/15.04.1977 34-35/1977 

126/16.10.1996 262/1996 
5/10.01.1995 7/1995 

418/05.12.1979 97/1979 

450/01.11.2004 1043/2004 

37/23.06.1994 157/1994 
5/24.01.1992 10/1992 

261/09.07.1982 66/1982 

104/19. 06.2000 301/2000 

18/08.04.1994 96/1994 

127/16.10.1996 271/1996 
389/27.10.1977 118/1977 
111/9.11.1992 294/1992 

316/14.10.1980 84/1980 
60/13.07.1994 200/1994 

74/03.11.1993 262/1993 

449/01.11.2004 1126/2004 

38/16.06.1994 158/1994 

23/04.04.1995 64/1995 

61/02.03.1978 16/1978 
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Finlanda 
FranŃa 
Georgia 

 
Germania 

 
Grecia 
India 
Indonezia 
Iordania 
Iran 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Japonia 
Kazahstan 
Kuweit 
Letonia 
Liban 
Lituania 
Luxemburg 
Macedonia 
Malayezia 
Malta 
Marea 
Britanie 
Maroc 

Maroc 

Mexic 
Moldova 
Namibia 
Nigeria 
Norvegia 

 
Olanda 

Olanda 

Pakistan 

Pakistan 
Polonia 
Portugalia 
Qatar 
R.S.F. 
Iugoslavia 

04.02.2000 
27.09.1975 
15.05.1999 

21.10.1988 
17.12.2003 

07.04.1995 
14.11.1987 
13.01.1998 
02.08.1984 
30.10.2007 
29.12.2000 
21.06.1998 
06.02.1979 
09.04.1978 
21.04.2000 
05.10.1994 
28.11.2002 
06.04.1997 
15.07.2002 
08.12.1995 
16.08.2002 
07.04.1984 
16.08.1996 

22.11.1976 

30.08.1987 

17.08.2006 

15.08.2001 
10.04.1996 
05.08.1999 
18.04.1993 
27.09.1981 

 
05.12.1980 

 
29.07.1999 

 
20.03.1980 

 
13.01.2001 
15.09.1995 
14.07.1999 
06.07.2003 

21.10.1988 

1.01.2001 
1.01.1975 
1.01.2000 

1.01.1989 
1.01.2004 

1.01.1996 
1.01.1988 
1.01.2000 
1.01.1985 

01.01.2008 
1.01.2001 
1.01.1999 
1.01.1979 
1.01.1978 
1.01.2001 
1.01.1992 
1.01.2003 
1.01.1998 
1.01.2003 
1.01.1996 
1.01.2003 
1.01.1985 
1.01.1997 

1.04.1976 

01.01.1987 
31.12.2006- 
1.01.2007 
1.01.2002 
1.01.1997 
1.01.2000 
1.01.1994 
1.01.1982 
1.01.1980- 

 
31.12.1999 
1.01.2000 
1.01.1980- 

 
31.12.2001 
1.01.2002 
1.01.1996 
1.01.2000 

01.01.2004 

1.01.1989 

201/24.12.1999 642/1999 
240/23.12.1974 171/1974 
45/26.03.1999 132/1999 

625/21.11.1973 61/1986 
29/16.01.2002 OMFP 73/31.01.2002 

nr.228/2004 123/11.02.2004 
25/12.03.1992 46/1992 

221/04.09.1987 37/1987 
50/ 2.03.1998 104/1998 

215/26.06.1984 51/1984 
279/15.05.2002 401/2002 
208/28.11.2000 626/2000 
39/14.02.1998 86/1998 
82/15.04.1977 34-35/1977 

213/05.07.1976 69/1976 
11/6.03.2000 109/2000 
5/08.03.1993 57/1993 
606/6.11.2002 841/2002 
10/21.03.1996 62/1996 

278/15.05.2002 393/2002 
85/18.10.1994 299/1994 

306/17.05.2002 473/2002 
482/26.12.1983 106/1983 
61/3.07.1996 144/1996 

26/03.02.1976 13/1976 

404/01.11.1982 99/1982 

5/18.02.2004 161/2004 

331/20.06.2001 372/2001 
60/17.06.1995 127/1995 
61/15.04.1999 188/1999 
10/08.03.1993 58/1993 
67/25.03.1981 19/1981 

316/14.10.1980 84/1980 

85/25.05.1999 251/1999 

418/05.12.1979 97/1979 

212/28.11.2000 632/2000 
6/10.01.1995 7/1995 
63/15.04.1999 194/1999 
84/20.03.2001 150/27.03.2001 

331/14.10.1986 61/1986 
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R. F. 
122/09.07.1997 155/1997 01.01.1998 1.01.1998 Iugoslavia 

S.U.A. 238/23.12.1974 168/1974 26.02.1976 1.01.1974 
 
 

Singapore 

 
 
 

475/09.07.2002 

 
 
 

580/2002 

 
 
 

28.11.2002 

1.01.2003 
 

(pt. Romania) 

1.01.2004 

(pt. Singapore) 
Siria 40/11.02.1988 9/1988 07.11.1991 1.01.1992 
Siria 105/14.04.2009 279/2009   

Slovacia 96/10.11.1994 315/1994 29.12.1995 1.01.1996 
Slovenia 55/24.01.2003 105/2003 28.03.2003 1.01.2004 
Spania 418/05.12.1979 97/1979 26.06.1980 1.01.1980 
Sri Lanka 149/22.05.1985 27/1985 28.02.1986 1.01.1986 
Suedia 432/31.10.1978 104/1978 08.12.1978 1.01.1978 
Tadjikistan L 16/17.02.2009 110/2009   

Thailanda 3/03.02.1997 18/1997 03.04.1997 1.01.1998 
Tunisia 326/23.12.1987 60/1987 19.01.1989 1.01.1990 
Turcia 331/14.10.1986 61/1986 15.09.1988 1.01.1989 
Turkmenistan 107/14.07.2009 321/2009   

Ucraina 128/16.10.1996 272/1996 17.11.1997 1.01.1998 
15.01.1998 

Ungaria 91/26.10.1994 306/1994 14.12.1995 1.01.1996 
Uzbekistan 26/12.03.1997 46/1997 17.10.1997 1.01.1998 
Vietnam 6/13.03.1996 56/1996 24.04.1996 1.01.1997 
Zambia 215/26.06.1984 51/1984 29.10.1992 1.01.1993 

Sursa: www.mfinante.ro 
 

Prin intermediul acestor convenţii, România şi statele respective, doresc să 
promoveze relaţiile lor reciproce economice prin reducerea obstacolelor fiscale. 

Convenţiile pentru evitarea dublei impuneri oferă soluţii concrete în 
problematica impozitării activităţii internaţionale şi reflectă politica statelor 
contractante la stimularea investiţiilor străine şi a investitorilor străini. Aceste 
convenţii, ca instrumente juridice internaţionale, sunt utilizate pentru prevenirea şi 
eliminarea dublei impuneri internaţionale, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale, pentru stabilirea unor drepturi fiscale între statele semnatare, entru prevenirea 
şi înlăturarea unor discriminări fiscale. 

Măsurile pentru evitarea dublei impuneri prezintă importanţă pentru ambele 
state, însă se impune ca statul de rezidenţă să asigure măsuri complementare de 
eliminare a dublei impuneri, dacă aceasta continuă să persiste. 

http://www.mfinante.ro/
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Cunoaşterea prevederilor convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri 
internaţionale de către contribuabili nu presupune descrierea sistemului  fiscal  
practicat în statele contractante, ci numai orientările permise şi garantate în 
desfăşurarea operaţiunilor internaţionale. 

     3.    Presiunea fiscală în Uniunea Europeană           

3.1          Presiunea fiscală. Abordări teoretice 
Impozitul25 exprimă contribuţia bănească obligatorie a persoanelor fizice şi 

juridice stabilită prin lege la bugetul statului, cu titlu definitiv sau nerambursabil şi fără 
echivalenţă directă şi imediată, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Prin urmare, 
rolul principal al impozitului se manifestă în plan financiar, el reprezentând mijlocul 
principal de procurare a resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor publice. 

Taxele reprezintă plăţi efectuate de către persoane fizice şi juridice pentru 
serviciile prestate de organele de stat sau instituţiile publice, cu ocazia primirii, 
întocmirii, eliberării unor acte ori a rezolvării unor interese legitime ale părţilor. Taxele 
îndeplinesc majoritatea trăsaturilor specifice impozitelor, si anume: caracter 
obligatoriu, titlu definitiv, (nerambursabile), urmărire în caz de neplată. Spre  
deosebire de impozite care nu presupun o contraprestaţie (sau contraserviciu) din 
partea statului, taxele dau dreptul plătitorului să beneficieze de un anumit serviciu. 

Contribuţiile reprezintă alături de impozite şi taxe, mecanisme de constituire 
a resurselor financiare publice, care reflectă sumele ce se plătesc, în mod obligatoriu 
sau facultativ de către persoanele fizice şi juridice în vederea constituirii unor resurse 
financiare publice din care se acoperă cerinţe sau acţiuni din domeniul public. 

Presiunea fiscală semnifică cât de apăsătoare sunt impozitele sau astfel spus, 
cât de mare este povara fiscală ce apasă pe umerii contribuabililor. Pentru măsurarea 
presiunii fiscale se calculează rata fiscalităţii 26. 

Gradul de fiscalitate la nivelul economiei naţionale se stabileste ca un raport 
procentual între casările la buget sub forma impozitelor si contribuţiilor sociale, pe de 
o parte, si produsul intern brut, pe de altă parte. Gradul de fiscalitate la nivelul 
economiei naţionale depinde de sfera prelevărilor obligatorii ce se iau în calculul 
indicatorului de fiscalitate. 

În sens larg, gradul de fiscalitate (sau rata presiunii fiscale) la nivel 
macroeconomic poate fi exprimat ca raport între încasările la buget sub forma 
impozitelor si contribuţiilor sociale, pe de o parte, si produsul intern brut (P.I.B.), pe de 
altă parte. 

În sens restrâns, gradul de fiscalitate se reflectă prin raportul procentual dintre 
încasările la buget sub forma impozitelor si P.I.B. 

 
 

24 Voinea Gheorghe, ş.a. – Impozie, taxe şi contribuŃii, Editura Junimea, Iaşi, 2005, pag. 8 
25 Tulai Constantin, Simona Şerbu – Fiscalitate comparată şi armonizări fiscale, Editura CărŃii de 
ŞtiinŃă, Cluj-Napoca, 2005, pag.103 

3.1. 
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Produsul intern brut, principalul agregat macroeconomic al contabilităţii 
naţionale, reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie a unităţilor producătoare 
rezidente. Acesta se poate calcula în forma definitivă prin trei metode descrise mai jos 
(metoda de producţie, metoda cheltuielilor şi metoda veniturilor), obţinându-se o 
singură estimare de PIB, indiferent de abordare27. 
Metoda de producţie: 

PIB prin metoda de producţie se obţine prin următoarea formulă de calcul: 
PIB = VAB + IP + TV – SP , 
unde: 

PIB = Produsul intern brut (preţ de piaţă) VAB = 
Valoarea adăugată brută (preţ de bază) IP = 
Impozite pe produse 
TV = Taxe vamale (drepturi asupra importurilor) 
SP = Subvenţiile pe produse 
iar: VAB = Producţia de bunuri şi servicii – Consum intermediar. 

Metoda cheltuielilor 
PIB prin metoda cheltuielilor se obţine din următoarele elemente: 

PIB= CF + FBCF + VS + (E - I ), 
în care: 

CF = Consumul final efectiv ; 
FBCF = Formarea brută de capital fix; VS 
= Variaţia de stoc; 
E = Exporturile de bunuri şi servicii; I = 
Importurile de bunuri şi servicii. 

Metoda veniturilor 
PIB prin metoda veniturilor se obţine din următoarele elemente: 

PIB = R + EBE + AIP – ASP + IP+TV-SP 
în care: 

R = Remunerarea salariaţilor 
EBE = Excedentul brut de exploatare 
AIP = Alte impozite pe producţie ASP = 
Alte subvenţii pe producţie IP = 
Impozite pe produse 
TV = Taxe vamale (drepturi asupra importurilor) SP = 
Subvenţiile pe produse. 

 
26 Conturile   naŃionale   nefinanciare   în   România,   Manual   al   Institutului   NaŃional   de 
Statistică, http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do, noiembrie 2009 

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do
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În practică, se întâlnesc si alţi indicatori de măsurare a gradului de fiscalitate, 
printre care: 
• Rata fiscalităţii consolidate, care elimină anumite prelevări cu scopul de a 

determina mai exact partea de venituri fiscale destinată finanţării activităţii 
administraţiilor publice; 

• Rata fiscalităţii nete, care elimină din prelevările obligatorii partea redistribuită 
direct agenţilor economici si persoanelor fizice, în special sub forma subvenţiilor 
pentru întreprinderi si a prestaţiilor sociale pentru familii. 

La nivel de individ, gradul de fiscalitate (sau presiunea fiscală individuală ) 
reprezintă raportul dintre totalul prelevărilor obligatorii suportate de către contribuabil 
si totalul veniturilor realizate. Presiunea fiscală individuală exprima povara fiscală pe 
care contribuabilul este nevoit să o suporte în cursul unei perioade de timp (lună, an). 

Influenţa pe care o exercită impozitul asupra venitului se poate reflecta cu 
ajutorul ratei marginale a impunerii 28 R (ITR), respectiv a raportului dintre 
creşterea impozitului ( 

R 

şi creşterea venitului ( V). 

 
 

Rata medie a impozitului rezultă ca un raport între impozitul plătit (Ip) şi 
totalul venitului(V) realizat de o persoană: I = Ip / V. 

Gradul de fiscalitate poate fi urmărit şi la nivel microeconomic (Gfm) prin 
raportul procentual între prelevările obligatorii (Pob) şi valoarea adăugată (Vad), 
conform relaţiei: 

Gfm Pob 100 
Vad 

La nivelul agentului economic, problema fiscalităţii trebuie analizată atât prin 
prisma ponderii prelevărilor obligatorii în valoarea adăugată, cât şi în funcţie de 
structura prelevărilor obligatorii (impozitul pe profit, contribuţia pentru asigurările 
sociale, contribuţia pentru şomaj, impozitul pe clădiri, pe teren, taxa asupra mijloacelor 
de transport etc.). 

Între nivelul presiunii fiscale şi activitatea economică există o strânsă legătură, 
şi anume: o fiscalitate ridicată determină reducerea activităţii de producţie şi de 
investiţii a agenţilor economici, reducerea cererii de mărfuri şi servicii, frânarea 
creşterii economice. Dimpotrivă, o fiscalitate moderată 

I 
V 

I) 



Fiscalitate internaŃională 

29  Voinea Gheorghe, ş.a. – Impozie, taxe şi contribuŃii, Editura Junimea, Iaşi, 2005, pag.7 

37 

 

 

 

impulsionează activitatea de producţie, investiţiile, cererea de mărfuri şi servicii, 
stimulează creşterea economică. 

Fiscalitatea generală se referă la raportul dintre veniturile fiscale încasate la 
buget şi produsul intern brut, iar fiscalitatea locală reflectă ponderea impozitelor şi 
taxelor locale în veniturile contribuabililor. 

Nivelul fiscalităţii poate avea următoarele mărimi: 
a) o fiscalitate redusă (până la 30%, în ţări precum SUA,  Japonia).  Acest  

nivel are următoarea caracteristică: poate crea unele dificultăţi în 
acoperirea cheltuielilor publice; 

b) o fiscalitate medie (cuprinsă între 30-40% în ţările bogate din U.E.) 
c) o fiscalitate ridicată (depăşeşte 50% în ţări precum Danemarca, Suedia). 

Acest nivel de fiscalitate are următoarele caracteristici: 
- aceste ţări au resurse financiare mari pentru acoperirea 

cheltuielilor publice, dar contribuabilii au mai puţine venituri 
pentru a asigura dezvoltarea activităţii, pentru a investi sau 
pentru a economisi; 

- apare evaziunea fiscală şi „fuga capitalului” spre ţări cu 
fiscalitate redusă (paradisuri fiscale). 

De altfel, teoria financiară propune diferite soluţii pentru determinarea unui 
nivel de impunere rezonabil. În acest context, o măsură a acestui nivel o furnizează 
modelul lui Artur Laffer, al cărui obiect este determinarea unui nivel de impunere zis 
optim, deoarece realizează maximum de încasări fiscale în condiţii de  echilibru 
general cerere / ofertă. 

Fiscalitatea are următoarele obiective principale 29: 
• să asigure resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice; 
• fiscalitatea este chemată să influenţeze şi asupra repartiţiei veniturilor, 

contribuind la realizarea echităţii în suportarea sarcinilor fiscale; 
• fiscalitatea trebuie să stimuleze interesul agenţilor economici pentru 

realizarea unor acţiuni economice şi al populatiei în realizarea unor 
venituri. 

• fiscalitatea constituie un mijloc de dezvoltare a responsabilităţii 
cetăţeanului faţă de cerinţele publice şi de administrare a resurselor 
publice. 

Prin intermediul impozitelor şi taxelor participă la formarea fondurilor 
financiare publice: regiile autonome, societăţile comerciale, organizaţiile 
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cooperatiste, asociaţiile cu scop lucrativ, persoanele fizice, persoanele juridice şi fizice 
nerezidente. 

Fiscalitatea se aplică în strânsă legătură cu principiile şi concepţiile unor 
discipline, cum sunt dreptul administrativ, finanţele publice, contabilitatea, dreptul 
comercial, dreptul civil. 

 
Presiunea fiscală. Abordări practice. 

Fiscalitatea (nivelul presiunii fiscale și valoarea impozitelor percepute) este 
adesea citată drept unul dintre criteriile de evaluare a gradului de atractivitate a unui 
teritoriu ca sediu pentru activităţi industriale, financiare și comerciale. Cu toate 
acestea, nu există un acord în ceea ce privește ponderea relativă a acestui criteriu în 
raport cu altele, cum ar fi proximitatea pieţelor, costurile de producţie, posibilitatea de 
a dispune de personal calificat, infrastructurile și echipamentele publice, ajutoarele 
publice etc. 

Sistemele fiscale sunt complexe și nu sunt ușor de comparat între ele. Este însă 
fundamental să se poată aprecia dacă stimulentele fiscale ale diferitelor autorităţi își 
ating scopurile fixate, să se estimeze impactul posibil al deciziilor care au ca obiectiv 
favorizarea mutaţiilor industriale pozitive pe teritoriul acestora și să se calculeze 
raportul acestora cu costul estimat. 

Pentru ansamblul Uniunii Europene, totalul veniturilor fiscale și al taxelor 
sociale se ridică în medie la aproximativ 39 % din PIB-ul european. 

Totalul prelevărilor poate fi defalcat după cum urmează 30 : 
 

Impozitul pe profitul întreprinderilor 10 % 
Impozitul pe venitul persoanelor fizice 25 % 
Contribuţii de asigurări sociale 26 % 
Impozite indirecte 30 % 
Alte impozite 9 % 
TOTALUL impozitelor și taxelor sociale 100 % 

Impozitele indirecte se compun în principal din impozite generale pe consum,  
în special din taxa pe valoare adăugată (TVA), care este armonizată la nivelul UE, 
precum și din anumite impozite și taxe prelevate asupra unor bunuri și servicii 
determinate, cum ar fi accizele, care sunt parţial armonizate în Uniune. 

Întrucât impozitele indirecte joacă doar un rol secundar în localizarea 
întreprinderilor, prezenta lucrare se concentrează în principal pe fiscalitatea capitalului 
investit de întreprinderi (alineatul următor) și pe fiscalitatea care afectează munca 
(alineatul ultim). 

 
30 Sursă: OCDE „Statistici ale veniturilor publice 1965-2005: Ediția 2006” („Statistiques des 
recettes publiques 1965-2005: Edition 2006”). 

3.2. 
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Comparativ, în ţările membre ale Uniunii Europene, structura impozitelor, 
directe, indirecte, contribuţii sociale, se prezintă conform diagramelor de mai jos31: 

 

 

31 Sursa: Taxation trends in the European Union, European Commission, Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities, 2009 
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În general, noile state membre au o structură diferită faţă de vechile state 
membre. În timp ce cele mai multe din vechile state membre prezintă ponderi 
aproximativ egale a veniturilor din impozitele directe, impozitele indirecte, şi sociale 
contribuţii, noile state membre, prizintă o cotă substanţial mai mică de impozite directe 
în total. 

Cele mai mici proporţii ale impozitelor directe sunt înregistrate în Slovacia 
(doar 20,8% din total), Bulgaria (20,9%) şi România (23,0%); în Polonia ponderea 
impozitelor directe sa redus cu o treime între 1995 şi 2004, dar a crescut acum din nou 
şi din în prezent se ridică la 24,9%. Unul din motivele pentru aceste venituri reduse din 
impozite directe poate fi ratele de impozitare moderată aplicate în noile state membre, 
pentru impozitul pe profit şi impozitul pe venitul personal. 

Ponderea scăzută a impozitelor directe în noile state membre este 
contrabalansată de o mai mare  pondere  a  impozitelor  indirecte  atât  şi a 
contribuţiilor sociale în veniturile fiscale totale. Cele mai mari cote de impozitele 
indirecte sunt într-adevăr găsite în Bulgaria, în cazul în care cota este de mai mult de 
jumătate din venituri şi Cipru care se afla aproape de 50%. 

În ceea ce priveşte sociale contribuţii, Republica Cehă se distinge cu o cotă de 
44,2%, dar şi sistemele fiscale din Slovacia, Germania şi Franţa sunt caracterizate de 
un nivel destul de ridicat al acestora. 

De asemenea, printre vechile state membre (UE-16), există câteva diferenţe 
notabile. Ţările nordice, precum şi Regatul Unit şi Irlanda au proporţii relativ ridicate 
ale impozitelor directe în veniturile fiscale totale. În Danemarca, în Irlanda, Malta şi 
Regatul Unit ponderea contribuţiilor sociale în totalul veniturilor fiscale sunt scăzute. 
Dintre vechile state membre, sistemul din Germania este opus de cel al Danemarcei; 
Germania are cea mai mare pondere a contribuţiilor sociale în veniturile fiscale totale, 
în timp ce cota sa de venituri fiscale directe pe total este printre cele mai scăzute din 
UE-16. 

Ca urmare a modificarilor continue a legislatiei fiscale în România, nu  a  
existat, pentru o perioada îndelungata de timp, o constanta în ceea ce priveste nivelul 
cotei de impozitare sau numarul cotelor de impozitare. Din 1990 pâna în prezent au 
fost o serie de modificari legislative, la baza carora au stat diferite considerente 
economice sau legate de integrarea României în Uniunea Europeana, ceea ce a dus la o 
varietate de cote de impozitare. 

Astfel, cotele de impozitare în cazul impozitului pe profit auevoluat continuu. 
Din analiza efectuata asupra cotelor de impozitare se desprinde concluzia ca, dupa anul 
1994, sistemul de impozitare al profitului se baza pe o cota generala de impozitare 
(care a scazut de la 38% la 16%), precum si pe o serie de cote de impozitare specifice 
anumitor activitati. S-a urmarit astfel încurajarea agriculturii (prin stabilirea unei cote 
reduse de impozitare între anii 1995 - 2000), a exportului (prin stabilirea unei cote de 
impozitare reduse de 5%, care apoi a devenit 6%, 12,5%, urmând a se renunta ulterior 
la aceasta ca urmare negocierilor cu Uniunea Europeana în  vederea aderarii), precum 
si a dezvoltarii zonelor libere. De asemenea, pentru unele activitati cota de impozit a 
fost majorata fata de cota generala, prin aplicarea, în general, a unor cote aditionale. 
Prin reducerea cotei de impozitare la 16%, România se aliniaza la tendinta existenta în 
prezent în tarile vecine. Pentru comparatie, nivelul cotei de impozitare valabile pentru 
anul 2000 în Bulgaria este de 10%, iar în Ungaria de 21,3%. 
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Fiscalitatea capitalului investit. 
Fiscalitatea capitalului investit se analizează mai întâi la nivelul întreprinderii 

și apoi, cu titlu secundar, la nivelul investitorului, adică în principal al acţionarului. 
Impozitul pe profitul întreprinderilor este prelevat pe baza unor cote nominale 32 care 
variază substanţial între statele membre (a se vedea datele din figura de mai jos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Cota legală de impozitare este cota impusă legal.Cot a efectivă de impozitare reprezintă valoarea 
impozitului pe care îl plătește o persoană sau o întreprindere după includerea tuturor celorlalte 
degrevări sau sume destinate statului, împărțită la venitul total sau la venitul impozabil al persoanei 
sau al întreprinderii respective. 

Cotele implicite de impozitare sunt definite pentru fiecare funcție economică. Acestea sunt 
calculate prin raportarea veniturilor fiscale globale corespunzătoare categoriei respective (consum, forță 
de muncă  și  capital) la  valoarea estimativă  a  bazei de impozitare  potențiale  definite  pe baza 
conturilor de producție și a conturilor de venituri din cadrul conturilor naționale. 

Cota implicită globală de impozitare pe capital este calculată prin raportarea venitului din toate 
impozitele pe capital la (în principiu) totalitatea capitalului și a veniturilor întreprinderilor potențial 
impozabile din cadrul economiei. Aceasta încearcă să reprezinte sarcina fiscală medie pe veniturile din 
capital. 
(Sursa  definițiilor  supra:  Comisia  Europeană,  DG  TAXUD  —  Cf.  Structures  of  the  taxation 
systems in the EU, 1995-2004, Comisia Europeană). 

3.3. 
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Belgia, Germania, Spania și Malta se caracterizează prin cote cuprinse între 34 și 38 
%, în timp ce Cipru, Irlanda, Lituania și Letonia au cote cuprinse între 10 și 15 %. În 
general, noile state membre au cote de impozitare net inferioare vechilor state membre: 
media este de 25,9 % pentru UE-16 și de 23,5 % pentru UE-27 33 (a se vedea tabelul de 
mai jos). 

Evoluţia cotelor de impozitare a companiilor, din punct de vedere al profitului, 
pentru perioada 1995-2009, este prezentată în tabelul următor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Sursa: Taxation trends in the European Union, European Commission, Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities, 2009 

Fig. 1 
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Sursa: Taxation trends in the European Union, European Commission, Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities, 2009 

 
În perioada 2004-2009, se constată că 11-12 state utilizează cote de impozitare 

cuprinse în intervalul 10-25% (nivelul cel mai redus fiind întâlnit în Cipru, Bulgaria - 
10% şi în Irlanda - 12,5%), iar restul 13-14 state utilizează cote de impozitare cuprinse 
în intervalul 25-35% (nivelul cel mai ridicat de 35%, fiind întâlnit în Malta şi Spania). 

Cotele nominale de impozitare nu sunt însă decât un indicator incomplet al 
sarcinii fiscale. Într-adevăr, sarcina fiscală efectivă trebuie să ţină seama de 
modalitatea de determinare a venitului impozabil și de diferitele procese tehnice 
utilizate pentru determinarea cotei de impozitare. De aceea, este util să se facă referire 
și la cotele de impozitare implicită a 
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capitalului, care compară impozitul perceput de la întreprinderi cu excedentul brut de 
exploatare al întreprinderilor 34 . 

Rata de presiune fiscală este considerată, din punctul de vedere al analizei 
economice, o cheltuială ce pune în evidenţă dreptul unilateral al statului de a preleva 
sume de bani, fără a se explica, în sensul de continuitate, reinvestirea lor în circuitul 
economic sub forma cheltuielilor publice. Limitarea sensului dat ratei de presiune 
fiscală la un indicator de comensurare a părţii de venituri provenite din producţie 
conduce la restricţionarea iniţiativei private. 

Nivelul fiscalităţii, în ultimă instanţă, prin compararea între ţări, ascunde 
diferenţe importante în ceea ce priveşte presiunea fiscală asupra contribuabililor. Spre 
exemplu, la începutul perioadei de tranziţie către economia de piaţă, în România se 
înregistra un nivel ridicat al fiscalităţii (în jur de 57%), ca urmare a unor acţiuni de 
răspuns la unele presiuni bugetare. Astăzi, nivelul fiscalităţii în România, calculat pe 
baza datelor statistice din execuţia bugetară şi a celor privind produsul intern brut, se 
situează în jurul a 33-34% (nivel similar cu limita de jos a fiscalităţii practicate în  
ţările considerate dezvoltate din punct de vedere economic ca: SUA, Marea Britanie, 
Germania etc.) 35. 

Diferenţa dintre cele două instrumente de măsură este frapantă: 
— Unele state membre prezintă o cotă de impozitare nominală foarte ridicată, însă 

par, de fapt, să impună o sarcină fiscală relativ redusă întreprinderilor lor. 
— Alte state membre prezintă o cotă de impozitare nominală „atractivă” (foarte 

scăzută), dar par totuși să impună o sarcină fiscală relativ ridicată întreprinderilor. 
Reiese clar că anumite state membre aplică de fapt o cotă ridicată unei baze 

impozabile restrânse, în timp ce altele aplică o cotă mai puţin ridicată unei baze 
impozabile mai mari. Sarcina fiscală efectivă este în mod evident rezultatul acestor 
două variabile; prin urmare, analiza nu se poate baza numai pe studiul cotelor de 
impozitare oficiale. Această teză este confirmată de datele privind, spre exemplu, 
Irlanda și Germania 36. 

Aceste date statistice în sine ilustrează complexitatea problematicii fiscale. 
Pentru a nu trage concluzii premature, ne vom limita, în acest stadiu, 

 
34 Pentru o analiză metodologică mai precisă, precum şi pentru prezentarea detaliată a datelor 
conform explicaŃiilor de la nota de subsol nr.13 
35 Gabriel Ştefura, Tehnici Fiscal-Bugetare, Suport de curs, FIBAS, IAŞI, 2005, p. 62 
36 În ceea ce priveşte Germania şi Irlanda, un alt indicator tinde să confirme paradoxul remarcat mai 
sus. Într-adevăr, impozitul pe capital reprezintă 15 % din sarcina  fiscală totală în  Germania, în  timp 
ce procentajul este de 28 % pentru Irlanda (sursa: Structures of the taxation systems in the EU, 1995-
2004, Comisia Europeană, tabelul C.3_T). 
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la a remarca diferenţa care există între statele membre, diferenţă care, în situaţii 
concrete, poate face ca o anumită întreprindere care exercită o activitate industrială pe 
piaţa europeană să se confrunte cu sarcini fiscale — inclusiv contribuţiile de asigurări 
sociale — care variază semnificativ de la un stat membru la altul. 

În prezent, reglementările legislaţiei fiscale specifice fiecărei ţări membre a 
Unienii Europene, în materie de impozit pe profitul companiilor, pot fi sintetizate 
astfel: 

 
 
 
 
 

GRECIA 25%; 
3% taxă suplimentară  pentru 
venitul brut din închirieri, 
subînchirieri  şi  dreptul  de 
folosintă; 
20% pentru asocieri; 
Dividendele nu se impozitează. 

Metodă liniară. 
Excepţie: companiile 
miniere şi industriale care 
achiziţionează utillaje şi 
echipamente noi pot opta şi 
pentru metoda degresivă. 

 

POLONIA 19%; 
20% - dobânzi şi redevenţe 
transferate în străinătate. 

Metodă liniară.  

SLOVACIA 19%; 
 

Dividendele nu se impozitează. 

Metodă liniară sau 
accelerată. 
Activele corporale se 
amortizează între 4-20 ani. 
Activele necorporale se 
amortizeazăpe baza 
duratei de utilizare. 

Se acordă facilităţi 
fiscale de către 
Guvern pentru 
investiţii. 

SLOVENIA 21%; 
15% - dobânzi, redevenţe din 
brevete şi know-how; 
20% - în 2010. 

 
Metodă liniară. 

Nivelul cheltuielilor 
de 

amortizare într-un 
an nu poate 
depaşi: 
33,3% din valoarea 
echipamentelor şi 
utilaje pentru 
cercetare  – 
dezvoltare; 
50% din valoarea 
computerelor; 
10% din valoarea 
altor investiţii. 

UNGARIA 16%; 
10% - în anumite condiţii; 
2% taxă locală. 

Metodă liniară.  

SURSA: 
Direcţia Legislaţie Impozite Directe/ Studiu comparativ privind impozitarea în statele membre U.E. , 2009 
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ŢARA COTA AMORTIZARE FISCALĂ DEDUCERI 
SPECIALE 

     

AUSTRIA 25%; se plăteşte un impozit minim 
pentru persoane juridice: SRL 1750 
euro; SA 3.500 euro; bănci şi 
societăţi de asigurări 
5.452 euro. 

Se calculează pe baza duratei 
de viaţă a activului folosind 
metoda liniară. 
Excepţii- rate fixe pt: clădiri 
2-3 %, autovehicule 12,5%, 
utilaje şi maşini 10-20% 

Pentru cercetare 
dezvoltare şi 
pentru profiturile 
realizate din 
brevete de 
invenţie. 

BELGIA 33% 
Baza impozabilă< 322.500 euro se 
aplică tranşe de impozitare cuprinse 
între 24,25% şi 33%; 
Supra taxa 3%. 

Rata e determinată pe baza 
duratei de viaţă anticipată a 
activului, stabilită  de 
autoritatea fiscală 

Pentru cercetare 
dezvoltare şi 
pentru profiturile 
realizate din 
brevete de 
invenţie. 
Pentru “investiţii 
verzi” – 20,5% 

FRANŢA 33,3% 
Se aplică o suprataxa socială de  
3,3% (excepţie: nu se aplică 
companiilor cu CA < 7.630.000 
euro, iar cel puţin 75% e deţinută 
individual sau de mai  multe 
companii care îndeplinesc prima 
condiţie). 
Excepţie pentru  societăţi  cu 
pierdere: impozit in sumă fixă pe 
tranşe de cifră de afaceri. 

Metodă liniară. Pentru companiile 
care deţin 95% din 
capital se 
impozitează cu 
impozit pe profit 
mimim. 

GERMANIA 15% asupra profitului 
impozabil; 
14 % taxă locală; 
Taxă suplimentară de 5,5%. 

Metoda liniară.  Durata  de 
viaţă pe categorii  de  active 
este publicată de MF. 

25% pentru 
impozitul  pe 
dividende şi pentru 

câştigurile           
de capital. 

OLANDA 25,5% 
 

20 % venit < 40.000 euro; 
23% venituri intre 40.000 si 
200.000 euro. 

Se calculează în funcţie de 
costul istoric, durata de 
utilitate şi valoare reziduală. 
Există libertatea de a alege 
metoda de amortizare. 

Deducerea 
cheltuielilor cu 
dobânda, este 
stabilită în funcţie de 
gradul de 

   îndatorare. 

PORTUGALI 
A 

25 % 
1,5% taxă locală; 
Excepţii: companiile care 
funcţionează în zone mai puţin 
dezvoltate beneficiază de o cotă de 
15 % (10 % pentru primii 5 
ani). 

Metodă liniară. Pentru profitul 
reinvestit  - 
neimpozitare in 
proporţie de 50%. 

SPANIA 30% ; 
 

25% - pentru 
profituri<120.202,41 euro ; 
10%   - pentru fundatii si 
asociatii publice ; 

Metodă liniară. 
 

Metodă degresivă : active 
corporale  cu  durata  de 
utilizare anticipată > 3ani. 

Deducerile sunt 
din impozitul pe 
profit datorat: pentru 

cercetare- 
dezvoltare deducere 
30% ; 

 37,5%    - pentru profituri Active corporale fixe sau pentru activitatea 
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 realizate din  desfăşurarea 
activitatăţii de extragere 
hidrocarburi. 

mobile sunt amortizabile dacă 
durata de utilizare> 1 an ; 
Activele necorporale 
(brevete şi mărci 
comerciale)sunt amortizabile 
dacă durata de utilizare este 
limitată. 

de inovare 
tehnologică deducere 
15% ; pentru active 
corporale – energie 
regenerabilă  
deducere 10%. 
Deducerile nu pot 
depăşi cota de 
35%. 

BULGARIA 10%. Metodă liniară – pentru active 
fixe. 

 
Rata maximă poate ajunge la 

50% pentru 
implemetarea noilor 
tehnologii. 

Agricultură   – 
scutire impozit 60%; 
Crucea rosie – 
scutire  impozit 
100%; 
Pentru companii care 
investesc în regiuni 
cu rata şomajului 
foarte ridicată- 
scutire 
impozit 100%. 

CEHIA 20% ; 
5% pentru fondul de invesţii şi 
fonduri de pensii ; 
12,5% pentru 
dividende şi venturile sub forma de 
acţiuni ; 
dobânzi ; redevenţe. 

Metodă liniară şi accelerată cu 
condiţia  ca  durata  de 
utilizare> 1 an. 

Scutiri conform 
Directiva 
90/435/CEE 

Cotele generale de ale impozitului pe profit în unele tari din UE 
 

Daca este să analizăm nivelul cotei de impozit comparativ cu nivelul existent în 
Uniunea Europeană (tabelul de mai sus), ajungem la concluzia că impozitul pe profit în 
România este mai putin apasator decât în UE. Dar trebuie să ţinem cont de faptul că în 
ţările membre UE exisţa un sistem de cote reduse pentru dezvoltarea anumitor 
activităţi şi de faptul că economiile lor sunt mult mai dezvoltate. 

O imagine reală a impactului cotelor de impozitare asupra activităţii desfăşurate 
de firmele româneşti obţinem dacă facem o corelaţie între cotele de impozitare 
prezentate, facilităţile oferite la determinarea impozitului, precum şi modul de 
determinare a veniturilor impozabile şi a cheltuielilor deductibile. 

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) sunt din ce în ce mai deschise la 
globalizarea pieţelor — fie că participă la aceasta, fie că o suportă 
—, în special cele care se află în regiunile frontaliere și periferice ale UE. Luând 

adesea forma unor întreprinderi individuale sau familiale, 
aceste IMM-uri nu beneficiază la fel de mult de concurenţa fiscală precum 
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marile întreprinderi multinaţionale. Într-adevăr, acestea nu dispun nici de organizarea, 
nici de gestionarea, nici de mijloacele și nici de cunoștinţele necesare pentru a beneficia 
la maximum de această concurenţă. Dimpotrivă, punerea în conformitate a declaraţiilor 
fiscale de la o ţară la alta, diferenţa de baze de impozitare, de cote, de exonerări, de 
norme de amortizare etc. între ţări constituie pentru IMM-uri costuri suplimentare, care 
limitează accesul acestora la pieţele externe. Și totuși, acest segment al IMM-urilor 
internaţionalizate (sau care urmează a fi internaţionalizate) reprezintă unul dintre cele 
mai bune atuuri de creștere în termeni de creare de bogăţie, de valoare adăugată, de 
inovare și, bineînţeles, de locuri de muncă, în concordanţă cu procesul de la Lisabona. 
Este necesară acordarea de asistenţă acestor întreprinderi în demersurile lor în acest 
sens. În acest scop, cadrele din aceste întreprinderi trebuie să fie formate pentru a 
contribui la realizarea acestor schimbări, după modelul personalului din administraţiile 
publice. 

 
Impozitele indirecte în ţările Uniunii Europene. 

Impozitele indirecte reflectă sumele care se percep la buget cu prilejul vânzării 
unor bunuri sau prestării unor servicii, fiind cuprinse în preţurile de vânzare şi în 
tarifele acestora. Spre deosebire de impozitele directe,care vizează venitul sau averea , 
impozitele indirecte vizează cheltuirea acestora. 

Impozitele indirecte se individualizează prin anumite trăsături, şi anume 37: 
• au o bază largă de aplicare şi necesită cheltuieli mai reduse de aşezare şi urmărire; 
• nu se pot diferenţia în suficientă măsură, în funcţie de starea socială a beneficiarilor 

de bunuri şi servicii; 
• sunt dependente de consumul de bunuri şi servicii; 
• influenţează asupra preţurilor şi tarifelor, precum şi asupra raportului dintre cerere 

şi ofertă. 
• în cazul lor, prin lege se atribuie calitatea de platitor al impozitului altei persoane 

fizice sau juridice decât suportatorului acestora. 
Principalele forme ale impozitelor indirecte sunt: taxele de consumaţie, 

monopolurile fiscale ; taxele vamale; taxele de timbru şi de înregistrare. Impozitele 
indirecte încasate la bugetul de stat includ: taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxele 
vamale. 

În ţările membre ale Uniunii Europene, politica fiscală este departe de a fi 
câştigat consensul tuturor, deoarece nici un stat nu este dispus să renunţe la dreptul de  
a încasa impozite de la cetăţenii săi în modul în care doreşte 38. 

 
 

3.4. 
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Pentru a exista o comparabilitate a datelor furnizate de fiecare stat membru 
privind impozitele a fost creat în anul 1995 Sistemul European de Conturi (European 
System of Accounts) – denumit ESA951, prin care s-a încercat aducerea la un numitor 
comun a clasificării conturilor naţionale, şi în cadrul lor, a impozitelor şi taxelor în 
Uniunea Europeană. 

Conform clasificării ESA95, impozitele indirecte sunt definite ca fiind 
impozitele legate de producţie şi importuri. Acestea includ TVA, taxe vamale de 
import, accize şi alte impozite asupra unor servicii specifice (transport, asigurări), 
impozitele asupra producţiei care sunt definite ca fiind „impozite ce apar ca urmare a 
desfăşurării unei activităţi de producţie” (licenţe de afaceri, compensare de TVA în 
sistemul cu rată uniformă etc). 

 
a) Armonizări fiscale în materie de taxa pe valoarea adăugată 

Taxa pe valoarea adăugată reprezintă un impozit indirect ce se aplică asupra 
operaţiunilor privind livrările de bunuri, importul de bunuri, prestările de servicii, 
precum şi asupra operaţiunilor asimilate acestora. 

În România, taxa pe valoarea adăugată s-a introdus de la 1 iulie 1993, pe baza 
prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea 
adăugată. În prezent taxa pe valoarea adăugată este reglementată prin Codul fiscal39. 

Prin adoptarea Directivei a VI-a, în anul 1977, se pun bazele armonizării taxei 
pe valoarea adăugată în statele membre ale Uniunii Europene, legislaţie care a fost 
modificată ulterior40. 

Taxa pe valoarea adăugată constituie un impozit indirect care are un randament 
mai bun şi capacitatea de a preveni evaziunea fiscală, deoarece în vederea deducerii se 
solicită documente cu privire la mărfurile achiziţionate. 

În calitate de impozit indirect, taxa pe valoarea adăugată combate procesul de 
suprastocare şi de realizare a producţiei fără desfacere asigurată. Persoanele 
impozabile sunt interesate să vândă producţia şi să colecteze taxă din care să scadă 
taxa aferentă bunurilor cumpărate. 

Taxa pe valoarea adăugată contribuie la realizarea transparenţei şi a  încrederii 
în raporturile dintre stat şi agenţii economici. Persoanele impozabile achiziţionează 
mărfurile pe bază de documente pentru a putea deduce taxa pe valoarea adăugată41. 

 
 

38 Mirela-Anca Postole – Reglementări fiscale privind impozitele indirecte în Uniunea Europeană, 
http://www.oeconomica.uab.ro/ 
39 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M. of. nr. 972/23 XII 2003 
40 Directiva Comisiei Europene nr. 2006/112 din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006) 

http://www.oeconomica.uab.ro/
http://www.oeconomica.uab.ro/
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În ceea ce priveste Taxa pe valoarea adăugată, armonizarea sistemelor fiscale la 
scară comunitară a condus la transpunerea Directivei Comisiei Europene nr. 2006/112 
din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 
347, 11.12.2006) iar rezultarele studiului comparativ privind acest impozit indirect  
sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Ţara 

Cota standard 
de TVA 

Cote reduse 
de TVA 

Perioada fiscală 

 
AUSTRIA 

 
 

20 

 
10 

lunar - dacă cifra de afaceri din anul 
precedent este mai mare de 22.000 EUR 
trimestrial - dacă cifra de afaceri din anul 
precedent este mai mică de 22.000 EUR 

 
BELGIA 

 
21 

 
6 / 12 

lunar 
trimestrial - opţional dacă cifra de afaceri este mai 
mică de 1,000,000 EUR sau pentru unele 
livrări de bunuri pragul este de 200,000 Eur 

BULGARIA 20 7 lunar 
CIPRU 15 5 / 8 trimestrial 

 
 
 

CEHIA 

 
 
 

19 

 
 
 

9 

lunar - dacă cifra de afaceri în anul  precedent  
atinge 10,000,000 CZK; opţional - dacă cifra de 
afaceri este cuprinsă între 2,000,000-10,000,000 
CZK 

trimestrial - dacă cifra de afaceri din anul 
precedent este mai mică de 10.000.000 CZK 
trimestrial - pentru cei nestabiliti 

 
 

DANEMARCA 

 
 

25 

 
 

NU 

lunar 
trimestrial - cifra de afaceri anuală este 
cuprinsă între 1,000,000 - 15,000,000 DKK 
semestrial - cifra de afaceri este mai mică de 
1,000,000 DKK 

ESTONIA 18 5 lunar 
FINLANDA 22 8 / 17 lunar 

 
 
 

FRANŢA 

 
 
 

19.6 

 
 
 

5.5 

lunar - dacă cifra de afaceri este mai mare de 
763,000 EUR pentru livrări de  bunuri  sau  mai  
mare de 230,000 EURO pentru prestări de servicii 
(trimestrial - daca TVA-ul datorat 
anual nu depăşeste 4,000 EUR) 

trimestrial - dacă cifra de  afaceri  este  cuprinsă  
între 76,300EUR si 700EUR pentru livrări  de 
bunuri sau între 27,000EUR şi 
230,000EUR pentru prestări de servicii 

GERMANIA 19 7 lunar 
trimestrial 

 
 

GRECIA 

 
 

19 

 
 

9 

lunar dacă cifra de afaceri este mai mare de 
1,5mil EUR 
trimestrial -dacă cifra de afaceri este mai mică 
de 150,000EUR şi dacă cifra de afaceri este 
cuprinsă între 150,001 si 1,5mil EUR 

UNGARIA 23 5 
Lunar - daca TVA-ul de plata net  din anul  
fiscal anterior sau cu doi ani în urma 
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   depăşeste 1mil HUF 
trimestrial 
Anual - daca taxa netă  de  plată sau taxa solicitată 
cu doi ani înainte nu depăşeşte 250,000HUF şi 
platitorul de taxă nu posedă un 
cod de TVA european 

IRLANDA 21.5 13.5 Bilunar 
Anual 

ITALIA 20 10 lunar 
   trimestrial - dacă cifra de afceri din anul precedent 

nu depăşeşte 309,874EUR pentru  livrările  de 
bunuri sau 516,457EUR pentru 
prestări de servicii 

 
LETONIA 

 
21 

 
10 

lunar 
trimestrial    sau    semestrial - în anumite 
circumstanţe 

 
 
 
 
 
 

LITUANIA 

 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 

5 / 9 

Lunar 
semianual - persoane fizice (poate fi schimbat cu 
lunar) opţional pentru persoane juridice cu  o  cifră 
de afaceri ce nu depăşeşte 57,924EUR 
în anul precedent 

trimestrial - pentru persoanele din afara 
Uniunii care prestează servcii electronice 
persoanelor neimpozabile 
altele  -  pentru  membrii  organizatiilor 
internaţionale dar nu pot fi mai lungi de 60 de  zile 
(şi anul fiscal respectiv trebuie să coincidă 
cu începutul şi sfarşitul anului calendaristic) 

 
 
 

Luxemburg 

 
 
 

15 

 
 
 

6 / 12 

lunar - cifra de afceri mai mare de 
620,000EUR 
trimestrial - cifra de afceri între 112,000 si 
620,000 EUR 
anual - pentru toate persoanele impozabile 
incluzandu-le pe cele cu cifra de afaceri mai 
mică de 112,000EUR 

 
MALTA 

 
18 

 
5 

trimestrial - în cazuri speciale inspectorilor fiscali le 
este permis sa recomande o perioadă 
mai mare sau mai mică de 3 luni 

 
 

OLANDA 

 
 

19 

 
 

6 

lunar - dacă TVA-ul de plata depăşeşte 7,000 
EUR semestrial 
trimestrial - dacă TVA-ul de plată depăşeşte 
1,883 EUR anual 
anual -dacă TVA-ul de plată nu depăşeşte 
1,883 EUR anual 

POLONIA 22 7 lunar 
trimestrial - pentru anumiţi platitori 

PORTUGALIA 20 5 / 12 
lunar - dacă cifra de afaceri din anul anterior 
depăşeste 650 000 EUR 

   trimestrial - dacă cifra de afaceri din anul 
anterior nu depăşeşte 650,000 EUR 

ROMÂNIA 19 9 /  5 lunar 
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   trimestrial 
semestrial sau anual în anumite condiţii 

 
 

SLOVACIA 

 
 

19 

 
 

10 

lunar 
trimestrial    -    cifra de   afceri mai mică de 
10,000,000EUR în anul precedent 
platitorii de TVA pot opta pentru prtioada 
fiscala lunară indiferent de cifra de afaceri 

 
SLOVENIA 

 
20 

 
8.5 

lunar 
trimestrial - pentru persoanele nestabilite în 
Slovenia (pot opta şi pentru lunar) 

 
 
 

SPANIA 

 
 
 

16 

 
 
 

7 

lunar - dacă cifra de afaceri depăşeşte 
6,010,121EUR în anul precedent 
(dacă cifra de afaceri  din  operatiuni  scutite  cu 
drept de deducere depăşeşte 20,202EUR  şi  
persoana impozabilă optează pentru  perioada 
lunară) 

trimestrial 
 
 
 

SUEDIA 

 
 
 

25 

 
 
 

6 / 12 

lunar -dacă cifra de afaceri depăşeste 1mil 
SEK 
trimestrial de la 1 ian 2008 cu posibilitatea 
optării pentru lunar 
anual - dacă cifra de afaceri este mai mică de 
1mil SEK 

 

UK 

 

15 

 

5 

trimestrial 
lunar - (dacă este cerută de o societate care 
beneficiază de returnări în mod regulat) anual 
– pentru întreprinderile mici 

 
Sursa: Ministerul FinanŃelor Publice, DirecŃia de LegislaŃie în Domeniul 
TVA/SituaŃia comparativă privind TVA-ul în statele membre ale Uniunii 
Europene , 2009 

 
Analiza datelor prezentate mai sus, scoate în evidenţă respectarea cerinţelor 

impuse de Uniunea Europeană privind limita minimă şi maximă privind cota standard. 
Se remarcă faptul că numai în Cipru şi Luxemburg se practică cota standard de 

TVA la valoarea minimă impusă de UE (15%), explicaţia pentru o asemenea practică 
fiind legată de declararea acestor state ca făcând parte  din zona paradisurilor fiscale  
cu fiscalitate scăzută. 

În Germania, Marea Britanie, Spania, Cehia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, 
Malta, Olanda şi Slovacia, cota standard de TVA este sub media înregistrată la nivelul 
UE, iar în Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Portugalia, 
Suedia, Polonia, Slovenia şi Ungaria, cota standard de TVA depăşeşte media 
înregistrată la nivelul UE. 
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Conform Directivei a VI-a a CEE, operaţiunile care sunt scutite de TVA, sunt 
următoarele42: 

• Belgia - vânzarea ziarelor cu informaţii general, difuzate zilnic sau săptămânal; 
vânzarea unor produse reciclate; 

• Danemarca - vânzările de ziare cu o apariţie de cel puţin o dată pe lună; 
• Estonia - vânzările şi închirierile de mijloace de transport maritim şi aerian 

(exclusiv cele destinate sportului şi agrementului), inclusiv părţi sau 
echipamente pentru acestea; 

• Irlanda - vânzările de cărţi şi pamflete (exclusiv ziare, periodice, cataloage, 
etc.); vânzările de alimente şi băuturi pentru consumul populaţiei (exclusiv 
băuturile alcoolice, preparatele culinare, îngheţata); vânzările de seminţe şi 
plante utilizate pentru producţia alimentelor; vânzările de furaje pentru animale 
(exclusiv hrana animalelor de casă); vânzările de medicamente pentru uz uman 
şi veterinar; vânzările de articole de igienă pentru femei; vânzările de 
echipamente şi aparatură medicală (exclusiv protezele dentare); vânzările de 
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii în vârstă de până la zece 
ani (exclusiv articolele din blană şi piele şi articolele ce nu corespund ca şi 
mărime pentru vârsta copilului); vânzările de lumânări din ceară; serviciile 
oferite de Comisionarii Luminii irlandeze; 

• Italia - vânzările de aur neprelucrat, în lingouri; vânzările de teren ce nu pot fi 
utilizate drept teren construibil; vânzările de metale feroase şi neferoase; 

• Cipru - vânzările de alimente şi băuturi destinate consumului uman (exclusiv 
preparatele din alimentaţia publică, băuturile alcoolice, îngheţata, ciocolata, 
fursecurile, biscuiţii); vânzările de produse farmaceutice, medicamente şi 
vaccinuri; 

• Malta - vânzările de alimente şi băuturi destinate consumului uman şi animal 
(exclusiv preparatele din alimentaţia publică, băuturile alcoolice, îngheţata, 
hrana animalelor de casă); vânzările de seminţe şi material săditor; vânzările de 
animale vii utilizate pentru producţie sau sacrificate pentru obţinerea de 
alimente; vânzările de apă, cu excepţia apei furnizate întreprinderilor, apei 
distilate şi apei minerale; vânzările de medicamente şi produse farmaceutice; 
ajutoarele persoanelor handicapate (cu excepţia aparatelor auditive, protezelor 
dentare); 

 

42 Carmen  Comăniciu  –  Fiscalitate  InternaŃională,  Universitatea  Lucian  Blaga  Sibiu,  Facultatea  de 
ŞtiinŃe Economice, suport de curs 
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• Polonia - vânzările de cărţi şi periodice specializate; 
• Finlanda - vânzările de ziare şi periodice; servicii de tipărire pentru membrii 

organizaţiilor non-profit; 
• Suedia - serviciile legate tipărirea periodicelor realizate de organizaţiile non- 

profit; vânzările medicale către spitale; 
• Marea Britanie - vânzările de cărţi, ziare, periodice, hărţi; vânzările de hrană 

pentru oameni şi animale, cu excepţia semipreparatelor, îngheţatei, ciocolatei, 
hrana animalelor de casă; vânzările de seminţe şi material săditor; vânzările de 
animale vii pentru producţie sau sacrificare; vânzările de apă, exclusiv apa 
furnizată întreprinderilor, apa distilată şi apa minerală; vânzările de produse 
medicale şi farmaceutice; vânzările de aparate medicale şi aparate pentru 
persoanele cu handicap, exclusiv aparatele auditive, protezele dentare, ochelari; 
vânzările de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii; construcţia de imobile 
rezidenţiale; vânzările sau donaţiile organizaţiilor caritabile; vânzările de benzi 
magnetice şi filme pentru Institutul Naţional pentru Nevăzători; vânzările de 
radio-receptoare pentru nevăzători; transportul de persoane în orice mijloc, cu o 
capacitate de până la 12 persoane; transportul de persoane din sau în alte locuri 
în afara statului; vânzările de caravane şi case plutitoare; vânzările de ghete şi 
căşti de protecţie pentru activităţile industriale; vânzările de motociclete şi căşti 
pentru motociclişti; publicaţiile bancare. 
Conform Directivei Comisiei Europene 2006/112/ CE, statele membre pot 

aplica fie una, fie două cote reduse. 
Cotele reduse se aplică numai livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii din 

categoriile prevăzute mai jos43: 
Alimentele (inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice) destinate consumului 
uman și animal; animalele vii, seminţele, plantele și ingredientele utilizate în mod 
normal în prepararea alimentelor; produsele utilizate în mod normal pentru a 
completa sau înlocui alimentele; 

furnizarea apei; 
produsele farmaceutice de tipul celor utilizate pentru îngrijirea sănătăţii, prevenirea 
bolilor și ca tratament în scopuri medicale și veterinare, inclusiv produsele folosite 
în scopul contracepţiei și protecţiei igienice feminine; 

 
 
 

43 Anexa III la Directiva CE nr.2006/112 
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echipamentele medicale, materialele auxiliare și alte aparate destinate atenuării sau 
tratării handicapurilor, pentru utilizarea personală exclusivă a persoanelor cu 
handicap, inclusiv repararea respectivelor bunuri, și livrarea de scaune de copii 
pentru automobil; 

transportul de persoane și al bagajelor acestora; 
livrarea, inclusiv împrumutul de către librării, a cărţilor (inclusiv broșuri,pliante și 
imprimate similare, albume, cărţi de desenat sau de colorat pentru copii, partituri 
imprimate sau în manuscris, hărţi și hărţi hidrografice sau similare), ziare și 
periodice, altele decât materialele destinate în totalitate sau în mod predominant 
publicităţii; 
dreptul de intrare la spectacole, teatre, circuri, târguri, parcuri de  distracţii, 
concerte, muzee, grădini zoologice, cinematografe, expoziţii și manifestări și 
instituţii culturale similare; 
receptarea serviciilor de radiodifuziune și televiziune; 

furnizarea de servicii de către scriitori, compozitori și artiști-interpreţi sau executanţi 
sau drepturile de autor de care beneficiază; 
livrarea, construirea, renovarea și transformarea locuinţelor, ca parte a politicii 
sociale; 
livrarea de bunuri și prestarea de servicii de tipul celor utilizate în producţia 
agricolă, cu excepţia bunurilor de capital, precum utilajele sau clădirile; 

cazarea în hoteluri și unităţi similare, inclusiv cazarea pentru vacanţă și închirierea unor 
locuri în campinguri sau pe terenuri destinate parcării 

rulotelor; 
drepturile de intrare la evenimente sportive; 
drepturile de utilizare a instalaţiilor sportive; 
livrarea de bunuri și prestarea de servicii de către organizaţii recunoscute ca având 
un caracter social de către statele membre și angajate în activităţi de asistenţă și 
securitate socială, în măsura în care respectivele operaţiuni nu sunt scutite; 

prestarea de servicii de către pompele funebre și crematorii, precum și furnizarea de 
bunuri conexe; 

serviciile de îngrijire medicală și dentară și de tratament termal, în măsura în care 
serviciile respective nu sunt scutite. 

Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, aplicau o cotă redusă serviciilor de 
restaurant, îmbrăcămintei și încălţămintei pentru copii sau locuinţelor pot continua să 
aplice această cotă livrării de asemenea bunuri sau prestării de asemenea servicii. 
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Portugalia poate aplica una dintre cele două cote reduse prevăzute la articolul  
98 serviciilor de restaurant, cu condiţia ca respectiva cotă să nu fie mai mică de 12 %. 

Austria poate continua să aplice o cotă redusă serviciilor de restaurant şi poate 
aplica una dintre cele două cote reduse închirierii de bunuri imobile în scopuri 
rezidenţiale, cu condiţia ca respectiva cotă să nu fie mai mică de 10%. 

Austria poate aplica o cotă redusă vinurilor produse într-o exploataţie agricolă 
de către producătorul-fermier, cu condiţia ca respectiva cotă să nu fie mai mică de 12 
%. 

Grecia poate să aplice cote cu până la 30 % mai mici decât cotele 
corespunzătoare aplicate în Grecia continentală în departamentele Lesbos, Chios, 
Samos, Dodecanese și Cyclades și în insulele Thassos, Sporades de Nord, Samothrace și 
Skiros. 

Statele membre pot aplica o cotă redusă livrărilor de plante vii sau de alte 
produse de floricultură, inclusiv bulbi, rădăcini și produse similare, flori tăiate și 
frunze ornamentale, și livrărilor de lemn folosit ca lemn pentru foc. 

Republica Cehă poate continua să aplice, până la 31 decembrie 2010, o cotă 
redusă de cel puţin 5 % pentru prestarea de lucrări de construcţie aferente clădirilor 
rezidenţiale care nu se desfășoară în cadrul unei politici sociale, cu excepţia 
materialelor de construcţie. 

Polonia poate să acorde, până la 31 decembrie 2010: 
• exonerarecu drept de deducere a TVA achitate în etapa anterioară pentru 

livrările de anumite cărţi și periodice de specialitate. 
cotă redusă de cel puţin 7 % prestărilor de servicii de restaurant, până la 31 decembrie 
2010 sau până la data introducerii unor regimuri definitive, oricare dintre aceste date 
este mai apropiată. 

• o cotă redusă de cel puţin 3 % furnizării de produse alimentare. 
• o cotă redusă de cel puţin 7 % prestării serviciilor de construcţie, renovare 

și transformare a locuinţelor, nefurnizate în cadrul unei politici sociale, cu excepţia 
materialelor de construcţie, precum și livrării, înainte de prima ocupare, a clădirilor 
rezidenţiale sau a unor părţi de clădiri rezidenţiale. 

Deşi armonizarea fiscală în materie de TVA s-a concretizat în ceea ce priveşte 
baza de impozitare şi cota standard de impozitare, se constată că doar Danemarca nu 
practică cote reduse de TVA şi apar state unde se practică atât cota redusă, cât şi cota 
super-redusă. 
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b) Armonizările fiscale în materie de accize 
Reglementările fiscale comune ale Uniunii Europene44 la nivelul accizelor au 

impus un regim definitiv şi general asupra deţinerii, circulaţiei şi controlului 
produselor supuse accizelor. 

Pentru depozitarea, circulaţia şi controlul produselor accizabile armonizate, 
Comisia europeană a impus reguli comune tuturor statelor membre ale Uniunii 
Europene atât în ceea ce priveşte categoria de produse supuse accizelor pentru care 
sunt stabilite accize minime, cât şi în ceea ce priveşte circulaţia şi controlul acestor 
produse, atât în interiorul comunităţii, cât şi în schimburile cu ţările din afara 
teritoriului comunitar. 

Fiecare stat membru al Uniunii Europene va stabili cadrul legislativ propriu în 
materie de producere, transformare sau deţinere de produse supuse accizelor 
armonizate, dar cu respectarea dispoziţiilor comunitare. 

Accizele se aplică la nivel comunitar următoarelor produse, conform definiţiei 
din directivele relevante: 

— uleiuri minerale; 
— alcool și băuturi alcoolice; 
— tutun prelucrat. 
Accizele armonizate reprezintă taxe speciale de consum care se datorează 

bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din productia interna şi din 
import45: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse 
intermediare, alcool etilic, tutun, produse energetice, energie electrica.uleiurile 
minerale, alcoolul şi produselor din alcool, tutunul şi produsele din tutun. 

Acest regim al accizelor armonizate a intrat în vigoare după 1 ianuarie 1993 şi 
se înscrie în strategia globală de armonizare a impozitelor indirecte. 

În scopul aplicării dispoziţiilor comunitare, statele membre pot stabili niveluri 
cantitative orientative, exclusiv ca element doveditor, ca etalon cantitativ de stabilire a 
valorii accizelor ( de ex. acciza la 1000 ţigarete, acciza la 100 hl alcool pur  ş.a.). 
Aceste niveluri orientative nu pot fi mai mici decât: 

(a) Produse din tutun 
ţigarete 800  de bucăţi 
ţigări  de foi (trabucuri  cu o greutate mai  mică sau egală cu 3 g 400  de bucăţi 

fiecare) 
trabucuri 200 de bucăţi 
tutun pentru fumat 1,0 kg; 

(b) Băuturi alcoolice 
băuturi spirtoase 10 l 

 
44 Directiva 92/12/CEE privind regimul general al deŃinerii, circulaŃiei şi controlului produselor 
supuse accizelor, cu modificările şi completările ulterioare. 
45 Voinea Gheorghe, ş.a. – Impozie, taxe şi contribuŃii, Editura Junimea, Iaşi, 2005, pag. 98 
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produse intermediare 20 l 

vinuri (inclusiv o cantitate maximă de 60 l de vinuri spumante) 90 l 
bere 110 l. 

Până la 30 iunie 1997 Irlanda este autorizată să aplice niveluri 
orientative care nu pot fi mai mici de 45 de litri pentru vin (inclusiv o cantitate  
maximă de 30 de litri de vin spumant) și 55 de litri de bere. 

Produsele supuse accizelor sunt impozitate în statul în care acestea sunt 
consumate. 

Fără a aduce atingere dispoziţiilor naţionale și comunitare privind chestiunile 
vamale, atunci când produsele supuse accizelor provenite din sau având ca destinaţie 
ţări terţe sunt incluse într-o procedură vamală comunitară, alta decât punerea în liberă 
circulaţie, sau sunt introduse într-o zonă liberă sau un antrepozit liber, se consideră că 
accizele asupra lor sunt suspendate. 

Circulaţia produselor supuse accizelor între stalele membre se face în regim 
suspensiv prin intermediul unor antrepozite fiscale şi trebuie să fie însoţită de 
documentul administrativ de însoţire a mărfii (DAI) sau documentul de însoţire 
simlificat. 

Sarcina fiscală asupra consumului, respectiv presiunea fiscală a impozitelor 
indirecte asupra PIB este redată, în evoluţie anuală, pentru tările membre ale uniunii 
Europene, după cum urmează: 
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Sursa: Taxation trends in the European Union, European Commission, Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities, 2009 
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Fiscalitatea muncii 
După cum am arătat mai sus, impozitul perceput pe veniturile salariaţilor și 

totalitatea contribuţiilor de asigurări sociale reprezintă peste jumătate din totalul 
impozitelor fiscale (51%). 

Întrucât aceste impozite se bazează în mod direct pe muncă, ele cresc costul 
forţei de muncă salarizate. Deoarece costul forţei de muncă este o dată financiară de 
importanţă majoră pentru industrie, se poate așadar constata că fiscalitatea și 
parafiscalitatea — inclusiv asigurările sociale — care grevează venitul salariaţilor riscă 
să aibă un impact direct sau indirect asupra competitivităţii întreprinderilor industriale 
din UE. Acest impact este direct în cazul în care autorităţile publice percep, de la 
întreprinderi, impozite sau contribuţii sociale ale patronatului. În cazul în care aceste 
impozite și taxe sociale sunt percepute de la salariaţi, ele reduc mai întâi venitul net al 
salariaţilor. Acestea pot avea apoi un impact indirect asupra negocierii veniturilor brute 
ale acestora sau pot chiar determina migraţia spre alte regiuni și descuraja dezvoltarea 
unor activităţi altele decât cele de producţie cu costuri salariale modeste. 

Creșterea costului forţei de muncă incită întreprinderile să sporească 
productivitatea muncii prin creșterea intensităţii investiţiilor de capital. Această 
tendinţă se manifestă în special în statele membre cu costul muncii cel mai ridicat. 
Invers, costul relativ scăzut al muncii este una dintre variabilele care incită 
întreprinderile să-și localizeze investiţiile cu utilizare intensivă a forţei de muncă de 
preferinţă pe teritoriul statelor membre cu costul cel mai puţin ridicat al acesteia. 

Având în vedere că impozitele fiscale și contribuţiile de asigurări sociale au 
tendinţa să fie mai ridicate în statele membre cu niveluri de remunerare a salariaţilor 
(inclusiv contribuţiile sociale ale patronatului și impozitele fiscale) care depășesc 
media europeană, ponderea fiscalităţii care grevează munca mărește diferenţa de cost 
al forţei de muncă și orientează astfel crearea de locuri de muncă spre statele membre 
cu o structură a costurilor mai competitivă. 

În ceea ce priveşte totalitatea impozitelor şi contribuţiilor sociale care  se  
percep asupra valorii drepturilor de muncă, taxa implicită asupra drepturilor salariale, 
sarcină fiscală suportată de angajator pentru pesonalul salariat, înregistrează în 
majoritatea ţărilor membre un nivel ridicat, după cum este prezentat şi în tabelul 
următor. 

3.5. 



Fiscalitate internaŃională 

61 

 

 

 
 

 
 

Sursa: Taxation trends in the European Union, European Commission, Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities, 2009 

 
Concurenţa fiscală prelungită între statele membre le-a făcut pe acestea să-şi 

adapteze permanent sistemele fiscale în scopul de a atrage un număr mare de operatori 
economici. Din acest punct de vedere, există o concurenţă între aceste state, o 
problemă care, în mod inevitabil, poate provoca tulburări atât în interiorul unui stat 
membru cât şi de asigurare la cel 
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mai bun nivel a cooperării intracomunitare. Mai mult decât atât, acest tip de 
comportament concurenţial ar putea duce la dezechilibre majore în interiorul unui stat 
preocupat mai mult de atragerea investitorilor decît de asigurarea unui sistem fiscal 
sanatos. 

Dupa cum am mai arătat, în ultimii ani, în special în statele din Europa de Est, 
un fenomen amplificat a fost înregistrat în ceea ce priveşte regimurile fiscale 
preferenţiale, prin promovarea sau mentinerea unor diferite sisteme de promovare a 
investiţiilor, unele dintre ele chiar de înaltă eficienţă în atragerea de investiţii străine. 
Principalele motive care generează anumită stabilitate în colectarea veniturilor sunt, pe 
de o parte, ponderea ridicată a impozitelor pe venit, dar apoi, şi existenţa unor profituri 
mari în unele state membre aplicabil fiind impozitul pe profitul întreprinderilor. Aceste 
motive, dublate de diferenţe semnificative între ratele de impozitare efectivă poate 
confirma ipoteza că impozitele pe companii nu au fost decisive în ceea ce privesc 
deciziile de investiţii. În mod normal, impozitarea ar trebui să apară ca variabilă mai 
târziu în acest proces de decizie, în cazul în care mutarea unei investiţii în alt stat este  
o decizie ce trebuie luată. 

 
Concurenţa fiscală și mobilitatea factorilor economici 

Mobilitatea crește în interiorul UE din următoarele motive: 
— marile întreprinderi consideră piaţa internă europeană drept o piaţă unică, piaţa lor 
„naţională”; 
— comerţul electronic nu ţine seama de frontierele naţionale; 
— lanţurile de valori ale producţiei și ale distribuţiei devin din ce în ce mai 
segmentate, iar diversele lor componente sunt din ce în ce mai mobile; 
— îmbunătăţirea infrastructurilor de transport și reducerea costurilor în urma 
restructurării transportului de marfă încurajează răspândirea geografică a 
întreprinderilor și a filialelor acestora; 
— numărul achiziţiilor și fuzionărilor multinaţionale de întreprinderi este în creștere; 
— extinderea UE contribuie, printre altele, la mobilitatea investiţiilor economice, a 
persoanelor și a capitalurilor; 
— creșterea nivelului de cunoștinţe și a formării lingvistice contribuie la sporirea 
mobilităţii persoanelor. 

Fiecare stat membru utilizează toate elementele sistemului său fiscal, specifice 
sau structurale, pentru a atrage pe teritoriul său investiţii și activităţi, mărindu-și astfel 
potenţialul de locuri de muncă și baza de impozitare. 

În ceea ce îi privește, contribuabilii (întreprinderi și persoane) încearcă să-și 
îmbunătăţească situaţia economică în afara ţării lor. Contribuţiile fiscale 

3.6. 
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ale acestora, influenţate de disparităţile regimurilor fiscale naţionale, fac parte dintre 
variabilele strategice. 

Această concurenţă fiscală pentru a atrage investiţiile există și în interiorul 
fiecărei stat. 

Intensitatea sa și impactul real al fiscalităţii asupra mobilităţii factorilor de 
producţie și a capitalurilor nu sunt ușor de evaluat. Numeroasele studii existente pe 
această temă nu ajung la o reală convergenţă a concluziilor. Singura concluzie comună 
a acestor studii este că criteriul fiscal nu reprezintă decât unul dintre factorii 
determinanţi în localizarea investiţiilor mobile. 

Multe întreprinderi care au un impact semnificativ asupra comerţului 
intracomunitar cît și la nivelul comerţului internaţional, operează în general după un alt 
model economic, și anume: 

aceste întreprinderi sunt organizate sub formă de societăţi de capitaluri, iar 
acţionarii nu locuiesc neapărat în regiunea și nici în statul membru în care se 
află sediul principal al întreprinderii; 
în general, acestea sunt organizate sub formă de societăţi mamă și filiale, 
constituind un grup de societăţi mai mult sau mai puţin integrate; 

diferitele entităţi ale grupului operează în mai multe state membre; 
diferitele unităţi ale grupului își asumă fiecare o funcţie specifică, fiecare unitate 
participă la crearea de valoare, iar lanţul creării de valoare este clar segmentat 
între diversele societăţi, fiecare societate asumându-și o funcţie specifică în 
cadrul strategiei de ansamblu. 
Grupurile industriale moderne își asumă o varietate de funcţii economice 

interdependente (gestionarea lanţurilor de valoare și de aprovizionare, organizarea 
diferitelor faze ale producţiei, punerea în valoare a activelor necorporale precum 
competenţa, brevetele și mărcile etc.) pentru a ajunge la comercializarea produselor 
conform unei strategii bazate pe analize sistematice ale pieţei. Localizarea acestor 
diferite funcţii economice se supune unei logici de ansamblu, în cadrul căreia 
fiscalitatea este doar una dintre variabile. 

Într-o asemenea structură de grup, trebuie analizată în același timp fiecare 
entitate juridică și grupul în ansamblul său. Grupul atribuie funcţii economice fiecăreia 
dintre entităţile sale în funcţie de datele economice ale pieţei, optimizând eficienţa și 
rentabilitatea ansamblului dintr-o perspectivă globală. Este legitim ca statele membre 
să își ajusteze fiscalitatea, în vederea stimulării activităţii economice. La fel de legitim 
este și ca întreprinderile să trateze sarcinile fiscale în același mod ca și pe celelalte 
obligaţii care le grevează activitatea. 
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Fiecare entitate juridică este reglementată de dreptul fiscal aplicabil acolo unde 
își are sediul, iar datele privind fiscalitatea sunt integrate în logica de gestionare a 
întregului grup, la fel ca și celelalte variabile de decizie. 

Realitatea grupurilor industriale care operează pe pieţele Uniunii Europene este, 
deci, foarte complexă. Mai degrabă decât să se vorbească despre localizarea, 
delocalizarea sau relocalizarea unui grup, ar fi mai realist să se efectueze o analiză 
funcţională a reţelei industriale și să se determine factorii de localizare care acţionează 
la nivelul diferitelor funcţii economice în interiorul unui stat membru, la scara UE sau 
chiar dincolo de aceasta. Anumite funcţii economice sunt mai mobile decât altele, iar 
pentru anumite funcţii mobile, fiscalitatea este un criteriu de localizare mai pertinent 
decât pentru altele. Deși este evident că fiscalitatea face parte dintre variabilele de 
decizie, ar fi totuși greșit să se supraestimeze importanţa acesteia în alegerea localizării 
geografice. 

Compania în sine este capabilă să ia decizii în legătură cu locaţia noii zone, în 
conformitate cu: 
o factorii de importanţă a pieţei; 
o mediului economic general şi de investiţii; 
o estimare a condiţiilor mediului microeconomic; 
o sistemul fiscal general, individual şi corporatist. 

După ce aceste cererinţe au fost îndeplinite, următoarea etapă este alegerea ţării, 
a locaţiei, în conformitate cu sistemul de impozitare din această ţară. Sistemului fiscal 
este un factor esenţial în luarea deciziei în legătură cu alegerea locaţiei unei investiţii, 
dar în multe cazuri mai puţin important decât celelalte. Ca o consecinţă, ţările din Estul 
Europei par mai puţin atractive ca potenţiale locaţii pentru investitorii străini, în 
comparaţie cu alte locatii din Uniunea Europeană deoarece pieţele lor, ca proporţii, 
sunt limitate, pe fondul unei de puteri de cumpărare scăzute. Este adevărat că, creşterea 
economică ridicată nu trebuie să fie nelijată deoarece statele din Europa de Est au  
redus presiunea fiscală pentru a putea elimina unele din aceste dezavantaje. 
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2. Evaziunea fiscală 
Cadrul juridic naţional 

Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în 
parte, de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate bugetului de stat, 
bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, 
de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine care au calitatea de 
contribuabil după legislaţia română. 

Din definirea evaziunii fiscale se desprind unele trăsături: 
• evaziunea fiscală exprimă o sustragere prin orice mijloace de la plata 

impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor 
locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor 
speciale de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau 
străine care au calitatea de contribuabil după legislaţia română; 

• evaziunea fiscală reflectă o sustragere prin orice mijloace în întregime 
sau în parte de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate 
bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi bugetelor fondurilor speciale; 

• în sfera obligaţiilor din impozite, taxe şi contribuţii sunt incluse sumele 
datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale 
de stat şi bugetelor fondurilor speciale; 

• evaziunea fiscală se referă la sustragerea prin orice mijloace în întregime 
sau în parte de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate 
bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi bugetelor fondurilor speciale de către persoane fizice şi persoane 
juridice române sau străine care sunt contribuabili după legislaţia 
română. 

În funcţie de modul în care poate fi săvârşită, evaziunea fiscală  are  doua 
forme: evaziune fiscală frauduloasă şi evaziune fiscală realizată la adăpostul legii46. 

Evaziunea fiscală frauduloasă reflectă sustragerea prin orice mijloace, în 
întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate către 
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele 
fondurilor speciale, prin încălcarea legislaţiei fiscale. Evaziunea fiscală frauduloasă se 
sancţionează cu amendă sau pe cale penală. Formele principale sub care apare 
evaziunea fiscală frauduloasă sunt: ţinerea de evidenţe contabile nereale; întocmirea de 
declaraţii de impunere false; 

 
46 Voinea Gheorghe, ş.a. – Impozie, taxe şi contribuŃii, Editura Junimea, Iaşi, 2005, pag. 22 
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întocmirea de declaraţii vamale false la importul sau exportul de mărfuri; întocmirea 
de documente de plată fictive; practicarea de preţuri sau de cote de adaos comercial la 
un nivel mai ridicat decât al celor afişate, etc. 

Potrivit economiștilor, la nivelul Uniunii Europene, frauda fiscală se ridică la un 
total de 2-2,5 % din PIB, adică la o valoare cuprinsă între 200 și 250 de miliarde de 
EUR. Una dintre cele mai mari probleme o reprezintă așa- numita fraudă TVA de tip 
carusel, dar există și alte probleme la fel de grave, cum ar fi contrabanda și 
contrafacerea de băuturi alcoolice și ţigări, precum și frauda care implică impozitarea 
directă. Începând cu 1993, libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, persoanelor și 
capitalurilor în cadrul pieţei interne le-a îngreunat statelor membre posibilitatea de a 
combate eficient frauda fiscală pe cont propriu. 

Evaziunea fiscală legală reprezintă sustragerea prin orice mijloace, în întregime 
sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor datorită prevederilor din legile fiscale ce 
pot fi interpretate în favoarea contribuabilului. Aceasta formă de evaziune fiscală poate 
să apară atunci când legislaţia ţarii permite scoaterea de sub incidenţa impozitelor, 
parţial sau total, a unor venituri sau componente ale averii. De pildă, în condiţiile în 
care veniturile realizate de unele categorii de persoane fizice sunt impozitate pe baza 
unor norme medii de venit, subiecţii impozitului care realizează venituri mai mari 
decât norma medie nu plătesc impozit pentru diferenţa respectivă. 

Evaziunea fiscală legală poate fi evitată prin corectarea şi perfecţionarea 
conţinutului legii care a facut-o posibilă. 

Persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine au următoarele 
obligaţii în domeniul impozitelor şi taxelor 47: 

• activităţile permanente sau temporare generatoare de venituri impozabile 
se pot efectua numai pe baza unei autorizaţii emise de un organ 
competent sau a unui alt temei prevăzut de lege; 

• contribuabilii sunt obligaţi ca în termen de cinci zile de la înregistrare să 
declare la organul fiscal pe a cărui rază teritorială îşi au sediul, datele 
legate de subunităţi constituite sub forma sucursalelor, filialelor, 
magazinelor şi orice alte locuri unde desfăşoară activităţi aducătoare de 
venituri, băncile şi conturile bancare în lei şi în valută, indiferent de  
locul unde funcţionează; 

• contribuabilii trebuie să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile 
efectuate, aferente activităţilor desfăşurate, prin întocmirea registrelor şi 
a altor documente stabilite; 

 
 
 

47 Vezi: Legea nr. 241 / 2005 privind combaterea evaziunii fiscale 
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• contribuabilii sunt obligaţi să declare cu sinceritate veniturile realizate, 
bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate sau obţinute cu orice titlu 
legal de creanţă; 

• persoanele fizice sau juridice care realizează venituri, deţin bunuri 
mobile sau imobile, ori desfăşoară activităţi supuse impozitelor şi taxelor 
au obligaţia să plătească la termen sumele datorate bugetului; 

• contribuabilii sunt obligaţi să permită efectuarea controlului şi să pună la 
dispoziţia organelor de control toate documentele contabile, evidenţele şi 
orice alte elemente materiale sau valorice solicitate în vederea 
cunoaşterii obiectelor sau sumelor impozabile sau taxabile. 

Contribuabilii pot fi verificaţi, din punct de vedere al respectării dispoziţiilor legale de 
organizare şi desfăşurare a activităţii economice producătoare de venituri impozabile 
sau bunuri supuse impozitelor şi taxelor, de către autorităţile din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice şi din unităţile teritoriale, de Garda Financiară şi de alte persoane 
împuternicite de lege. 

 
Cadrul juridic comunitar 

Comitetul Economic și Social European (CESE) consideră că instrumentele 
juridice oferite de prezentul cadru legislativ se ridică la înălţimea sarcinii de a combate 
frauda fiscală. Pe de altă parte, există o nevoie urgentă de a impulsiona statele membre 
să folosească în mod mai extins instrumentele existente pentru cooperarea 
administrativă și să respecte termenele și procedurile prevăzute. Într-adevăr, în 
contextul actual al globalizării economice, în care chiar și frauda capătă dimensiuni 
transnaţionale, este esenţial să se răspundă cererilor de informaţii  în  timp util, pentru  
a permite desfășurarea investigaţiilor. 

Cu toate acestea, pentru a putea dispune de un sistem mai uniform în ceea ce 
privește aspectele impozitării directe și indirecte, Comisia Europeană ar putea să 
armonizeze dispoziţiile Directivei 77/799/CEE și dispoziţiile existente referitoare la 
impozitarea indirectă și să introducă metode mai eficiente pentru schimbul de 
informaţii, date fiind posibilităţile oferite de tehnologia computerizată. Este, de 
asemenea, importantă standardizarea diferitelor sisteme de TVA, în special în ceea ce 
privește obligaţiile plătitorilor de TVA. 

În linii generale, cadrul legislativ al Comunităţii poate fi împărţit în cinci tipuri 
de bază: 
— asistenţa reciprocă; 
— cooperarea în domeniul TVA-ului; 
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— cooperarea în domeniul accizelor; 
— recuperarea creanţelor; 
— programul Fiscalis. 

CESE consideră că extinderea din ce în ce mai mare a fraudei fiscale trebuie 
combătută mai energic și deplânge faptul că acţiunile și cooperarea statelor membre 
sunt considerate insuficiente de către Comisia Europeană, în ciuda unui cadru juridic 
complex și bine structurat. 

Efectul de denaturare pe care îl au sustragerea și evaziunea fiscală asupra bunei 
funcţionări a economiei și a pieţei interne reprezintă o problemă serioasă, care a fost 
subestimată până acum, la fel ca și relaţia dintre frauda fiscală, spălarea banilor și 
criminalitatea economică. Într- adevăr, frauda orientată spre obţinerea, în mod ilegal, 
de sprijin financiar naţional sau din partea Uniunii Europene, este adesea înfăptuită 
prin falsificarea unor documente fiscale și, invers, capitalurile obţinute prin fraudă 
fiscală, inclusiv în cadrul tranzacţiilor transfrontaliere, sunt adesea folosite pentru a 
săvârși infracţiuni sau acţiuni ilegale ulterioare. 

În ceea ce privește sustragerea de la obligaţiile fiscale care, spre deosebire de 
evaziunea fiscală, implică practici care nu sunt ilegale în sine, dar care sunt menite 
numai să obţină o reducere necuvenită a impozitelor, Comitetul Economic și Social 
European subliniază că legislaţiile naţionale nu au tratat această problemă în mod 
uniform. 

Pentru a evita multiplicarea costurilor administrative și sociale generate de o 
legislaţie incoerentă, Comitetul Economic și Social European ar dori să salute acţiunile 
orientate către armonizarea legislaţiei naţionale în acest domeniu, prin introducerea 
unei clauze generale antifraudă sau a unei liste comune a cazurilor în care 
administraţiile fiscale pot recurge, în scopuri fiscale, la anularea efectelor juridice 
produse de tranzacţiile considerate evazioniste. 

Încă din iunie 2001, odată cu comunicarea „Politica fiscală în Uniunea 
Europeană — priorităţi pentru anii următori”, Comisia Europeană a subliniat faptul că, 
pentru a putea respecta priorităţile, este necesar să se facă uz, pe lângă legislaţie, de 
toate celelalte instrumente disponibile. În acel context, s-a subliniat că deciziile 
referitoare la politica fiscală trebuia și trebuie încă să fie adoptate în unanimitate 48. 

Chiar și atunci, CESE a susţinut necesitatea de a modifica regimul tranzitoriu și de 
a introduce fără întârziere regimul definitiv bazat pe principiul impozitării în ţara de 
origine, susţine abordarea generală care constă în întărirea cooperării, prin depășirea 
actualului sistem de schimb de 

 

48 Avizul  CESE  „Politica  fiscală  a  Uniunii  Europene  —  priorităŃi  pentru  anii  următori”—JO  C 
48, 21.2.2002, pp. 73-79. 
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informaţii privind TVA-ul (VIES) și prin elaborarea de măsuri pentru realizarea unui 
schimb automat sau spontan de informaţii între statele membre. 

CESE apreciază deschiderea dezbaterii referitoare la modificare regimului 
TVA-ului, dar atrage atenţia asupra necesităţii de a realiza un studiu de impact 
aprofundat, pe baza ideii că orice modificare adusă sistemului ar trebui să îl facă mai 
eficient și mai simplu și nu să crească sarcinile fiscale impuse cetăţenilor sau 
întreprinderilor. În această privinţă, se reamintește propunerea pe care a lansat-o într- 
un aviz anterior de a examina posibilitatea unei alternative la regimul TVA-ului49, care 
să asigure un nivel al veniturilor din taxe cel puţin egal cu cel actual, dar care să fie 
mai puţin costisitor pentru societate și mai eficient din punct de vedere al colectării 
taxelor. 

Observaţii speciale 
a) Frauda TVA de tip „carusel”. Regimul actual al TVA-ului pentru comerţul 

intracomunitar se bazează pe principiul aplicării taxei în ţara de destinaţie, pentru a 
asigura un tratament egal între produsele naţionale și produsele altor ţări UE, și constă în 
acel mecanism prin intermediul căruia bunurile circulă între ţări fără a fi supuse 
taxelor, fiind ulterior impozitate în ţara de destinaţie cu aceeași cotă ca în cazul 
tranzacţiilor interne. 

În locul aplicării principiului impozitării în ţara de origine, s-a introdus un 
regim tranzitoriu, având totuși un caracter temporar, deoarece era necesară o perioadă 
îndelungată de timp pentru adoptarea unei structuri corespunzătoare, care să permită 
redistribuirea corectă a venitului colectat între statele membre, proporţional cu 
consumul. Prin urmare, nu este posibilă adoptarea unui astfel de sistem până ce nu se 
face o armonizare a cotelor de TVA, în vederea evitării denaturării concurenţei. 

Deși regimul tranzitoriu pentru comerţul intracomunitar facilitează în mare 
măsură circulaţia mărfurilor, pe de altă parte, expune statele membre la pierderi 
individuale rezultate din evaziunea și frauda fiscală. 

O formă de fraudă TVA cu consecinţe deosebit de grave, prin valoarea taxelor 
sustrase de la plată, și foarte greu de detectat este cea cunoscută sub numele de frauda 
TVA de tip „carusel”. Aceasta implică sisteme de evitare a plăţii TVA-ului, prin care 
se formează ad-hoc societăţi menite să funcţioneze la nivel internaţional. Scopul este 
evitarea plăţii TVA-ului datorat, pentru a permite celorlalte verigi din lanţul de fraudă 
să realizeze deducerea unor plăţi fictive de impozite și să obţină astfel o rambursare a 
TVA-ului sau o reducere a valorii TVA-ului datorat. Pentru a-și atinge acest obiectiv 
ilicit, în 

 

49 Avizul CESE cu privire la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
77/388/CEE cu privire la locul prestărilor de servicii —JO C 117, 30.4.2004. pp. 15-20 

4.3. 
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general partea contravenientă nu funcţionează și nu face comerţ ca o societate adevărată 
și, cel mai adesea, adresa sediului său nu este altceva decât o cutie poștală. Ulterior, 
după câteva luni de „comerţ”, aceste firme dispar, fără să facă declaraţia de impozit 
datorat și fără să plătească impozitul exigibil, fiind astfel greu detectabile 
de către autorităţile fiscale. 

Frauda tip „carusel” a devenit posibilă mai ales din cauza unei cooperări 
necorespunzătoare între statele membre, dar și din cauza diferenţelor dintre cotele de 
impunere. Drept urmare, se sugerează punerea în funcţiune a  tuturor  formelor 
necesare de cooperare și de schimb de informaţii pentru a combate acest fenomen în 
mod eficient. 

b) Cooperarea administrativă în ceea ce privește TVA-ul. Evaziunea TVA- ului 
a determinat administraţiile financiare din statele membre să își perfecţioneze din ce în 
ce mai mult tehnicile de investigaţie, în scopul unei combateri mai eficiente a 
fenomenului. Cooperarea administrativă joacă un rol cheie în combaterea fraudelor 
legate de TVA, având în vedere că astfel de fraude se comit de către lanţuri de societăţi 
din diferite state membre. Prin intermediul unor instrumente adecvate, constituite în 
baza tratatelor, statele membre au instituit un sistem de schimb de 
informaţii care s-a dovedit folositor pentru determinarea statutului de contribuabil și 
pentru combaterea și reducerea fraudei fiscale transnaţionale. 

În prezent, schimbul de informaţii este departe de a fi o practică standard, din 
cauza diferenţelor culturale, a diferitelor niveluri de informatizare și a lipsei unei 
legislaţii corespunzătoare care să scoată statele membre din starea de inerţie. Așadar, 
este nevoie ca, la nivelul întregii  Uniuni Europene, să se formeze o cultură prin care  
să se accepte faptul că cererile de schimb transfrontalier de informaţii nu trebuie să fie 
considerate o întâmplare excepţională și izolată ci, mai degrabă, o practică standard în 
cadrul procesului de investigaţie, ori de câte ori sunt necesare. 

Pentru realizarea acestui scop, trebuie depășite obstacolele din calea unei culturi 
administrative a UE, stimulând folosirea deplină a instrumentelor de cooperare 
existente și respectarea termenelor limită și a procedurilor prevăzute, astfel încât 
organele de anchetă să aibă în timp util informaţiile solicitate pentru activitatea lor de 
investigaţie. 

În afară de aceasta, în conformitate cu apelul lansat de Comisie de a utiliza 
formate electronice standard pentru schimbul de informaţii, s-ar dori luarea în 
considerare a posibilităţii constituirii unei reţele formate din forţe  de  poliţie  din 
statele membre și organele de anchetă implicate în lupta împotriva fraudei. Acest lucru 
ar facilita schimbul direct de informaţii prin intermediul unui sistem certificat de poștă 
electronică. Ar trebui luată în 
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considerare și posibilitatea de a oferi acces la bazele de date cu declaraţiile de impozit 
ale statelor membre — așa cum s-a întâmplat cu datele de la nivelul 1 și nivelul 2 ale 
sistemului VIES. 

O astfel de iniţiativă, care ar necesita, totuși, un acord prealabil cu privire la 
datele specifice care să fie incluse în asemenea arhive și la compatibilitatea cu 
legislaţia naţională privind confidenţialitatea, ar reprezenta un adevărat pas înainte în 
intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale, prin faptul că le-ar oferi organelor de 
anchetă informaţiile necesare în mod direct, în timp real și fără o birocraţie excesivă. 

De asemenea, deși legislaţia referitoare la schimbul de informaţii între statele 
membre este bine structurată și, în general, satisfăcătoare, cel mai mare obstacol în 
calea reducerii evaziunii fiscale din interiorul UE constă în lipsa de uniformitate a 
legislaţiilor naţionale din statele membre în ceea ce privește atribuţiile de investigare, 
precum și diferitele grade de severitate a măsurilor represive. 

Acest lucru înseamnă că frauda este răspândită mai ales în ţările în care 
atribuţiile de investigare ale organelor de anchetă sunt mai restrânse sau acolo unde 
pedepsele sunt insuficiente pentru a face funcţie preventivă. 

În consecinţă, respectând suveranitatea statelor membre, se dorește 
armonizarea, la nivelul UE, a pedepselor pentru cazurile de fraudă de gravitate 
comparabilă, așa cum s-a preconizat deja, de exemplu, în lupta împotriva spălării 
banilor. Acest lucru ar împiedica apariţia unor situaţii în care legislaţia mai puţin  
strictă sau sistemele de audit mai puţin eficiente să permită crearea de adevărate 
„paradisuri penale”, pentru veniturile obţinute din activitatea infracţională și pentru 
realizarea fraudei de tip „carusel”. 

c) Valoarea normală de piaţă, criteriu de determinare a sumei impozabile în 
scopuri antifraudă. 

Măsurile de combatere a evaziunii fiscale trebuie să fie conforme cu principiile 
UE, inclusiv în ceea ce privește nediscriminarea și proporţionalitatea, după cum a fost 
adesea subliniat de către Curtea de Justiţie. Unul dintre domeniile în care există o  
mare diferenţă de la un sistem la altul cuprinde criteriile utilizate pentru determinarea 
sumei impozabile, care diferă de plata convenită între părţi, nu numai în cazul 
bunurilor pentru consum privat sau pentru alte scopuri decât cele comerciale, ci și în 
toate cazurile în care se consideră că există un risc de fraudă sau de evaziune fiscală. 

În sistemele tuturor statelor membre, criteriul pentru determinarea sumei 
impozabile se bazează în mare parte pe voinţa de negociere a părţilor și are drept scop 
să garanteze că se impozitează plata efectivă, dat fiind faptul că suma impozabilă 
reprezintă, în general, plata contractuală 
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convenită pentru bunurile sau serviciile oferite. În paralel cu acest criteriu 
„de bază” de calculare a sumei impozabile, se utilizează, de asemenea, valoarea 
normală de piaţă, ca o modalitate de ajustare sau restabilire a sumei impozabile, în 
anumite condiţii. 

Conceptul de valoare normală de piaţă, folosit cu privire la TVA, este practic 
același în toate statele membre și este, în mare măsură, conform cu dispoziţiile 
Directivei 77/388/CCE din 17 mai 1977 (a șasea directivă), care îl definește ca suma 
medie plătită pentru același fel de bunuri și servicii, în condiţii de liberă concurenţă și la 
același stadiu de comercializare, la momentul și locul în care s-a efectuat tranzacţia, sau, 
dacă acest lucru nu e posibil, la momentul și locul 
cele mai apropiate în timp și spaţiu. 

În sistemele tuturor statelor membre, valoarea normală reprezintă o metodă 
alternativă de determinare a sumei impozabile: 
— în cazurile în care plata în bani lipsește parţial sau total. În această situaţie, criteriul 
valorii normale permite cuantificarea sumei impozabile în termeni monetari, având în 
același timp și o funcţie antifraudă; 
— în cazurile în care autorităţile legislative presupun că există un risc real de fraudă 
fiscală. 

Pe lângă aceste cazuri, există și o derogare de la principiul de determinare a 
sumei impozabile pe baza plăţii, în situaţiile în care: 
— s-a dispus ca autorităţile de reglementare sau administrative să fixeze sumele 
minime impozabile sau sume nu mai mici decât valoarea normală pentru anumite 
bunuri sau sectoare comerciale, în special vânzările imobiliare; 
— s-a dispus ca valoarea normală a bunurilor și serviciilor să fie considerată sumă 
impozabilă, atunci când se plătește un preţ unitar pentru diferite bunuri și servicii; 
— s-a dispus ca, în ciuda existenţei unei plăţi în bani, suma impozabilă să fie 
considerată valoarea normală, valoarea de import sau costul de cumpărare, atunci când 
există o interdependenţă între părţi; 
— există o concesiune sau o constituire de drepturi reale sau de utilizare în tranzacţiile 
imobiliare. 

În această privinţă, Curtea de Justiţie a dispus ca normele naţionale menite să 
prevină evaziunea fiscală sau evitarea plăţii impozitelor să nu poată, în principiu, 
deroga de la baza de impunere a TVA-ului în conformitate cu plata convenită, astfel 
cum este prevăzut la articolul 11 din a șasea directivă, decât în limitele strict necesare 
pentru atingerea acestui scop. 

Cu alte cuvinte, valoarea normală este punctul de referinţă pentru depistarea 
fraudei. Dacă suma impozabilă, bazată pe plata convenită, este 
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mai mică decât valoarea normală, ea nu se înlocuiește cu aceasta din urmă, dar 
autorităţile fiscale pot bănui existenţa unei fraude și pot inversa sarcina probei. 

 
d) Impozitarea directă. Frauda trebuie combătută și dintr-un alt punct de vedere, 

acela mai general al armonizării legislaţiei statelor membre cu privire la impozitarea 
directă și la procedurile de investigare. 

În urma creșterii numărului de state membre ale Uniunii Europene, disparităţile 
dintre sistemele fiscale par a influenţa din ce în ce mai mult deciziile referitoare la 
alocarea de fonduri în diferitele state membre și respectivele lor acorduri pentru 
administrarea activităţilor comerciale. Într- adevăr, coordonarea politicii economice le 
va permite statelor  membre  să facă uz de respectivele lor reglementări fiscale pentru  
a influenţa deciziile privind localizarea investiţiilor și resurselor din cadrul Uniunii 
Europene. Cu toate acestea, disparităţile semnificative 
persistente dintre sistemele de impozitare directă ale statelor membre prezintă 
pericolul de a crea bariere considerabile în calea procesului de integrare a pieţei în 
detrimentul competitivităţii economiei europene. 

În ceea ce privește impozitarea societăţilor comerciale, mai ales când este vorba 
despre abordările „cuprinzătoare”, menite să faciliteze instituirea unui impozit 
european aplicat societăţilor comerciale folosind o bază de impozitare consolidată 
comună, există dificultăţi considerabile de punere în aplicare, din cauza disparităţilor 
permanente dintre diferitele state membre cu privire la  criteriile de calculare a bazei  
de impozitare. În plus, adoptarea unui impozit unic cere ca, pe lângă un nivel înalt de 
convergenţă a politicilor economice, să existe un cadru juridic corespunzător. 
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3. Evoluţia politicilor fiscale, bugetare şi a cotelor de impozitare în state 
membre ale Uniunii Europene 

 
Dacă la nivelul impozitelor indirecte s-a realizat armonizarea privind baza de 

impozitare şi cotele de impozitare, în situaţia impozitelor directe, prevederile 
Directivelor Europene nu  impun limite minime în ceea  ce  priveşte cota de impunere 
şi nici elementele obligatorii ce trebuie luate în considerare la determinarea bazei 
impozabile. Toate prevederile în acest sens, sunt la stadiu de recomandare. 

Analiza datelor privind evoluţia fiscalităţii în statele membre UE s-a realizat pe 
seama sistemului european naţional şi regional de raportare financiară, o metodologie 
ce contribuie major la dezvoltarea şi progresul situaţiilor financiare naţionale.50 

Sistemul de impozitare şi taxare este foarte diferit, atât pe total Uniune 
Europeană, cât şi la nivelul UE 16 (UE 15), UE 25, şi UE 27 din punct de vedere al 
clasificării resurselor fiscale şi cotelor de impozitare utilizate. 

Acesta este motivul pentru care am conturat analiza, având în vedere ponderea 
veniturilor fiscale în PIB (impozite indirecte, impozite directe şi contribuţii sociale) şi 
ratele absolute de impozitare (consum, muncă, capital). Sistemul European al 
Situaţiilor Financiare impune armonizarea definiţiilor şi regulilor de raportare pentru 
situaţiile financiare naţionale ale Uniunii Europene şi statelor membre. 

Utilizarea clasificaţiei impozitelor şi taxelor ţinând seama de funcţiile 
economice ale acestora permite simplificarea analizei şi înlăturarea categoriilor de 
obligaţii fiscale cu pondere foarte redusă. 

Ponderea veniturilor fiscale în PIB este indicatorul ce caracterizează povara 
fiscală. În situaţia în care se constată un nivel ridicat al ponderii veniturilor fiscale în 
PIB, de regulă statele practică o cotă ridicată pentru contribuţiile sociale. 

Începând cu a doua jumătate a anului 1990, statele membre UE duc o politică 
de reducerea a poverii fiscale, în vederea dezvoltării şi progresului economic, conform 
criteriilor de la Maastricht şi a Pactului de Stabilitate şi Dezvoltare. 

Structura veniturilor fiscale este mult diferită în noile state membre, comparativ 
cu UE-16, motiv ce conduce la diferenţe majore în ceea ce 

 
50 "Structures of the taxation systems in the European Union, data 1995-2002", Luxemburg: Office 
for  Official Publications of the European Communities, 2004 şi "Structures of the taxation systems  
in the European Union, data 1995-2003", Luxemburg: Office for Official Publications of  the 
European Communities, 2005 



Fiscalitate internaŃională 

75 

 

 

 
 

priveşte ponderea impozitelor şi taxelor în PIB, în special în situaţia impozitelor 
directe. Explicaţia se poate da pe seama cotelor de impozitare practicate pentru venitul 
personal (între 19% în Slovacia şi 50% în Danemarca) şi a cotelor practicate pentru 
impozitarea veniturilor companiilor (între 10% în Cipru şi 38,6% în Germania). 

 
Evoluţii fiscale în Austria, în perioada 1995-2009 

 
a) Tendinţele generale în domeniul impozitări. Structura veniturilor fiscale. 
Povara fiscală în Austria este cu aproximativ patru puncte procentuale mai mare 

decât media Uniunii (42,1%, UE-27 37.5%), ceea ce plasează această ţară în acelaşi 
grup cu Finlanda, Belgia şi Franţa. 

Măsurile de lărgire a bazei de impozitare, de creştere a încasărilor din impozite 
directe ca urmare a creşterii plăţilor anticipate, precum şi introducerea de dobânzi 
penalizatoare pentru datoriile restante, au determinat o creştere a ponderii impozitelor 
în PIB. 

Structura impozitelor în Austria este în linii mari asemănătoare  cu  cea  a 
mediei europene, impozitele pe forţa de muncă şi contribuţiile sociale, ca procent din 
PIB, aflându-se peste media Uniunii. 

În perioada 1995-2009, principalele măsuri de politică fiscală în Austria  au 
vizat atât contribuabilii persoane juridice, cât şi persoanele fizice prin: creşterea 
ponderii impozitului pe profit în ansamblul impozitelor directe; simplificarea 
modalităţilor de reţinere a impozitului pe dividende şi dobânzi, prin aplicarea unei cote 
uniforme ; majorarea cotelor de impozitare pentru uleiuri minerale şi introducerea 
impozitării pentru electricitate şi gaze naturale; scăderea deducerilor reprezentând 
deprecierile şi acoperirea pierderilor înregistrate de companii; creşterea cotei de 
impozitare în cazul impozitului pe dividende şi dobânzi; modificări privind asocierile 
de afaceri fără personalitate juridică; reducerea cotelor de impunere aferente tuturor 
tranşelor de venit cu câte un punct procentual cu excepţia cotei aferente celei mai mari 
tranşe; introducerea unui sistem de credite variabile; cheltuielile profesionale şi cele de 
studii au devenit cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal; acordarea de scutiri 
de impozit pentru unele donaţiile între companii; acordarea de subvenţii fiscale pentru 
creşterea investiţiilor î maşini şi echipamente tehnologice; introducerea beneficiilor 
pentru îngrijirea copiilor. 

Austria obţine 34,2% din veniturile fiscale de la impozitele indirecte (UE-27 
38,4%), din care TVA-ul acoperă mai mult de jumătate. Austria obţine o sumă 
substanţială de la alte impozite pe producţie (7,1% din totalul de impozitare, UE-27 
3,9%), în special, din contribuţia angajatorului la fondul de 
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egalizare a sarcinii de familie şi un impozit pe salarii datorat autorităţilor locale. În 
contrast, accizele în contul de venituri au o pondere relativ mică. Acest lucru reflectă 
ratele moderate impuse, în special, pe băuturile alcoolice. 

Impozite directe reprezintă o proporţie de 32,2% în total venituri, în 
conformitate cu media UE, cu toate că acestea se bazează relativ mai mult  pe 
Impozitul pe Venitul Personal (PIT) (23,7%, UE-27 20,6%) decât pe Impozitul pe 
Veniturile Companiilor (CIT) (6,2%, UE-27 9,5%). 

Contribuţiile sociale reprezintă o treime din veniturile fiscale totale (33,8%, 
UE-27 29,5%). 

Creşterea veniturilor fiscale totale la 45,3% din PIB în 2001 sa datorat lărgirii 
bazei de impozitare, reducerilor de credite fiscale şi, mai ales au crescut semnificativ 
plăţile, stimulate de introducerea unor penalităţi de întârziere, taxe fiscale. 

Cu toate acestea, acest lucru reflectă mai degrabă o puternică creştere 
economică (creşterea salariilor, susţinută de profiturile corporative), comparativ cu 
schimbări semnificative în sistemul fiscal. 

b) Impozitarea consumului, a forţei de muncă şi de capital, taxele de mediu. 
Impozitele pe consum, ca procent din PIB (11,7%) sunt uşor sub media UE-27 

(12,4%). La fel este valabil şi pentru rata de impozitare implicită pe consum (21,6%, 
UE-27 22,2%). Spre deosebire de UE-27 şi media în zona euro, raportul a scăzut 
oarecum din anul 2000. 

Impozitele pe forţa de muncă angajată a reprezentat 20,8% din PIB în 2007, 
care constituie aproximativ o jumătate din povara fiscală  totală. La fel ca în 
majoritatea ţărilor UE, povara fiscală pe forţa de muncă angajată constă în  principal 
din contribuţiile la asigurările sociale. Rata implicită de impozitare asupra forţei de 
muncă a fost cu mai mult de şase procente puncte procentuale peste media UE-27 în 
2007 (41,0%, UE-27 34,4%). 

Ponderea impozitelor pe capital în PIB (7,2%) se situează sub media UE-27 şi 
cu mult sub media din zona euro (UE-27 8.0%, EA-16 9.1%). Acest lucru este în parte 
datorat faptului că impozitul asupra rezervelor de capital şi asupra randamentelor se 
situează la mai puţin de jumătate din valoarea medie în zona euro (1,0% din PIB, EA- 
16 de 2,3% din PIB). 

Scăderea Ratei Implicite de Impozitare (ITR) cu mai mult de trei puncte 
procentuale în 2005 este, în principal, determinată de scăderea în structura acestuia a 
ratei de impozitare pe venit corporativ de la 34% la 25%. 

Taxele de transport sunt relativ importante în Austria, care contribuie aproape 
cu o treime la venitul totalul de taxelor de mediu. 

c) Subiecte actuale şi a perspectivelor, orientare politică. 
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Legea privind reforma fiscală din 2009 (Steuerreformgesetz din martie 2009), 
care a fost aplicată retroactiv începând din ianuarie 2009, vizează o reducere anuală a 
impozitelor de aproximativ € 3 miliarde euro (1,1% din PIB). 

Având în vedere crizele economice şi financiare, legea intenţionează să 
promoveze creşterea şi stabilizarea economiei. Elementele sale cheie sunt schimbări în 
sistemul de impozitare pe venit (€ 2.3 miliarde de euro), precum şi scutirea de impozit 
a unor familii (0,5 miliarde €). Astfel intervalul valorii veniturilor unde cota de 
impozitare este zero a crescut cu € 1 000 şi a crescut plafonul la 9 000 € pentru 
impozitarea cu o rată de 50%. Introducerea unui “pachet de familie” conduce la 
scutirea de impozit cu 0,5 miliarde € prin: creşterea alocaţiilor pentru copii, acordarea 
de credite fiscale, reducerea cotei de impozitare pentru costurile de îngrijire a copiilor, 
precum şi scutiri de taxe pentru subvenţiile de îngrijire a copiilor plătite de angajatori. 
Legea a stabilit creşterea cotei de impozitare pentru întreprinderi de la 10% la 13% 
începând din 2010, creşterea cu 30% generând venituri bugetare pentru anii 2009 şi 
2010 de 0.7 miliarde €. 

 
 

Evoluţii fiscale în Belgia, în perioada 1995-2009 
 

a) Tendinţele generale în domeniul impozitări. Structura veniturilor fiscale. 
Majoritatea deciziilor de politică fiscală din Belgia au avut ca şi punct de 

plecare îndeplinirea criteriilor de aderare la moneda unică europeană, în special în ceea 
ce priveşte reducerea semnificativă a datoriei publice ca procent din PIB. 

Creşterea semnificativă a poverii fiscale, a plasat Belgia peste media UE., ceea 
ce a condus la atingerea în anul 2000 a echilibrului bugetar. 

Principalele măsuri fiscale luate în perioada 1995-2003 au vizat: creşterea 
impozitării veniturilor personale; desfiinţarea indexării deducerilor salariale; 
introducerea unei cote de criză şi a unui fond de solidaritate; acordarea unor facilităţi 
angajatorilor, în special prin reducerea contribuţiilor de asigurări sociale; renunţarea la 
limita de timp pentru recuperarea pierderilor în cazul companiilor, dar redefinirea 
conceptului de profit; reducerea cotelor de impozitare cu 10 puncte procentuale în 
situaţia impozitului pe dividende; creşterea progresivă a cotei standard de TVA; etc. 

Începând cu anul 1999, politica fiscală a fost orientată spre menţinerea unui 
moratoriu de impozitare (fără caracter obligatoriu), introducerea unui program multi- 
anual al reformelor fiscale (2000-2006). Până în 2008 s-a urmărit  atingerea 
echilibrului bugetar şi reducerea în continuare a datoriei 
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publice şi a rămas o prioritate pentru guvern, în scopul de a pregăti finanţele publice 
pentru a impactul bugetar generat de procesul accentuat al îmbătrânirii populaţiei. 

În ciuda unui declin constant între 1999 şi 2007, datoria publică ca procent în 
PIB rămâne cu mult peste media UE şi  a  fost în  creştere din nou, în 2008, ca urmare  
a încetinirii creşterii economice. 

Anul 2006 a adus o schimbare radicală a sistemului fiscal belgian, cu măsuri ce 
au avut drept scop: uşurarea sarcinii fiscale aferente veniturilor personale, prin 
instituirea unui sistem de credit fiscal pentru cei ce realizează venituri reduse; tratarea 
nediferenţiată a persoanelor căsătorite faţă de cele necăsătorite; creşterea alocaţiei 
pentru îngrijirea copiilor; existenţa unor finalităţi ecologice; renunţarea la cota de criză 
pentru profiturile companiilor; scutiri de impozit pentru profitul investit în situaţia 
IMM-urilor; reducerea cotei de TVA în situaţia unor servicii; etc. 

Belgia în mod tradiţional, aparţine grupului de ţări ale UE cu cele mai înalte 
niveluri de impozitare, alături de ţările nordice, Franţa şi Italia. 

Ridicându-se la 44,0% în anul 2007, rata totală de impozitare a fost cea mai 
înaltă, situându-se pe locul al treilea în UE, după Danemarca şi Suedia (UE-27 37.5%). 

Structura sistemului de impozitare, în ceea ce priveşte ponderea veniturilor cu 
rarte ridicate, pentru impozite diferite, a rămas relativ stabil din 2000, în pofida unei 
reforme fiscale a impozitării directe introduse în perioada 2000-2006. 

Structura este caracterizată de o pondere relativ ridicată a impozitelor directe 
(38,5%, UE-27 32.3%), reflectând o încredere largă a sistemului fiscal, pentru 
întreprinderi şi gospodării (impozitul pe venit). În contrast, cu 30,6%, ponderea 
impozitelor  indirecte  este  a  doua  cea  mai   scăzută   în   Uniunea Europeană (UE- 
27 38,4%), după ce Republica Cehă. De la reforma din 2002 cota de impozit pe profit 
şi asupra veniturilor  a  crescut  semnificativ, în principal datorită evoluţiei favorabile  
a profiturilor companiilor şi gospodăriilor individuale. 

Reforma fiscală a fost completată prin reduceri succesive a cotelor, direcţionate 
în special asupra contribuţiilor angajatorilor la asigurările sociale. În 2001, o reformă 
instituţională a acordat autonomie fiscală regiunilor. Acest lucru a dus la mai multe 
modificări ale taxelor de înregistrare şi succesiuni si taxe Estate. Aproximativ un sfert 
din veniturile fiscale revin regiunii şi comunităţii. Conturilor publice locale pentru o 
cotă modestă a poverii fiscale. Din anul 2002, veniturile fondurilor de asigurări sociale 
a depăşit veniturile guvernului federal de aceeaşi natură, în timp ce veniturile 
guvernului federal a scăzut semnificativ. 



Fiscalitate internaŃională 

79 

 

 

 

Un moratoriu fiscal ce analiza ponderea ridicată a impozitelor în PIB, stabiliza 
această pondere la aproximativ 45% între 2000 şi 2004. Raportul a scăzut de la 44,9% 
la 44,0% între 2005 şi 2007, datorită unei reduceri a veniturilor din impozitul pe 
venitul personal şi a veniturilor din contribuţiile de asigurări sociale, dar rămâne cu 6.5 
puncte procentuale mai mare decât media UE-27. 

b) Impozitarea consumului, a forţei de muncă şi de capital, taxele de mediu. 
Rata implicită a impozitului pe consum în 2007 a fost puţin mai mare decât rata 

în 2000. La 22,0%, aceasta a fost uşor sub media UE, pentru prima dată începând cu 
anul 2000 (UE-27 22,2%). Belgia impune taxe relativ ridicate pe forţa de muncă, cu o 
rată de impozitare implicită de 42,3%. 

Reforma fiscală iniţiată începând cu anul 2000, a deschis calea pentru 
diminuarea poverii fiscale asupra muncii şi a condus la o scădere a Ratei Implicite de 
Impozitare (ITR) cu 1,7 puncte procentuale în 2007 în comparaţie cu 2002. Cu toate 
acestea, ITR asupra muncii rămâne la cel mai înalt nivel, al treilea în UE, după Suedia 
şi Italia. 

ITR pe capital a crescut de la 29,3% în 2000 la 31,1% în anul 2007. ITR pe 
capital şi venitul de afaceri din gospodăriile au prezentat o tendinţă ascendentă, în timp 
ce o tendinţă inversă se constată la ITR pentru corporaţii. Creşterea ar putea fi 
explicată prin creşterea explozivă a pieţei imobiliare, care a dus la o creştere a taxelor 
de înregistrare şi de asemenea, afectată şi de fluxuri mai ridicate de venituri pentru 
comunităţile locale. 

c) Subiecte actuale şi de perspectivă, orientarea politică 
Începând cu 1 ianuarie 2007, guvernul belgian a introdus o deducere  de 

impozit de 80% (impozitul pe venit corporativ) pentru veniturile obţinute din brevete 
de licenţă de către o societate cu sediul în Belgia. 

Începând cu 1 aprilie 2008, deductibilitatea cheltuielilor de masina de afaceri 
este calculată în funcţie de emisiile de CO2 şi variază de la 60% la 90%. Aceste 
niveluri de deducere, de asemenea, diferă în funcţie de tipul de vehicul (benzină sau 
motorină). Deasemeni se aplică o scutire de impozit până la 4 930 € venituri (în anul 
2008) acordată pentru profiturile realizate de anumite societăţi cu mai puţin de 11 
angajaţi, pentru fiecare angajat suplimentar pe perioadă nedeterminată. 

Începând cu 1 ianuarie 2009, întreprinderile beneficiază de o deducere de 120% 
din costurile relative a măsurilor de siguranţă şi se aplică la costurile suportate de către 
întreprinderile mici şi mijlocii. 

Ca răspuns la încetinirea creşterii economice mai multe măsuri au fost anunţate 
la sfârşitul anului 2008. "Planul de recuperare" include o rată de reducere a TVA-ului 
(de la 21% la 6%), pentru construcţii private (de 50 000 
€), precum şi pentru locuinţe sociale. Reducerea generală, precum şi unele 
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reduceri direcţionate au fost crescute la impozitul pe salarii reţinut la sursă. Deducerea 
generală creşte de la 0,25% la 0,75% de la 1 iunie 2009 şi la 1% de  la  1  ianuarie  
2010, în timp ce de deducerea personalului ştiinţific a crescut la 75% (de la 1 ianuarie 
2009). Deducerea pebtru persoanele care lucrează noaptea şi în schimburi creşte 
lucrătorii de la 10,7% la 15,6% (de la 1 iunie 2009). 

 
 

Evoluţii fiscale în Franţa, în perioada 1995-2009 
 

a) Tendinţele generale în domeniul impozitări. Structura veniturilor fiscale. 
La mijlocul anilor ’90 deficitul bugetar a atins pragul de 3% fixat prin Tratatul 

de la Maastricht. În acest context prioritatea politicii fiscale în a doua jumătate a anilor 
‘90 a fost aceea de a asigura respectarea condiţiilor bugetare impuse de participarea la 
Uniunea Economică şi Monetară. În consecinţă, guvernul francez a fost nevoit să 
crească presiunea fiscală asupra firmelor şi populaţiei în 1997 şi 1998. 

Perfecţionarea finanţele publice a început în anul 1999, prin reducerea 
deficitului bugetar cu aproape un punct procentual., în baza menţinerii veniturilor 
colectate. 

Între anii 1995-1999 politica fiscală s-a concentrat asupra creşterii veniturilor 
bugetare şi evitarea creşterii presiunii fiscale asupra muncii. Această finalitate a fost 
atinsă prin ajustări graduale ale sistemului fiscal. În afară de creşterea cotei standard de 
TVA de la 18,6% la 20,6% în 1995, o trăsătură specifică perioadei 1995-2000 a fost 
creşterea periodică a cotelor şi lărgirea bazei de impozitare la impozitul pe profit şi la 
cel pe venit. 

În ceea ce priveşte impozitul pe profit, o suprataxă temporară de 10% a fost 
introdusă în 1995, taxă care a fost ridicată la 25% în 1997. Aplicarea unei cote reduse 
de 19% asupra câştigurilor de capital a fost limitată. 

Pentru finanţarea măsurii de reducere a săptămânii lucrătoare la 35 de ore, a  
fost introdusă o prelevare suplimentară asupra profiturilor, aplicabilă întreprinderilor 
mari. Din 1999 politica fiscală a urmărit reducerea poverii fiscale. 

În august 2000, guvernul francez a anunţat un program de relaxare fiscală, 
întins pe perioada 2001-2003. Cele mai multe reduceri au vizat populaţia. Cota 
standard de TVA a fost redusă de la 20,6% la 19,6% însă accizele la motorină au fost 
majorate pentru a fi aduse cât mai aproape de cele corespunzătoare celorlalţi 
combustibili. 
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Deşi politica fiscală franceză are ca prim obiectiv reducerea poverii fiscale, 
ponderea impozitelor indirecte în PIB se situează peste media Uniunii, iar cea a 
impozitelor directe sub media Uniunii. 

Contribuţiile sociale constituie o parte semnificativă a veniturilor bugetare, cea 
mai mare parte a acestora fiind suportată de angajatori. O reducere vizibilă a ponderii 
acestor contribuţii în PIB se produce în 1998 datorită reducerii contribuţiilor 
angajaţilor la asigurările de sănătate. 

Alături de Spania, Belgia, Austria şi Germania, Franţa se caracterizează prin 
deţinerea uneia dintre cele mai reduse ponderi a impozitelor legate de mediu  ca 
procent din PIB, 

În 2007, cu o pondere ridicată a impozitelor în PIB, de 43,3%, Franţa se 
clasează pe locul patru în Uniune, după Danemarca, Suedia şi Belgia (UE-27 37.5%). 
Ponderea impozitelor indirecte în procentul din PIB a fost cu 1,0% peste media UE-27, 
în timp ce ponderea taxelor directe a fost cu 0,5 puncte procentuale sub medie. 

Contribuţiile sociale reprezintă cea mai mare cotă în PIB-ul UE, după 
Republica Cehă. Contribuţiile angajatorilor, până peste două treimi din contribuţiile 
sociale, au fost cu 67% mai mare decât media UE-27, la 37,3% din  totalul  
impozitelor. 

Pornind de la 44,1% în 2000, povara fiscală totală a scăzut continuu între 2000 
şi 2003 (cu 1,2 puncte procentuale), în special din cauza scăderii veniturilor din 
impozitele pe profit, probabil legate de ciclicitatea economiei, încetinirea creşterii 
acesteia şi de reducerea cotelor de impozitare pe venitul corporaţiilor. 

După 2003, raportul a crescut treptat pentru a ajunge la un nivel de de 43,9% în 
2006, în principal datorită unei creşteri a impozitului pe veniturile corporaţiilor. În 
2007, povara fiscală totală a scăzut cu 0,6 puncte procentuale în principal din cauza 
scădere impozitului pe venit la veniturile personale. 

Impozitarea consumului, a forţei de muncă şi a capitalului, taxele de mediu 
În 2007, ITR cu privire la consum a fost 2.7 puncte procentuale sub media UE 

(22,2%). În timp ce o scădere importantă este vizibilă în 2000 - 2001 din cauza unor 
reduceri ale cotelor de TVA, ITR rămas deosebit de stabilă în perioada 2001 - 2006. În 
2007, ITR a scăzut cu aproape o jumătate de punct procentual. 

ITR pe venitul forţei de muncă, de 41,3% în 2007, este foarte mare în 
comparaţie cu media UE (34,4%). În 2007, Franţa s-a clasat pe locul cel mai ridicat în 
ceea ce priveşte contribuţia angajatorilor de securitate socială, în % din PIB.  
Prelevarea socială de 2%, în conturi naţionale ca impozit pe venit personal, a 
compensat efectelul reducerii contribuţiilor sociale la nivel global. 
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ITR pe capital de 40,7% este unul dintre cele mai ridicate din UE. După o 
scurtă perioadă de declin în 2002 şi 2003, ITR a crescut din nou în creştere 
4.2 puncte procentuale între 2003 şi 2007. Creşterile recente ale ITR pe capital reflectă 
în principal, o creştere a veniturilor din impozitul pe corporaţii. Sistemul francez se 
bazează pe un număr de alte impozite pe capital, cum ar fi impozitul pe imobil, 
impozitul de locuinţe, impozitul bogăţiei şi a taxei de afaceri locale. Cele mai multe 
dintre ele sunt clasificate ca impozite pe stocurile de capital / bogăţie, care în total a 
reprezentat 4,7% din PIB, cea mai mare valoare în UE (UE-27 2,0%). 

Franţa are o cotă relativ scăzută de taxe de mediu asupra PIB-ului. Nivelul lor a 
scazut în continuare în 2007 la 2,1% în comparaţie cu media UE- 27 de 2,7%. 

Subiecte actuale şi de perspectivă, orientarea politică 
Actuala politică fiscală are ca scop creşterea competitivităţii, în principal prin 

introducerea unor modificări în domeniul impozitării de capital. 
Începând cu august 2008, Comitetul Economic de Modernizare din Franţa 

introduce un nou regim de impozitare pentru microîntreprinderi, care să permită 
contribuabilului de a opta lunar sau trimestrial pentru reţinere la sursă, fiind aplicată la 
o rată de impozitare de 13% pentru veniturile din vânzarea de mărfuri şi la o rată de 
23% pentru veniturile din servicii. 

În plus, mici schimbări au avut loc în strânsă legătură cu societăţile de capital 
care pot opta acum pentru impozitarea în cadrul regimului de impozitare a veniturilor 
personale. Transferul actiuni ale SAS şi SARLs este supusă unei taxe de înregistrare 
reduse de 3% (în loc de 5%). De asemenea, legea conţine scutiri de taxe destul de 
importante, pentru perfecţionarea activă a personalului expatriat şi străinilor, a 
dividendelor în funcţie de sursă, intereselor (dobânzilor) şi redevenţelor. 

Legea din august 2008 conţine o reducere temporară a taxei locale de afaceri: 
toate investiţiile pe echipamente si imobiliare de la 23 0ctombrie 2008 şi 31 decembrie 
2009 sunt scutite. Pentru impozitul pe venit corporativ, din ianuarie 2009, legea 
bugetului pentru 2009 prevede desfiinţarea progresivă a impozitul anual minim de 
sume forfetare (IFA), precum şi extinderea taxei excepţionale pe profiturile neaşteptate 
ale companiilor petroliere. 

În ceea ce priveşte impozitul pe venitul din capital şi impozitul pe avere netă, 
cotele sunt indexate şi au crescut cu 2,9%. În anumite condiţii, câştigurile de capital 
rezultate din vânzarea ocazională de acţiuni de către o persoană fizică sunt scutite de 
impozit. 

Ca răspuns la criză, firmele pot beneficia de măsuri de trezorerie: rambursări de 
credite fiscale (de cercetare) şi rambursarea anticipată a TVA- 
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ului. Începând din ianuarie 2009, ratele de impozitare a veniturilor personale rămân 
neschimbate, dar intervalele de venit, deducerile, precum şi pragurile superioare ale 
acestora au fost indexate şi au crescut cu 2,9%. Reducerea suplimentară de la 
impozitare (décote) este fixată la € 862. 

În ceea ce priveşte taxele de mediu, legea din 2008 introduce o penalizare de 
160 €, care se aplică la vehicule care emit mai mult de 250 g de CO2 (pe kilometru 
parcurs), începând cu 1 ianuarie 2009. În plus, legea bugetului pe anul 2009 prevede 
extinderea taxlor generale pe activităţi poluante (TGAP) la instalaţiile de incinerare a 
deşeurilor menajere. 

În februarie 2009, guvernul a anunţat o reformă a regimului taxelor locale 
pentru afaceri, începând cu anul 2010. Acest plan prevede că taxa nu se va mai baza pe 
valoarea anuală a echipamentelor industriale şi comerciale, dar va fi calculată având la 
bază valoarea anuală de închiriere a bunurilor imobile. Scopul reformei este de a spori 
competitivitatea companiilor franceze prin reducerea presiunii fiscale asupra 
investiţiilor. În cele din urmă, de la 1 iulie 2009, rata redusă de TVA, de 5.5%, a fost 
extinsă la serviciile de restaurant. 

 
 

Evoluţii fiscale în Grecia, în perioada 1995-2009 
 

Subiecte actuale şi de perspectivă, orientarea politică 
Progrese remarcabile se observă asupra deficitului bugetar înregistrat în Grecia, 

în perioada 1990-2002, scăderea fiind de aproximativ 15 puncte procentuale (de la 
16% în anul 1990, la 1,2% în anul 2002), datorat în cea mai mare creşterii veniturilor 
bugetare. 

Presiunea fiscală relativ redusă comparativ cu alte state membre, determină ca 
sistemul fiscal grecesc să se bazeze în principal pe impozitele indirecte. 

Grecia se remarcă prin liniile de navigaţie comercială, fiind o ţară care 
împreună cu Japonia deţine o mare parte din vasele de mare tonaj. Acest aspect 
particularizează şi regimul fiscal în sensul existenţei  unei  taxe specifice “tonnage  
tax” ai cărei subiecţi sunt companiile rezidente şi nerezidente care deţin vase greceşti  
şi care înlocuieşte impozitul pe profit obţinut din operaţiunile cu nave maritime. 
Mărimea taxei depinde de greutatea şi de vechimea navei. 

Legea bugetului pe 2001 a implementat scutirea de la plata  contribuţiilor 
sociale pentru persoanele cu venituri reduse şi în plus a fost majorată reducerea de 
impozit pentru persoane în vârstă, persoane invalide 
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şi pentru familiile cu copii. Începând cu anul 2003 deducerile au fost transformate în 
credit fiscal. 

Cota de impozit pe profit, în cazul societăţilor necotate, a fost  redusă  de la  
40% la 37,5% în 2001 şi la 35% în 2002, pentru a reduce diferenţele între societăţile 
cotate şi cele necotate. Începând cu anul 2004 s-a introdus o măsură de stimulare a 
investiţiilor, constând în impozitarea cu 25% a profitului, dacă investiţia este de minim 
30 milioane de EURO. 

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale, s-a acordat o reducere de 50% din 
cuantumul obligaţiei în legătură cu noii angajaţi, precum şi o reducere a obligaţiei 
angajatorilor pentru angajaţii cu venituri mici. 

În 2004, guvernul a adoptat o lege de reformă privind taxele de a promova 
spiritul antreprenorial, a încuraja investiţiile şi inovarea şi pentru a asigura o distribuţie 
mai echitabilă a poverii fiscale. 

Prima etapă a reformei a redus rata de impozitare corporativă de la 35% la  
25%, a crescut impozit pe venit a societăţilor fără personal către € 1  000  şi 
simplificată codul fiscal. A doua etapă a reformei fiscale a fost lansată în 2007 şi s-a 
concentrat pe reducerea impozitelol pe venitul personal. În special, cota de impozitare 
aplicată (venitul de interval mediu), impozitul va fi redus de la 27% pentru venitul 
obţinut în 2008, la 25% pentru venitul obţinut în 2009. Rata de impozitare pe venitul 
mai mare de € 75 000 va rămâne neschimbată, la 40%. 

Mai mult, urmare a reformei fiscale a fost adoptată în 2008 o prevedere de 
reducere treptată cu 1 punct procentual pe an din Rata impozitului pe venit corporativ 
pentru anii 2010 - 2014 (de la 25% la 20%). În scopul de a atenua impactul negativ al 
crizei financiare şi economice mondiale, mai multe măsuri anti- criză s-au introdus în 
2009. A fost introdus un impozit suplimentar pe venitul personal pentru cei cu venituri 
mari şi au fost acordate beneficii financiare pensionarilor cu venituri mici, 
agricultorilor şi persoanelor şomere. În plus, au fost adoptate măsuri de consolidare a 
turismului, multe din prevederile specifice domeniului fiind realizate. 

 
 

Evoluţii fiscale în Italia, în perioada 1995-2009 
 

Îndeplinirea criteriilor de aderare la Uniunea Economică şi Monetară şi 
reducerea datoriei publice au constituit o adevărată provocare pentru Italia. 

Până în 1997 structura veniturilor din impozite a rămas neschimbată. Totuşi în 
1998, a fost implementată o importantă reformă fiscală. Au fost introduse reduceri 
semnificative ale contribuţiilor sociale ale angajatorilor 
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precum şi reduceri ale impozitului pe profit care au fost contrabalansate de creşteri ale 
impozitelor indirecte. 

Structura prezentă a veniturilor fiscale este caracterizată în principal de o 
pondere relativ ridicată a impozitelor directe, în special a celor pe venitul personal. 

Reforma din 1998 a introdus modificări şi în ceea ce priveşte impozitarea 
capitalului, fiind lărgită baza de impozitare, astfel că, dacă anterior era impozitată doar 
dobânda, definită ca un câştig non-speculativ de pe urma investirii, au început să fie 
impozitate toate tipurile de câştig de capital. Cota de impozitare era de 12,5% sau de 
27%, în funcţie de durata investiţiei. 

În ceea ce priveşte impozitarea profiturilor companiilor, s-a  acţionat  în  
direcţia uşurării poverii fiscale. A fost instituit un sistem de impozitare care cuprinde 
două categorii de rate, o rată standard şi una redusă, în scopul reducerii costului 
finanţării prin capital propriu. 

Aceeaşi reformă a eliminat contribuţia obligatorie a angajatorului la asigurările 
de sănătate, reducându-se astfel contribuţia socială a angajatorului. În acelaşi timp a 
fost introdusă o nouă taxă regională în legătură cu activităţile productive, bazată pe 
valoarea producţiei exclusiv amortizarea. 

Începând din anul 2000 până în prezent, transferurile din bugetul administraţie 
centrale către bugetele locale se bazează în principal pe veniturile din TVA. 

În 2000 a fost realizată o nouă reformă fiscală menită să reducă povara fiscală a 
populaţiei cât şi a agenţilor economici în perioada 2001-2003. 

În 2001 prima tranşă de venit, în legătură cu venitul personal a fost redusă iar 
deducerea acordată pentru dobânzile aferente împrumuturilor angajate pentru 
cumpărarea locuinţei, ratele de leasing sau ratele aferente serviciilor medicale au fost 
majorate pentru persoanele încadrate în muncă, pentru cei care câştigă minimul pe 
economie şi pentru liber profesionişti. Cota standard de impozitare a profitului a fost 
redusă de la 37%, cât era în 2000, la 36% în 2001. Au fost luate şi o serie de măsuri 
pentru stimularea angajării de noi salariaţi şi a iniţiativei în afaceri. 

Prin legea bugetului din 2003 a fost realizat un prim pas dintr-o reformă mai 
amplă a impozitului pe venit, fiind stabilite 5 tranşe de venit, cu cote de impunere 
cuprinse între 23% şi 45%. A fost instituit şi un nou sistem de deduceri care descresc 
pe măsura creşterii venitului. 

Reforma impozitului pe venit a fost precedată de acordarea unor amnistii 
fiscale, care au permis regularizarea poziţiei contribuabililor faţă de administraţiile 
fiscale. 
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Cu începere de la 1 ianuarie 2004 a fost introdusă un nou sistem de impunere a 
profitului cu o cotă legală de impunere de 33%. Acest nou sistem asigură printre altele 
scutirea câştigurilor de capital concomitent cu non- deductibilitatea pierderilor 
corespunzătoare. 

Constituirea de grupuri de societăţi din motive fiscale a fost instituită, atât la 
nivel naţional cât şi mondial, cu condiţia ca societatea-mamă să deţină cel puţin 50% 
din capitalul subunităţilor. La nivel naţional opţiunea pentru consolidarea fiscală este 
bilaterală şi poate fi exercitată numai de unele sau de toate societăţile aparţinând 
grupului, baza impozabilă consolidată fiind dată de suma algebrică a veniturilor 
impozabile ale societăţilor consolidate, indiferent de procentul deţinut de societatea- 
mamă în capitalul acestora. 

Subiecte actuale şi de perspectivă, orientarea politică 
În 2007, impozitele totale în PIB (inclusiv contribuţiile sociale) s-au situat la 

43,3% în Italia. Acest nivel ridicat, peste media Uniunii în ansamblul său cu 5.8 puncte 
procentuale şi pentru zona euro, cu 5.1 puncte procentuale, îi conferă Italiei locul al 
cincelea din UE-27, pe podiumul poverii fiscale totale. 

Cota de impozitele indirecte pe total (34,6%) se află cu mult sub media UE-27 
(38,4%), reflectând dependenţa Italiei privind impozitele directe (35,2% vs. 32,3% 
pentru UE-27), în timp ce cota de venituri din contribuţiile sociale este mai aproape de 
Media UE. 

În ceea ce priveşte impozitele indirecte, TVA şi accize impozitele indirecte pe 
produse şi pe producţie sunt relativ ridicate. 

Veniturile ridicate din impozitele directe se datorează în principal impozitului 
pe venitul personal (inclusiv salarii), care, la 1,4% din PIB, este mai mare decât media 
UE-27 cu peste 40%. Această structură a rămas constantă din 2000. Administraţia 
locală colectează un nivel relativ ridicat de venituri (6,7% din PIB, a cincea cea mai 
mare în UE). De asemenea, volumul de a veniturilor colectate de către fondurile de 
securitate socială este relativ ridicat (13,0% din PIB) şi a fost trend ascendent începând 
cu anul 2001. 

Impozitarea consumului, a forţei de muncă şi câştigurilor  din capital,  taxele 
de mediu. În ciuda creşterii în 1998, a cotei TVA de la 18% la 20% şi eliminarea cotei 
de 16% intermediare, media implicită a taxei cu privire la consum, în prezent  de 
17,1%, este cea mai scăzută, a treilea în UE. 

Situată la 44,0%, rata de impozitare implicită asupra forţei de muncă (ITRL) 
este cea mai mare din UE; în 2007, povara fiscală asupra forţei de muncă a depăşit UE-
27 medie cu peste 25%. Spre deosebire de majoritatea statelor membre, în Italia ITR 
asupra forţei de muncă (ITRL) a crescut semnificativ începând cu mijlocul anilor 1990 
şi în ciuda efectelor atenuante ale unei reforme din 1998, ITRL a rămas aproximativ 
constantă. Mai mult, 
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reformele recente care vizează reducerea impozitelor forţei de muncă au concentrat în 
principal pe venituri mai mici. 

Impozitele pe câştigurile din capital, pe randamentul veniturilor, în prezent 
ocupă cel mai mare din UE, ITR pe capital a rămas relativ constantă din 2000, până în 
2006-07, atingând un nivel record de 36,2%. 

Legea bugetului pentru anul 2009 conţine câteva măsuri. În special, în iunie 
2008, guvernul a emis un decret de introducere a unui procent de 5.5 suprataxă, 
aplicabilă societăţilor care operează în petrol şi gaze şi sectorul de energie electrică ( 
"taxa Robin"). Decretul prevede, de asemenea, o reevaluare obligatorie a activelor iar 
profiturile (diferenţele) care rezultă vor fi impozitate cu 16%. 

Legea bugetului pentru anul 2009 a prelungit până în 2011 măsuri de sprijin 
pentru renovarea locuinţelor, adică 36% din impozit, credit fiscal pentru cheltuieli de 
renovare, precum şi reducerea la 10% din rata TVA-ului aplicabil pentru construcţii şi 
renovarea locuinţelor; legea a introdus stimulente fiscale privind achiziţionarea de 
aparate de uz casnic şi mobilier. 

De asemenea, este prevăzută reducerea accizelor la gaz pentru uz industrial şi n 
impozitelor şi contribuţiilor sociale datorate de operatorii de transport rutier de  
mărfuri, în scopul de a neutraliza efectul de creştere a preţurilor petrolului, prin 
veniturile din TVA de la produse petroliere. În cele din urmă, o lege apărută în aprilie 
2009 deschide calea pentru introducerea federalismului fiscal în Italia. 

 
 

Evoluţii fiscale în Spania, în perioada 1995-2009 
 

În perioada 1995-2002, în Spania s-a realizat o substanţială consolidare fiscală, 
echilibrul bugetar fiind posibil datorită restrângerii cheltuielilor bugetare şi creşterii 
încasărilor din TVA şi contribuţii sociale. Povara fiscală a înregistrat o creştere uşoară 
între 1995 şi 2002 dar a rămas a doua cea mai scăzută din Europa celor 15, după 
Irlanda. 

Ponderea impozitelor indirecte în PIB, în Spania, se află printre cele mai  
scăzute din UE, fapt ce poate fi explicat în parte prin existenţa unei cote standard de 
TVA care este una dintre cele mai reduse din cadrul UE şi prin practicarea a două cote 
reduse de TVA. 

Impozitarea redusă în Spania este reflectată în mod particular în impozitarea 
directă. În ultimii ani Spania a implementat două reforme fiscale importante, în 1995 
referitor la impozitarea profitului companiilor şi în 1999 referitor la veniturile 
personale. Ultima dintre acestea a fost continuată la începutul anului 2003. Ambele 
reforme au urmărit simplificarea şi creşterea 
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neutralităţii sistemului fiscal, încurajarea muncii, economisirii, investiţiilor şi asumării 
riscurilor. 

Reforma impozitării profitului a avut drept obiectiv creşterea neutralităţii 
impozitării diferitelor surse de venituri. A fost realizată şi o îmbunătăţire în ceea ce 
priveşte dubla impunere internaţională a dividendelor şi câştigurilor de  capital  
aplicată corporaţiilor care deţineau 5% (anterior 25%) din capitalul companiilor 
străine. De asemenea în 1997 a fost introdusă o cotă redusă pentru IMM-uri (30%), 
fiind modificată şi perioada de recuperare a pierderilor (la 15 ani în prezent). 

În scopul de a stimula continuarea desfăşurării anumitor activităţi au fost 
acordate o serie de facilităţi fiscale. Din 2002, în cazul reinvestirii profitului, 
companiile pot deduce din obligaţia de plată către stat un procent de 17% (20% din 
2003) din profitul cuprins în venitul impozabil. 

Impozitul pe venitul personal a fost simplificat în două etape în 1999 şi în 2003. 
Numărul tranşelor de venit a fost redus de la 6 la 5, cota marginală maximă fiind şi ea 
redusă de la 56% la 48% şi ulterior la 45% iar cea minimă a fost redusă de la 20% la 
16% şi apoi la 15%. În 1999 diferite reduceri au fost înlocuite cu deduceri personale 
care se diferenţiază în funcţie de mai multe aspecte cum ar fi de exemplu de numărul 
persoanelor aflate în întreţinere, vârsta acestora, mărimea venitului. În plus au fost 
remodelate plăţile de impozit prin reţinere la sursă astfel încât să corespundă mai bine 
caracteristicilor contribuabililor, fiind ridicat şi pragul de la care există obligativitatea 
completării declaraţiilor de venit. A fost desfiinţată deductibilitatea dobânzilor aferente 
ipotecilor fiind acordat în schimb un credit fiscal pentru sprijinirea contribuabililor 
care investesc în locuinţa proprie. 

Spania are o cvasi-sistem federal de impozitare, cu trei niveluri de guvernare. 
Guvernului central şi de securitate socială colectează fonduri constând în cea mai mare 
parte a veniturilor (respectiv 38.3 şi 32.1 la suta din impozite totale). Cu toate acestea, 
finanţarea sistemului de regiuni (Comunidades autónomas) a fost reformat în 1997, 
conducând la o creştere marcată a impozitelor regionale, ca procent din PIB la nivelul 
actual de 8,0% din PIB. 

Povara  fiscală  totală  perceptibilă  a  crescut  între  2000  şi  2007  (+ 3.2 
puncte procentuale), situându-se mai aproape de media UE-27. Până în 2007,  
veniturile fiscale au fost stimulate de creşterea TVA şi a încasărilor bugetare cît şi 
datorită creşterii economice. 

Raportul impozitelor pe consum în raport cu PIB (9,5%) este cel mai scăzut în 
UE-27, cu 2.9 puncte procentuale mai mic decât media UE-27. După ce a prezentat o 
tendinţă de creştere de-a lungul perioadei 2001-2006, rata 
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implicită impozitului pe consum este de doar 15,9% şi rămâne scăzută, al doilea nivel 
în cadrul Uniunii, după Grecia (în 2007). 

Ponderea impozitelor pe venit asupra forţei de muncă în PIB a fost de 16,9% în 
anul 2007, cu doar 0,3 puncte procentuale sub nivelul UE-27 unde media este 17.2%. 
Cu toate acestea, pe tot parcursul anilor 2000-2007, Spania a afişat o rată medie 
implicită de impozitare asupra forţei de muncă (ITRL) relativ scăzută în spaţiul UE-27 
şi, în special faţă de media din zona euro. Această diferenţă a scăzut uşor cu mai mult 
de şapte puncte procentuale din 2000 la 2,8 puncte procentuale în 2007. Totuşi, cel mai 
scăzut nivel al ITRL a fost înregistrat în 1999 (28,3%), ca o consecinţă a reformei 
impozitului pe venit. 

Creşteri ulterioare în ITR asupra forţei de muncă, astfel cum s-a înregistrat în 
2000 - 2007, ar putea fi atribuite la o creştere notabilă a salariilor impozabile şi salarii, 
ca urmare a procesului de creare de locuri de muncă puternic observat în ultimii ani. 
ITR asupra forţei de muncă a crescut din nou, cu un punct procentual 0.8 în 2007, 
ridicându-se la 31,6%. 

Rata implicită de impozitare pe venitul de capital din gospodăriile casnice şi 
care desfăşoară activităţi independente a fost în creştere începând cu anul 2003 pentru 
a ajunge la 14,7% în 2009. 

În 2007 şi 2008, în ceea ce priveşte venitul personal şi corporativ, sistemele de 
impozitare a veniturilor au fost supuse unor reforme semnificative. Reformele au avut 
drept scop simplificarea şi creşterea neutralităţii sistemului fiscal, prin consolidarea 
stimulentelor în ceea ce priveşte crearea şi menţinerea locurilor de muncă, de 
economisire, asumarea riscurilor şi a investiţiilor. În anii 2008 şi 2009 au fost luate mai 
multe măsuri în legătură cu criza financiară şi economică mondială. 
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