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Titlul I 

Politica fiscală şi fiscalitatea 

Capitolul I 

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

Secţiunea I 

Politica fiscală 

Studiul dreptului finanţelor publice – şi, în cadrul lui, analiza atentă a normelor 
care alcătuiesc dreptul bugetar – demonstrează că ştiinţa finanţelor publice are ca 
principal obiect determinarea sarcinilor fiscale şi asigurarea repartizării acestora de o 
manieră cât mai echitabilă şi echilibrată, astfel încât să se colecteze veniturile 
bugetare (în cuantumul şi cu ritmicitatea necesare asigurării acoperirii permanente a 
nevoilor societăţii) prin antrenarea – în condiţiile cele mai potrivite – a tuturor contri-
buabililor chemaţi să facă acest efort. Dozarea efortului menţionat este rezultatul 
unui proces amplu şi complex care poate fi sintetizat şi prezentat printr-o sintagmă 
anume: politica fiscală. 

 
Parte integrantă a politicii economice a statului, politica fiscală cuprinde 

ansamblul ideilor şi strategiilor transpuse în reglementări legale consacrate asigurării 
modalităţilor celor mai eficiente de stabilire şi percepere a veniturilor bugetare. Altfel 
spus, politica fiscală reprezintă arta determinării caracteristicilor generale ale impo-
zitului1 în funcţie de datele economice, sociale şi psihologice oferite de societate. 

Politica fiscală se stabileşte în raport direct cu opţiunile statului în materie de 
impozite şi taxe, în sensul că ea trebuie să impună utilizarea conştientă a întregului 
ansamblu de instrumente şi procedee cu caracter fiscal pentru stabilirea nivelului, 
structurii şi regimului facilităţilor fiscale în procesul repartiţiei produsului social, 
astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor politice, economice şi sociale2.  

                                                            
1 De fapt, este vorba despre toate formele de prelevare către buget a unor sume de bani destinate a 

fi cheltuite în scop public (impozit, taxă, contribuţie, prelevare). 
2 A se vedea şi I. Condor, R. Stancu, Drept financiar, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, 

Bucureşti, 2002, p. 130. Autorii citaţi prezintă – sintetizând opiniile din doctrina de specialitate – o serie 
de principii considerate fundamentale pentru un sistem fiscal raţional; ne vom mărgini la a enumera doar 
aceste principii: individualitatea, nediscriminarea, impersonalitatea, neutralitatea, legitimitatea şi lipsa de 
arbitrariu (a se vedea I. Condor, R. Stancu, op. cit. supra, pp. 131-133). 
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De aceea, politica fiscală se dezvoltă – aşa cum am arătat deja – în strânsă legă-
tură cu politica financiară a statului1. În doctrină se apreciază – în consecinţă – că 
politica fiscală se află la graniţa dintre politica bugetară (pe baza căreia se iau decizii 
privind amploarea cheltuielilor publice şi se stabilesc proporţiile în care acestea 
urmează să fie acoperite din impozite, taxe etc.) şi tehnica fiscală (care constă în 
stabilirea şi aplicarea modalităţilor de aşezare a impozitelor). De asemenea, doctrina 
subliniază faptul că politica fiscală este o componentă esenţială a politicii bugetare şi 
că – într-o mare măsură – ea este chiar servanta politicii bugetare; această apreciere 
pare a fi numai în parte adevărată, întrucât – este bine cunoscut – asigurarea unei 
continue creşteri a veniturilor publice (necesară finanţării oricărui buget public) se 
poate obţine în moduri diferite: fie prin alegerea (selectarea) impozitelor, fie prin 
maniera de repartizare a acestora, ca sarcină fiscală, pe umerii contribuabililor, fie, în 
fine, îmbinând cele două metode2.  

 
În doctrina de specialitate3 se face o distincţie între: 
a. Politici fiscale de stimulare economică: politici fiscale de stimulare a produc-

tivităţii economice4 sau politici fiscale de stimulare a inovaţiei şi a schimburilor 
economice. De exemplu, majoritatea statelor membre ale Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) aplică politici fiscale de stimulare a 
inovaţiei, prin acordarea unor deduceri fiscale semnificative pentru cheltuielile 
efectuate de companii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării, cu scopul precis de 
a stimula creşterea numărului de locuri de muncă şi, în general, creşterea economică5. 

b. Politici fiscale de reglementare economică: politici fiscale de reglementare 
conjuncturală, politici fiscale de reglementare a utilizării resurselor naturale sau, mai 
rar, politici fiscale de intervenţionism fiscal. De pildă, în cadrul politicii fiscale de 
                                                            

1 Asupra aspectelor generale privind politica financiară, a se vedea: I. Văcărel, Gh.D. Bistriceanu,  
F. Bercea, G. Anghelache, T. Moşteanu, M. Bodnar, F. Georgescu, Finanţe publice, ed. a 4-a, 
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003, p. 109 şi urm.; L. Trotabas, J.-M. Cotteret, Droit fiscal, 7e 
édition, Ed. Dalloz, Paris, 1992, pp. 5-9.  

2 A se vedea: M. Lauré, Traité de politique fiscale, Ed. PUF, Paris, 1956, p. 5; D. Drosu Şaguna, 
Tratat de drept financiar şi fiscal, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 602 şi urm.; A.M. Georoceanu, 
Determinarea obligaţiilor fiscale ale societăţilor comerciale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, 
pp. 28-29.  

3 P. Beltrame, L. Mehl, Techniques, polititiques et institutions fiscales comparées, Ed. PUF, Paris, 
1997, pp. 375-480. 

4 În context, s-a indicat faptul că o soluţie teoretică, în ceea ce priveşte veniturile persoanelor fizice, 
ar putea fi stabilirea unui impozit unic asupra consumului, care ar avea drept efect eliberarea veniturilor 
de orice impozit. O asemenea măsură ar antrena însă distorsiuni economice şi inegalităţi sociale 
importante (ibidem, p. 394). 

5 Aceeaşi soluţie o adoptă, mai recent, şi legiuitorul român. Conform art. 20 NCF (Legea  
nr. 227/2015, publicată în M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015), la calculul rezultatului fiscal, pentru 
activităţile de cercetare-dezvoltare, definite potrivit legii, se acordă următoarele stimulente fiscale: (i) 
deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporţie de 50%, a cheltuielillor elibigible 
pentru aceste activităţi; (ii) aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii şi echipa-
mentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare. 
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reglementare a utilizării resurselor naturale, legiuitorul poate institui un impozit pe 
energie, care este un factor de producţie determinant în economiile moderne şi 
prezintă pentru legiuitor avantajele unei asiete largi, dificultatea de disimulare din 
partea contribuabililor şi o relativă stabilitate. Vom reaminti în context că inclusiv la 
nivelul Uniunii Europene există o categorie de accize (impozite indirecte) armonizate 
ce vizează energia şi produsele energetice. În aceeaşi arie de discuţie, statele pot, de 
pildă, să ia măsuri de protecţie a mediului prin sancţionarea fiscală a unui anumit 
comportament (în acest sens a fost elaborat principiul „poluatorul plăteşte”, în lumina 
căruia persoana sau entitatea responsabilă pentru atingerile aduse mediului 
înconjurător – de pildă, o scurgere de ţiţei care a poluat un râu sau o anumită zonă a 
maritimă – trebuie să-şi asume costurile procesului de ecologizare şi de despăgubire 
a celor afectaţi). În schimb, intervenţionismul fiscal pare să aibă o sferă de aplicare 
tot mai restrânsă, în condiţiile în care, de pildă, Uniunea Europeană a adoptat în 2003 
un Cod de conduită privind impozitarea afacerilor (Code of Conduct for Business 
Taxation), având drept obiect eliminarea oricăror măsuri fiscale „dăunătoare”. 

 
Aplicarea politicii fiscale se face prin intermediul unui instrument specific: 

fiscalitatea. 

Secţiunea a II-a 

Conceptul de fiscalitate 

Fiscalitatea1 este un instrument eficient în serviciul unei politici care se traduce 
printr-o anumită viziune asupra vieţii în comun, organizată de către anumite com-
ponente ale puterii specializate în gestionarea serviciilor publice pentru a căror bună 
funcţionare este necesară colectarea de o manieră continuă a unor resurse financiare2. 
În mod evident, respectivele resurse financiare (fonduri băneşti) sunt destinate a 
acoperi cheltuielile generale ale societăţii, aflate necontenit în creştere.  

În literatura economică, fiscalitatea este definită ca fiind un sistem de constituire 
a veniturilor statului prin redistribuirea venitului naţional cu ajutorul impozitelor şi 
taxelor, reglementate prin norme juridice3. 
                                                            

1 Termenul fiscalitate are provenienţă romană: cuvântul fiscus desemna coşul pe care romanii îl 
foloseau pentru strângerea banilor; din cuvântul fiscus s-a desprins şi încetăţenit termenul fisc, cu 
înţelesul curent de „ansamblu de organe ale administraţiei publice însărcinate cu colectarea impozitelor”. 
Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române (p. 382), fiscalitatea este sistemul de percepere a 
impozitelor şi taxelor prin fisc, iar fiscul este instituţia de stat care stabileşte şi încasează contribuţiile 
către stat şi îi urmăreşte pe cei care nu şi-au plătit aceste contribuţii. 

2 A se vedea: J.L. Mathieu, La politique fiscale, Ed. Economica, Paris, 1999, p. 1; L. Țâţu, 
C. Şerbănescu, D. Ştefan, D. Cataramă, A. Nica, E. Miricescu, Fiscalitate. De la lege la practică, ed. a 
8-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014. 

3 A se vedea G. Marin, A. Puiu (coord.), Dicţionar de relaţii economice internaţionale, 
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 278. 




