UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT
METAMORFOZELE SISTEMULUI FISCAL PRIN PRISMA
CONFORMĂRII VOLUNTARE ÎN ROMÂNIA

Conducător științific:
Prof. univ. dr. Mihai Aristotel UNGUREANU

Doctorand:
Mădălina POMANĂ (CĂRĂUŞ)

SIBIU
2017

CUPRINS
INTRODUCERE ..........................................................................................................

6

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII PRIVIND SISTEMUL FISCAL DIN ROMÂNIA....................... 13

1.1.

Definiţii, concepte privind sistemul fiscal din Romania.......................................

13

1.2.

Rolul impozitelor şi taxelor în formarea unui sistem fiscal sustenabil.................

15

1.3.

Ansamblul reglementărilor normative în domeniul fiscalităţii.............................

19

1.4.

Sisteme fiscale comparate. România versus alte state membre U.E. ...................

25

1.5.

Concluzii, opinii şi consideraţii personale ...........................................................

44

CAPITOLUL II
IMPACTUL DECIZIILOR DE POLITICĂ FISCALĂ ÎN CREŞTEREA
VENITURILOR BUGETARE ÎN ROMÂNIA........................................................... 47

2.1.

Abordări generale privind politica fiscală în România.........................................

2.2.

Sistemul veniturilor bugetare şi realizarea lor în structură, pe categorii de

47

bugete şi pe principalele impozite şi taxe.............................................................

52

2.2.1.

Bugetul de stat – instrument de previziune..................................................

57

2.2.2.

Bugetul asigurărilor sociale de stat...............................................................

62

2.2.3. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări.................................................

65

2.3.

Factori cu impact major în realizarea veniturilor bugetare...................................

68

2.4.

Tendinţe legislative privind modificarea Codului fiscal.......................................

75

2.5.

Concluzii, opinii şi consideraţii personale............................................................

81

CAPITOLUL III
CONFORMAREA FISCALĂ, PARTE INTEGRANTĂ A PROCESULUI
DE COLECTARE.........................................................................................................

86

3.1.

Abordări conceptuale privind conformarea fiscală în România...........................

86

3.2.

Tratamente fiscale în caz de neconformare........................................................... 94

3.3.

Modalităţi de creştere a conformării fiscale.......................................................... 102

3.3.1.

Colaborarea administrativă în domeniul fiscal............................................. 105
2

3.3.2.

Asistenţa reciprocă privind recuperarea creanţelor fiscale........................... 109

3.3.3.

Schimbul automat de informaţii privind conturile financiare...................... 110

3.3.4.

Controlul marilor averi/venituri ale persoanelor fizice (PFAM).................. 114

3.3.5.

Divulgarea voluntară, un nou program de conformare................................. 118

3.3.6.

Modele de management al riscurilor de neconformare fiscală (OCDE)...... 125

3.4.

Determinarea gradului real de conformare voluntară în România........................ 133

3.5.

Studiu de caz privind atitudinea contribuabililor din economia românească
faţă de plata impozitelor şi taxelor........................................................................ 157

3.6.

Concluzii, opinii şi consideraţii personale............................................................ 171

CAPITOLUL IV
MORALITATEA FISCALĂ, MASURĂ DE CREŞTERE A GRADULUI DE
CONFORMARE FISCALĂ......................................................................................... 177

4.1.

Conceptul de moralitate fiscală............................................................................. 177

4.2.

Factori de influenţă ai moralităţii fiscale.............................................................. 184

4.2.1.

Comportamente fiscale. Percepţii. Atitudini................................................ 186

4.2.2.

Legislaţia fiscală şi comunicarea în administraţia fiscală............................ 189

4.2.3.

Probabilitatea de control fiscal..................................................................... 196

4.3.

Economia subterană, cutia neagră a economiei oficiale....................................... 198

4.4.

Corelaţia dintre conformarea voluntară şi economia subterană….…………….

203

4.4.1.

Studiu de caz privind gradul de moralitate fiscală în România..................

210

4.4.2.

Îndrumarea şi asistenţa fiscală, cheia moralităţii fiscale.............................. 217

4.5.

Concluzii, opinii şi consideraţii personale............................................................ 222

CAPITOLUL V
CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII PERSONALE ŞI DEZVOLTĂRI
ULTERIOARE.............................................................................................................. 226

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................. 241
LISTA DE ABREVIERI................................................................................................. 256
LISTA TABELELOR..................................................................................................... 257
LISTA FIGURILOR....................................................................................................... 259
3

LISTA GRAFICELOR.................................................................................................... 260
ANEXE............................................................................................................................ 261
Anexa nr. 1 – Adresă A.N.A.F. privind veniturile realizate la bugetul general
consolidat în perioada 2015 – 2016.................................................................................

261

Anexa nr. 2 - Chestionar privind atitudinea contribuabililor din economia românească
faţă de plata impozitelor şi taxelor.................................................................................. 263

Cuvinte cheie: sistem fiscal, politică fiscală, impozite, taxe, contribuţii sociale obligatorii,
conformare voluntară la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, sustenabilitate, presiune
fiscală, colectarea obligaţiilor fiscale, moralitate fiscală, comportament fiscal, relaţia
“contribuabili – A.N.A.F.”, încrederea în autorităţile fiscale.
Scopul cercetării este acela de a analiza metamorfozele sistemului fiscal românesc, tot
mai accentuate în ultimii ani, prin identificarea acelor vulnerabilități care, odată soluționate, ar
putea contribui la creşterea gradului de conformare voluntară la plata şi declararea obligaţiilor
fiscale și care, totodată, ar putea diminua presiunea fiscală exercitată asupra contribuabililor şi
reduce arieratele rămase de recuperat.
Pornind de la faptul că este necesară menţinerea stabilităţii unui sistem fiscal coerent
care să fie înţeles de către fiecare contribuabil, trebuie acordată o atenţie sporită asupra
formării şi perceperii impozitelor şi taxelor, precum şi a modului în care acestea sunt
percepute şi conştientizate de către cetăţeni şi decidenţii economici. Totodată, având în vedere
existenţa legilor care prevăd şi autorizează fiecare an bugetar cu veniturile şi cheltuielile pe
destinaţii şi pe ordonatorii principali de credite pentru asigurările sociale de stat, şomaj,
sănătate, instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii, se impune o bună cunoaştere
de către societate a implicaţiilor ce se reflectă asupra lor, prin existenţa unor canale eficiente
de comunicare, programe educaţionale specifice, precum şi simplificarea sistemului de
impozite şi taxe. În fond, corelarea eficientă a volumului resurselor fiscale cu volumul
cheltuielilor considerate indispensabile pentru satisfacerea nevoilor economico-sociale,
precum şi utilizarea unor variate modalităţi de prelevare a resurselor fiscale, cum ar fi:
impozitele şi taxele asupra persoanelor fizice şi juridice în funcţie de venit (profit), avere
(activul net) sau alte criterii şi percepute la termene dinainte stabilite: impozitele şi taxele
operate la vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii la importul sau exportul de produse,
fără ca acestea să fie sau nu, în prealabil, repartizate pe plătitori, stimularea competitivităţii,
4

creşterii investiţiilor directe străine şi a rentabilităţii, constituie aspecte relevante care
determină creşterea resurselor financiare ale ţării.
În ceea ce priveşte domeniul de cercetare ales, acesta este în strânsă legătură cu
investigarea şi confirmarea faptului că încrederea contribuabililor în Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală este relativ scăzută şi influenţează semnificativ gradul de conformare
voluntară la plata obligaţiilor fiscale, motiv pentru care dorim să aducem plus valoare
sistemului actual, prin identificarea aspectelor care distorsionează procesul de colectare a
creanţelor fiscale şi prin oferirea unor soluţii viabile, care să contribuie la consolidarea relaţiei
dintre contribuabili şi Fisc.
De asemenea, argumentele care stau la baza alegerii temei se referă la carenţele
sistemului fiscal actual, la legislaţia stufoasă şi interpretabilă, migrarea lentă către mediul online, precum şi la necesitatea perfecţionării continue a proceselor de colectare a obligaţiilor
fiscale datorate de către contribuabili.
Importanţa şi actualitatea temei derivă din simplul fapt că este necesară întărirea
relaţiei “contribuabili - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală” întrucât, din cercetările
actuale realizate prin intermediul Rapoartelor de performanţă ale Agenţiei, rezultă că, după
aproximativ cinci ani de la implementarea Strategiei A.N.A.F. pentru perioada 2013 - 2017,
nivelul conformării voluntare la plata obligaţiilor fiscale în România este relativ scăzut.
Astfel, gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale era la sfârșitul anului 2013
de aproximativ 81% comparativ cu gradul de conformare voluntară la plată de 85% asumat
prin angajamentele specifice Strategiei. Doar în cazul gradului de conformare voluntară la
declarare (93,1% în anul 2013) acest indicator a fost depăşit, comparativ cu gradul de
conformare voluntară la declarare stabilit (92%).
În acest sens, prin intermediul ultimului sondaj de opinie publicat (2013) părerile venite
din partea contribuabililor converg către faptul că, printre principalele motive ale nivelulul
scăzut de conformare voluntară, se numără încrederea relativ scăzută în autorităţi (43.83%)
şi puterea relativ scăzută a autorităţilor fiscale (27%), motivele invocate fiind următoarele:
“legislaţie stufoasă, lipsită de transparenţă şi într-o continuă schimbare; controalele fiscale nu
au niciun rol de educare sau suport, ci au, întotdeauna, la bază prezumţia de infractor care
doar trebuie dovedit şi se încheie, în cele mai multe cazuri, cu amenzi; amenzile sunt
considerate a fi disproporţionat de mari şi aplicate inechitabil”1.

1

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Relatii_R/Raport_final_05112015.pdf
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De asemenea, în ceea ce priveşte reducerea arieratelor rămase de recuperat, trebuie
avute în vedere oportunităţile Agenţiei de a utiliza inteligent ajutoarele de stat obţinute de la
Comisia Europeană privind acordarea unor facilităţi fiscale referitoare la obligaţiile fiscale
restante, întrucât efortul de promovare este relativ scăzut şi aplicat doar în cazul unor
constrângeri bugetare. Prin urmare, abordarea trebuie să fie realistă, centralizată, la nivel de
A.N.A.F., inclusiv prin crearea unor programe care să sprijine conformarea voluntară sau
divulgarea unor obligaţii fiscale încă nedepistate de către Fisc. Totodată, procesul va trebui să
se realizeze în strânsă legătură cu principiile programului Fiscalis 2020, prin intermediul
căreia Comisia Europeană sprijină statele membre U.E. în vederea consolidării pieţei interne a
Uniunii, direcţia principală fiind aceea de combatere a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale şi a
evitării impozitării.
Stadiul actual al cercetării ştiinţifice distinge aspectele teoretice şi practice privind
noţiunea de sistemul fiscal, politica fiscală, prelevări obligatorii (impozite şi taxe), principii
ale fiscalităţii, conceptul de evaziune fiscală, conformarea fiscală (voluntară) a obligaţiilor
fiscale, tipologia comportamentului fiscal al plătitorilor de impozite şi taxe, moralitatea
fiscală, prin intermediul unor autori din literatura de specialitate naţională şi internaţională,
precum Bătrâncea L., Nichita, Bătrâncea I. şi Moldovan (2012), Binmore (1998), Bistriceanu
(2008), Bordignon (1993), Braithwaite (2003), Brezeanu (2009), Caragata (2012), Carlin şi
Soskice (2006), Corduneanu (1998), Creedy şi Gennmell (2006), Devos (2013), Dobrotă
(2010), Elffers (1991), Falkinger (1996), Fehr şi Gächter (1998), Graetz şi Wilde (1985),
Hoanţă (1997), Hopkin (2013), Kirchler (2013), Kelman (1965), Laffont (1995), Lauré
(1993), Lazăr (2010), Mara (2009), McBarnet (2013), Mitroi (2014), Moşteanu (2011),
Moldovan (2016), Musgrave (2000), Nicolăescu (2012), Okello (2014), Piketty (2014),
Rogers şi Philippe (2016), Roland-Lévy (2009), Schmölders (1960), Schneider (2011),
Slemrod, Blumenthal şi Christian (2001), Sibichen (2013), Smith (1965), Tekeli (2011),
Torgler (2011), Tyler (1997), Văcărel (2007), Valcik (2016), Ungureanu (2000), Tulai (1985),
Williams şi Martínez (2014).
Metodologia de cercetare utilizată în cadrul demersului nostru ştiinţific are la bază
cercetarea documentară, bibliografică şi teoretică, în vederea studierii sistemului fiscal în
ansamblu, precum şi analizele din activitatea practică, specifică în domeniul fiscal, la nivel
naţional şi european. Pe parcursul realizării cercetării am utilizat metode moderne de cercetare
calitativă pentru culegerea datelor, cum ar fi observaţia şi ancheta indirectă, având în vedere
sistemul fiscal din Romania, Ungaria şi Austria, prin efectuarea unor sondaje de opinie
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privind atitudinea contribuabililor din economia românească faţă de plata impozitelor şi
taxelor. Totodată am utilizat metode cantitative bazate pe procese deductive prin care s-au
verificat teorii, producând rezultate care au putut fi generalizate. Astfel, pornind de la
identificarea problemelor şi până la evaluarea acestora, s-a constatat faptul că este necesară o
complementaritate între metodele cantitative şi calitative, deoarece cu ajutorul studiului de
caz şi a analizelor de conţinut studiate s-au dezvoltat, diseminat şi consultat public rezultatele
obţinute. De asemenea, pentru studierea anumitor fenomene specifice domeniului analizat,
s-au utilizat metode statistice, precum corelaţia, cu scopul de a aprecia măsura în care
variabilele examinate se influenţează reciproc, şi regresia, pentru a identifica dependenţa sau
interdependenţa dintre variabilele analizate.
Ipotezele care au stat la baza cercetării noastre sunt următoarele:
- nivelul presiunii fiscale influenţează volumul veniturilor colectate la bugetul de stat,
inclusiv gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale;
- autorităţile fiscale trebuie să fie în măsură să recupereze cât mai eficient creanţele
fiscale datorate de contribuabilii care deţin conturi financiare în alte state;
- contribuabilii refuză să se supună obligaţiilor fiscale pentru că sistemul fiscal este unul
neechitabil, fapt ce contribuie la colectarea defectuoasă a creanţelor fiscale la bugetul statului;
- relaţia dintre contribuabili şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală influenţează
nivelul de încredere privind capacitatea statului de a asigura bunăstarea populaţiei;
- încrederea în autorităţile fiscale este relativ scăzută şi influenţează semnificativ gradul
de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale;
- sistemul fiscal trebuie să genereze un echilibru în economie, adică contribuabilii să fie
dispuşi să-şi plătească obligaţiile fiscale în mod voluntar.
Obiectivele principale urmărite în cadrul lucrării noastre au în vedere identificarea
măsurilor specifice de consolidare a principalelor aspecte ce contribuie la crearea unui cadru
eficient privind colectarea obligaţiilor fiscale, puse pe seama explorării riguroase a cauzelor
care denaturează, în prezent, nivelul de încredere al contribuabilor în autorităţile fiscale, prin
prisma politicilor fiscale adoptate, precum şi datorită deficienţelor sistemului fiscal actual. În
acest sens, pornind de la această premisă, s-a urmărit atingerea următoarelor obiective:
O1: Definirea aspectelor teoretice privind sistemul fiscal din România, în contextul asigurării
stabilităţii unui cadru eficient şi transparent realizării veniturilor bugetare.
O2: Analizarea impactului deciziilor de politică fiscală în realizarea veniturilor bugetare,
inclusiv modificarea Codului fiscal (Legea nr. 227/2015).
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O3: Propunerea unui program de conformare voluntară care să contribuie la diminuarea
costului colectării.
O4: Construirea unor indicatori de risc privind conformarea fiscală, care să contribuie la
eficientizarea procesului de colectare.
O5: Înţelegerea atitudinii contribuabililor din economia românească faţă de plata impozitelor
şi taxelor (sondaje de opinie).
O6: Determinarea unei corelaţii între nivelul conformării voluntare şi economia subterană.
O7: Identificarea factorilor care influenţează gradul de civism fiscal (moralitatea fiscală)
măsură de creştere a conformării voluntare la plata obligaţiilor fiscale.
O8: Recomandări privind îmbunătăţirea procesului de îndrumare şi acordare a asistenţei
fiscale în vederea consolidării relaţiei “contribuabil - A.N.A.F.”.
Considerăm că obiectivele pe care ni le-am propus şi ipotezele de la care am pornit în
cercetarea noastră au în vedere constituirea resurselor financiare ale statului care determină
asigurarea cetăţeanului asupra încrederii în guvernarea societăţii româneşti şi sustenabilitatea
acestuia în U.E., garantarea realizării veniturilor financiare ale statului prin înfiinţarea unui
sistem simplu şi transparent de percepere pentru fiecare cetăţean şi conştientizarea necesităţii
perceperii de impozite.
Lucrarea noastră este concepută şi structurată în cinci capitole, după cum urmează:
Primul capitol, intitulat Consideraţii privind sistemul fiscal din România, înglobează
noţiuni teoretice despre sistemul fiscal din România, respectiv politica fiscală pe care fiecare
stat o adoptă şi care se materializează prin legi, hotărâri de guvern, ordonanţe de guvern
precum şi alte reglementări specifice ale ordonatorilor principali de credite. Totodată, sunt
prezentate, printr-o analiză comparativă, sistemele fiscale adoptate de către state membre ale
Uniunii Europene (Austria şi Ungaria), cu scopul identificării nivelului presiunii fiscale care
afectează, în general, gradul de conformare voluntară la plata şi declararea obligaţiilor fiscale.
Astfel, la un nivel din ce în ce mai ridicat al presiunii fiscale, interesul general al
contribuabililor privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale scade progresiv, concomitent cu
reducerea masivă a veniturilor colectate la bugetul de stat.
În acest sens, pornind de la ipoteza potrivit căreia nivelul presiunii fiscale influenţează
volumul veniturilor colectate la bugetul de stat, inclusiv gradul de conformare a obligaţiilor
fiscale, ne-am propus să analizăm dacă între aceşti indicatori există vreo legătură, precum şi
dacă nivelul presiunii fiscale afectează sau nu veniturile colectate la bugetul de stat, înclusiv
conformarea voluntară a obligaţiilor fiscale. Astfel, în urma unor prelucrări statistice, cu
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ajutorul softului IMB SPSS 17, am constatat că, în ambele situaţii, nivelul presiunii fiscale
înfluenţează semnificativ atât volumul veniturilor care se încasează la bugetul de stat, cât şi
gradul de conformare voluntară a obligaţiilor fiscale, fapt ce validează şi ipoteza noastră
enunţată în cadrul acestui capitol. Cu cât nivelul presiunii fiscale este mai redus (dacă scade
cu 4% faţă de perioada analizată), cu atât mai mult contribuabilii sunt mai dispuşi să se
conformeze la plata obligaţiilor fiscale (creşte cu 4% faţă de perioada analizată), iar statul
colectează mai eficient sumele datorate de către aceştia (creşte cu 31% faţă de perioada
analizată).
Graficul nr. 1 - Reprezentări grafice ale funcţilor de regresie liniară, pătratică

Sursa: prelucrare date în SPSS 17
Prin urmare, considerăm că măsurile de relaxare fiscală adoptate de către stat în
perioada 2015 – 2017, constituie un demers important în construirea unui sistem fiscal
coerent, care să permită contribuabililor o mai bună conformare la plata şi declararea
obligaţiilor fiscale. Totodată, apreciem că, deşi nivelul presiunii fiscale este cu mult mai redus
faţă de alte state membre U.E., este necesar ca autorităţile fiscale să modifice procedurile
actuale de colectare a obligaţiilor fiscale, precum şi cele de acordare a asistenţei fiscale, prin
mutarea competenţei de administrare la nivelul organelor fiscale teritoriale în cazul
contribuabililor mijlocii care, în prezent, aduc venituri substanţiale la bugetul general
consolidat (40%2 din veniturile totale încasate la nivelul Mun. Bucureşti)
Al doilea capitol, intitulat Impactul deciziilor de politică fiscală în realizarea
veniturilor bugetare în România, prezintă modul în care deciziile de politică fiscală
influenţează realizarea veniturilor statului, urmare modificărilor aduse de noua legislaţie
fiscală elaborată în anul 2015 (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), dar şi datorită
analizării unor factori importanţi, precum salariul minim pe economie, valoarea punctului de
2

http://static.anaf.ro/static/10/Bucuresti/rap_dgrfpb_2016.pdf
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pensie, contribuţia aferentă fondurilor de pensii administrate în sistem privat şi contribuţiile
de asigurări sociale.
Totodată, din analizele efectuate, prin prisma modificărilor legislative, apreciem un
trend ascendent al veniturilor bugetare încasate de la un an la altul, prin estimarea veniturilor
care se vor încasa în anul 2017 (de exemplu, veniturile colectate în anul 2017 pot să fie în
cuantum de 203.427,73 mil. lei, în creştere cu 2% faţă de anul 2016), însă realitatea
economică este alta, întrucât impactul modificărilor aduse de noul Cod fiscal pot distorsiona
încasările bugetare, datorită reducerii anumitor cote de impozitare, încadrării anumitor
activităţi în categoria veniturilor neimpozabile sau majorării anumitor plafoane de impozitare.
Graficul nr. 2 - Reprezentare grafică sub formă de arie a valorii prognozate
pentru venitul realizat de A.N.A.F. pe anul 2017

Sursa: prelucrare date în WinQSB

Prin urmare, pornind de la propunerile legislative adoptate la nivelul A.N.A.F.,
considerăm considerăm că ar mai trebui luate următoarele măsuri:
 dezvoltarea unui sistem de plată on-line a obligaţiilor fiscale pentru toate categoriile de
contribuabili, conducând astfel la consolidarea încrederii acestora într-un sistem fiscal
perfectibil, poate chiar performant. Începând cu anul 2016 se pot efectua plăţi on-line doar de
către persoanele fizice, prin intermediul Sistemului Naţional de Plăţi Electronice (SNEP),
respectiv prin „ghişeul.ro”;
 extinderea funcţionalităţilor serviciului „Spaţiul Privat Virtual” (SPV) şi pentru persoanele
juridice, permiţând astfel şi acestora vizualizarea declaraţiilor on-line şi istoricul de plată al
obligaţiilor fiscale, precum şi depunerea on-line a declaraţiilor fiscale;
 integrarea în cadrul formularului 150 „Declaraţii on-line” pentru persoane juridice şi a
posibilităţii accesării dosarului fiscal, fără a mai fi necesară completarea formularului 152
„Acces controlat la dosarul fiscal”. În prezent, migrarea de pe portalul „e-guvernare” în SPV
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se realizează prin completarea formularului C800 - Cerere de înregistrare ca utilizator SPV a
persoanelor care dețin certificat calificat (depunerea declaraţiilor fiscale se poate face doar pe
portalul e-guvernare);
 clarificarea aspectelor legislative referitoare la delimitarea veniturilor obţinute din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal versus patrimoniul afacerii. De
exemplu, o persoană fizică care deţine în proprietate un bloc de apartamente (patrimoniul
personal) este impozitată cu 3% pentru sumele care depăşesc venitul neimpozabil de 450.000
lei;
 simplificarea documentaţiei în ceea ce priveşte înregistrarea în scopuri de TVA şi a
condiţiilor exigente de acordare a codului respectiv;
 eliminarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care obţin şi
venituri din cedarea folosinţei bunurilor (în prezent această contribuţie se percepe
contribuabililor care realizează şi alte venituri de natură salarială, pensii, investiţii, activităţi
agricole, etc.);
 modificarea modalităţii actuale de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în
cazul persoanelor care nu realizează venituri, în sensul cuprinderii acestora în cadrul
persoanelor exceptate de la plata CASS;
 legiferarea regimului fiscal al monedei virtuale “bitcoin” în vederea impozitării veniturilor
din tranzacţionarea acesteia;
 reglementarea înregistrării fiscale a antrenorilor, arbitrilor sportivi sau a sportivilor de
performanţă minori;
 clarificarea aspectelor privind obligativitatea (sau nu) înscrierii la masa credală în urma
încheierii procedurii de faliment/admiterii planului de reorganizare, în vederea ajustării bazei
de impozitare a TVA;
 reglementarea regimului fiscal privind înregistrarea persoanelor nerezindente de către
plătitorii de venit, prin atribuirea unui singur cod de identificare fiscală, cu ocazia primei
înregistrări, la solicitarea plătitorului de venit;
 clarificarea aspectelor legislative privind fiscalizarea caselor de marcat în cazul
persoanelor fizice rezidente (CNP) şi nerezidente (NIF) în vederea desfăşurării anumitor
activităţi (închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală –
între 1 şi 5 camere sau desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu caracter sezonier – 1 martie
sau în perioada sărbătorilor de iarnă).
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Capitolul trei, intitulat Conformarea fiscală, parte integrantă a procesului de
colectare, analizează necesitatea existenţei unei strategii eficiente la nivelul autorităţilor
fiscale, cu scopul atragerii veniturilor la bugetul de stat, dar şi asigurării că nerespectarea
legislaţiei fiscale este menţinută la un nivel minim. În acest sens, au fost avute în vedere
modalităţi specifice de dezvoltare a modului de colectare a obligaţiilor fiscale ale
contribuabililor, prin atingerea unor obiective de conformare, precum înregistrarea la
administraţia fiscală, completarea declaraţiilor fiscale, raportarea veniturilor obţinute şi plata
la timp a obligaţiilor fiscale. În cazul în care unul dintre cele patru obiective nu este îndeplinit,
autorităţile fiscale riscă să se confrunte cu fenomenul de neconformare la plata şi declararea
obligaţiilor fiscale. Cu privire la modalităţile prin care autorităţile fiscale colectează creanţele
fiscale datorate de către contribuabili, au fost identificate următoarele limite:
a. disponibilitatea Fiscului de a informa centralizat, prin intermediul Unităţii de Imprimerie
Rapidă, a contribuabililor aflaţi în dificultate financiară privind acordarea unor facilităţi
fiscale pentru obligaţiile restante, fie pe o perioadă de 6 luni (fără garanţii), fie pe o perioadă
de 5 ani (cu garanţii);
b. existenţa unor deficienţe privind Programul de conformare voluntară pentru persoanele cu
venituri/averi mari (PFAM) referitoare la momentul de la care se impun veniturile detectate
de către autorităţile fiscale. În acest sens, apreciem oportună introducerea unui moment „zero”
de la care obligaţiile fiscale încep să „curgă”, pentru a stimula declararea voluntară a
contribuabililor în cauză, precum şi aplicarea diferenţiată a cotelor de impozitare, întrucât
demotivează conformarea voluntară a contribuabililor corecţi;
c. valorificarea de către A.N.A.F. a schimbului automat de informaţii privind conturile
financiare. Astfel, ţinând cont de faptul că începând cu luna septembrie 2017, România
procedează la schimbul automat de informaţii privind conturile financiare cu alte state,
inclusiv cu cele considerate paradisuri fiscale, apreciem că autorităţile fiscale pot lansa
programe specifice de divulgare (conformare) voluntară cu scopul atragerii veniturilor din
străinătate nedeclarate de către contribuabili sau nedepistate de către organele de inspecţie
fiscală. Prin urmare, pornind de la ipoteza conform căreia autorităţile fiscale trebuie să fie în
măsură să recupereze cât mai eficient creanţele fiscale datorate de către contribuabilii care
deţin conturi financiare în alte state, am considerat că rata de declarare a sumelor deţinute în
conturile din străinătate în anul 2016 (78 de persoane au declarat venituri din străinătate), în
scădere cu 40% faţă de anul 2015 (în cadrul PFAM), este una care nu stimulează iniţiativa
contribuabililor privind declararea sumelor respective, precum şi creşterea eficientă a
12

veniturilor colectate la bugetul de stat. În aceast sens, prin estimarea atât a numărului de
contribuabili care vor declara veniturile din străinătate în anul 2017 (13), cât şi a veniturilor
care vor fi declarate în aceeaşi perioadă (74 mil. lei), am constatat că acestea vor înregistra o
scădere semnificativă, fapt ce a condus la construirea unui program de conformare voluntară
adresat persoanelor fizice care realizează venituri din străinătate şi validarea ipotezei enunţate.
Practic, prin intermediul programului de conformare voluntară există posibilitatea ca, o parte
dintre contribuabilii care deţin conturi bancare în alte state să fie dispuşi să se autodenunţe,
beneficiind de anumite facilităţi fiscale la declararea sumelor respective (de exemplu,
reducerea cu 37.5% a impozitului pe venit datorat, de la 16% la 10%), cu condiţia îndeplinirii
unor criterii de risc preliminarii referitoare la rezidenţa fiscală (în vederea evitării dublei
impuneri sau acordării creditului fiscal), la veniturile realizate în străinătate ( > 50.000 USD),
la conturile bancare deţinute (active şi închise), la obligaţiile fiscale restante în România, la
sancţiunile aplicate până la data solicitării accesării programului sau la infracţiunile săvârşite.
Tabelul nr. 1 – Concept program de conformare voluntară în România
Reguli generale

Perioada de derulare a
programului
Impozit pe venit
Dobânzi penalizatoare
Penalităţi de întârziere
Penalităţi de nedeclarare
Sancţiuni contravenţionale
Urmărire penală
Închisoare
Condiţii de eligibilitate

Schimb automat de informaţii

Nedeclararea la timp a
obligaţiilor fiscale
Permanent
16% (standard)
0,02%/zi de întârziere (standard)
0,01%/zi de întârziere (standard)
0,08%/ zi de întârziere
(standard)
între 50 şi 500 de lei
Da (standard)
Da (standard)
Nu e cazul

Program de conformare voluntară
asupra conturilor financiare
deţinute în alte state
Autodenunţare
3 ani
10% (program)
0,01%/zi de întârziere (program)
0,00%/zi de întârziere (program)
reducere de 50% (program)
Avertisment (program)
Nu (program)
Nu (program)
50% din veniturile deţinute în
conturi financiare din alte state să
fie depozitate în conturi bancare
din România

Necesitatea existenţei unui astfel de program derivă din faptul că autorităţile fiscale pot
să-şi reducă considerabil costurile cu recuperarea sumelor datorate de către contribuabili, cu
condiţia să investigheze prudent acele situaţii cu potenţial de risc ridicat, respectiv
provenienţa fondurilor care sunt asociate cu activităţile infracţionale (procesul de spălarea
banilor) şi să includă în programele de conformare doar pe acei contribuabili care se califică
în limitele parametrilor setaţi prin programul de conformare voluntară.
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Prin urmare, apreciem că un astfel de program de conformare voluntară destinat
veniturilor realizate în străinătate, reprezintă un demers important pentru autorităţile fiscale în
atragerea de resurse financiare la nivel naţional, precum şi de reducere a costurilor aferente
colectării obligaţiilor fiscale
d. măsurarea gradului de conformare voluntară la plata şi declararea obligaţiilor fiscale
doar pentru persoanele juridice, fapt ce demostrează că o parte din veniturile statului nu sunt
evidenţiate în mod realist, în concordanţă cu tipurile de impozite şi categoriile de contribuabili
plătitori de impozite şi taxe. Tocmai de aceea, am considerat necesară determinarea gradului
de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale pentru persoane fizice şi pe tipuri de
impozite (impozit pe profit, impozit pe venit, TVA şi accize).
Graficul nr. 3 - Gradul de conformare voluntară la plată pentru persoane fizice
şi pe tipuri de impozite

Sursa: realizat de autor pe baza propriilor estimări
Astfel, cu ajutorul simulărilor efectuate privind determinarea gradului de conformare
voluntară la plata obligaţiilor fiscale, distinct, pe categorii de contribuabili şi tipuri de
impozite, a reieşit că zonele cu risc ridicat sunt în special la categoriile de contribuabili
persoane fizice (70%), dar şi la majoritatea tipurilor de impozite şi taxe percepute de stat
(78% la impozitul pe profit, 86% la impozitul pe venit şi 78% la TVA).
Totodată, din estimările efectuate privind gradul de conformare voluntară la plata
obligaţiilor fiscale pe tipuri de impozite, se poate observa că nivelul încasărilor se situează, în
general, la aproximativ 80% din totatul sumelor previzionate anual, faptul ce demonstrează că
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să-şi îmbunătăţească metodele de colectare
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a obligaţiilor fiscale, precum şi modul de abordare a contribuabililor, cu scopul de a determina
motivele pentru care aceştia întâmpină dificultăţi în a se conforma voluntar.
În acest sens, considerăm că ar trebui luate următoarele măsuri cu impact semnificativ
în creşterea gradului de colectare a obligaţiilor fiscale:
 determinarea de către A.N.A.F. a gradului de conformare voluntară la plata şi declararea
obligaţiilor fiscale pe categorii de contribuabili şi pe tipuri de impozite şi taxe aferente
bugetului de stat;
 monitorizarea lunară, trimestrială şi anuală a indicatorilor care măsoară acest grad de
conformare voluntară, în vederea luării măsurilor care se impun pentru corectarea
deficienţelor constatate;
 înfiinţarea unui departament specializat la nivelul A.N.A.F. care să analizeze cazurile de
neconformare fiscală cu scopul de identifica metodele prin care se pot recupera sumele
restante (contactarea telefonică, vizita la sediul contribuabililor, informări electronice,
etc.);
 selectarea contribuabililor care nu se conformează, în vederea oferirii posibilităţii de
eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale;
 lansarea unor programe de conformare voluntară adresate tuturor categoriilor de
contribuabili, cu scopul de a încuraja declararea şi plata la timp a obligaţiilor fiscale,
precum şi de a dimensiona volumul încasărilor anuale în conformitate cu Legea
bugetului de stat;
 crearea unor ghiduri fiscale pe categorii de activităţi, care să cuprindă informaţii
complete despre modul de înfiinţare, categoriile de impozite percepute, termenele de
plată, precum şi modalităţile de efectuare a plăţilor, inclusiv indicarea conturilor de
trezorerie aferente sumelor respective.
Aşadar, apreciem că introducerea cu prioritate a unor astfel de măsuri ar putea contribui
la creşterea veniturilor bugetare şi implicit la reducerea arieratelor rămase de recuperat, dar şi
la monitorizarea cu uşurinţă a acelor categorii de contribuabili care nu se conformează
voluntar.
e. percepţia pe care contribuabilii o au despre sistemul fiscal, în general, dar şi în autorităţile
fiscale, contribuie la colectarea defectuoasă a creanţelor fiscale la bugetul statului. În acest
sens am elaborat un chestionar (anexa nr. 2) care să măsoare atitudinea contribuabililor
privind plata obligaţiilor fiscale, prin determinarea unui eşantion reprezentativ, astfel încât
rezultatele obţinute să fie generalizate (metoda Taro Yamane). Chestionarul a fost distribuit
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unui număr 400 de persoane juridice şi persoane fizice autorizate din Municipiul Bucureşti, în
vederea identificării percepţiei contribuabililor privind plata obligaţilor fiscale, precum şi a
motivelor care sprijină conformarea voluntară a obligaţiilor fiscale.

270
persoane juridice

130
persoane fizice autorizate

Astfel, în studiul nostru, am enunţat câteva ipoteze de lucru care să verifice percepţia
contribuabililor faţă de Fisc, precum şi modul în care aceştia înţeleg relaţia acestora cu
autorităţile fiscale.
Prin intermediul primei ipoteze de lucru, „contribuabilii refuză să se supună
obligaţiilor fiscale pentru că sistemul fiscal este unul neechitabil, fapt ce contribuie la
colectarea defectuoasă a creanţelor fiscale la bugetul statului”, am analizat percepţia
persoane juridice şi persoane fizice autorizate care au completat chestionarul din Anexa nr. 2
şi am constatat faptul că relaţia dintre contribuabili şi A.N.A.F. determină formarea
mentalităţii de ansamblu privind existenţa unui climat favorabil, modern şi echitabil pentru
toţi cetăţenii.
Investigarea acestei ipoteze de lucru a condus la rezultatele aşteptate, respectiv
aproximativ 40% din totalul persoanelor intervievate (400) au declarat că sunt nemulţumiţi de
complexitatea legislaţiei fiscale care lasă loc de interpretări, de modalitatea în care A.N.A.F.
colectează la bugetul statului sumele datorate de către contribuabili şi de faptul că banii
publici nu sunt distribuiţi în mod corespunzător şi transparent (graficul nr. 4).
Graficul nr. 4 – Relaţia dintre contribuabili şi ANAF (%)

Sursa: realizat de autor pe baza chestionarului din anexa nr. 2
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A doua ipoteză de lucru, „relaţia dintre contribuabili şi A.N.A.F. influenţează nivelul de
încredere privind capacitatea statului de a asigura bunăstarea populaţiei” a fost testată prin
utilizarea întrebărilor nr. 5 şi 6 din Chestionar şi am constatat că, şi în acest caz, încrederea
contribuabililor în autorităţile fiscale este relativ scăzută (32%), datorită percepţiei privind
nivelul corupţiei în rândul funcţionarilor publici (35%), respectiv puterii de control a Fiscului
(42%), dar şi datorită nivelului redus al credibilităţii diferitelor direcţii de specialitate din
cadrul A.N.A.F., după cum urmează:
 Direcţia Generală a Vămilor (59%);
 Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (53%);
 Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (51%);
 Direcţia Generală de Asistenţă pentru Contribuabili (49%).
Graficul nr. 5 – Încrederea contribuabililor în autorităţile fiscale (%)

Sursa: realizat de autor pe baza chestionarului din anexa nr. 2
Ultima ipoteză, „încrederea în autorităţile fiscale este relativ scăzută şi influenţează
semnificativ gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale”, confirmă faptul că
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să-şi îmbunătăţească rapid procesele de
lucru, respectiv posibilitatea depunerii on-line a tuturor declaraţiilor fiscale (76%), plata online a obligaţiilor fiscale (61%), respectarea termenelor de soluţionare (răspuns) a solicitărilor
transmise de către contribuabili (79%), reducerea numărului de declaraţii fiscale (87%),
aplicarea unor facilităţi fiscale (înlesniri la plată a unor obligaţii fiscale restante) în cazul
întâmpinării unor dificultăţi financiare la plata obligaţiilor fiscale (79%).

17

Graficul nr. 6 – Modalităţi de creştere a gradului de conformare voluntară (%)

Sursa: realizat de autor pe baza chestionarului din anexa nr. 2
În ceea ce priveşte motivele care sprijină conformarea voluntară, am identificat o
combinaţie între „gradul de civism fiscal” (73%) şi „probabilităţile de control” (69%),
respectiv un mix între conştiinţă şi teamă de detectare, fapt ce demonstrează că fenomenul de
conformare are loc în condiţiile încrederii în autorităţi, cât şi în condiţiile puterii ridicate a
statului (graficul nr. 7).
Graficul nr. 7 – Motivele care sprijină conformarea voluntară (%)

Sursa: realizat de autor pe baza chestionarului din anexa nr. 2
Prin urmare, atunci când contribuabilii au încredere în autorităţi, nivelul de conformare
voluntară creşte, datorită faptului că aceştia percep povara fiscală ca fiind distribuită echitabil
şi că legislaţia este corectă. Dacă interacţiunea are la bază puterea impusă de autorităţile
fiscale şi contribuabilii consideră că fraudarea nu este benefică pentru ei, nivelul conformării
silite creşte. De asemenea, dacă ambii factori de influenţă scad, este posibil să apară
fenomenul de neconformare. Practic, contribuabilul trebuie să reprezinte un deziderat al
conformării voluntare, fără de care statul nu mai poate să susţină o creştere sustenabilă pe
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termen îndelungat şi să asigure bunăstarea populaţiei. Modernizarea autorităţilor fiscale
trebuie să „înceapă” şi să pună pe primul plan relaţia cu contribuabilii săi, întrucât societatea
actuală devine din ce în ce mai digitalizată, lăsând în urmă conceptele tradiţionale despre Fisc
şi mentalitatea de mult apusă că autorităţile fiscale deţin monopolul. Controlul acestora asupra
cetăţenilor nu mai are loc în peisajul actual, când majoritatea societăţilor sunt orientate către
oferirea de servicii de calitate, bazate pe experienţa dobândită în timp şi oportunitatea
menţinerii la standarde înalte.
În acest sens, considerăm că ar trebui luate următoarele măsuri în vederea creşterii
nivelului de încredere în ANAF:
 creşterea nivelului de pregătire profesională a funcţionarilor publici din cadrul A.N.A.F., în
special în domeniul juridic şi al psihologiei grupurilor mici;
 schimbarea timpului de control fiscal în sensul sporirii caracterului preventiv al acestuia,
activitatea funcţionarilor să fie subordonată respectului reciproc, să nu aibă păreri
preconcepute, să ţină cont de opinia celui controlat;
 mai multă transparenţă în relaţia cu contribuabilul;
 restituirea datoriilor către contribuabili în termen scurt;
 îmbunătăţirea sistemelor IT, eliminarea birocraţiei şi îmbunătăţirea relaţiei control –
contribuabil;
 reducerea termenelor de răspuns pentru contribuabili.
Al patrulea capitol, intitulat Moralitatea fiscală, măsură de creştere a gradului de
conformare

fiscală,

abordează

componenta

psihologică

a

fiscalităţii,

respectiv

comportamentul fiscal al contribuabilului şi factorii care determină sau îngreunează
îndeplinirea voluntară a obligaţiilor fiscale. De asemenea, evidenţiem aspectele care
determină existenţa sau apariţia sentimentului civic, din punct de vedere fiscal, prin
intermediul normelor sociale, corectitudinii sarcinii fiscale şi încrederii în stat. În acest sens,
teoria altruistă (Chung, 1976) clarifică faptul că, în principiu, deciziile de sustragere de la
plata impozitelor sunt constrânse de bunăstarea generală, sentimentul de moralitate fiscală
fiind influenţat atât de propriile convingeri, cât şi de starea generală a societăţii. Mai mult de
atât, teoria kantiană (Laffont,1995 şi Sugden,1994) stabileşte ca punct de pornire în
conturarea unui comportament fiscal adecvat, echitatea sarcinii fiscale percepută de fiecare
contribuabil. Comportamentul fiscal depinde în mare măsură de atitudinea şi percepţia privind
impozitele şi taxele percepute de către stat, precum şi de modul în care sistemul fiscal (de
exemplu legislaţia fiscală şi probabilităţile de control) în ansamblu, permite gestionarea
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corectă a cazurilor de neconformare fiscală. În ceea ce priveşte comunicarea în administraţia
fiscală, deşi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a dezvoltat, în ultimii ani, diverse
modalităţii de comunicare între contribuabili şi administraţiile fiscale, cu scopul acordării de
îndrumare şi asistenţă contribuabililor, cum ar fi: e-mail, Call-center, portalul A.N.A.F.,
servicii de depunere a declaraţiilor fiscale în mediul on-line, consolidarea gradului de civism
fiscal în rândul cetăţenilor se realizează anevoios. Carenţele legislative reprezintă, încă, o
mare provocare atât pentru autorităţile fiscale, cât şi pentru contribuabili, întrucât acestea
contribuie atât la degradarea încrederii în capacitatea administrativă a statului de a asigura
resursele financiare necesare, cât şi la dimensionarea economiei subterane (28% din PIB).
În acest sens, în vederea consolidării relaţiei dintre contribuabili şi A.N.A.F., precum şi
în vederea creşterii nivelului de conformare voluntară a obligaţiilor fiscale, am efectuat
simulări statistice cu ajutorul programului IMB SPSS 17, cu scopul de a determina dacă există
sau nu o legătură între gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale şi economia
subterană. În urma cercetării efectuate, am constatat că există o legătură puternică între cei doi
indicatori, determinată de valoarea absolută a coeficientului de corelaţie de “-0,968”. Această
valoare negativă a coeficientului de corelaţie arată că variabilele sunt indirect corelate, adică
dacă valorile uneia au o tendinţă de creştere, ale celeilalte au o tendinţă de scădere şi invers.
Graficul nr. 8 - Reprezentări grafice ale funcţilor de regresie liniară

Sursa: prelucrare date cu softul SPSS 17
Similar, prin intermediul modelului statistic de regresie liniară, am prognozat anumite
evoluţii ale indicatorilor analizaţi, pornind de la asumpţia că nivelul economiei subterane în
anul 2017 se situează la 26%, în scădere cu 2% faţă de anul 2015, ceea ce demonstrează că
nivelul conformării voluntare poate să crească cu 6% (de la 83,5% în anul 2015 la 89,5% în
anul 2017), după cum urmează:
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(1) Indicator conformare voluntară = 168,143 - 3,025 ×
Indicator economie subterană
Coeficienţii de “168,143” şi “-3,025” intră în calcul în evaluarea indicatorului de
conformare voluntară, după cum exemplificăm în cele ce urmează: dacă pentru un alt an, de
exemplu 2017, se estimează că indicatorul economiei subterane este de 26%, atunci valoarea
estimată pentru indicatorul de conformare voluntară este cea din formula (2):
(2) Indicator conformare voluntară = 168,143 – 3,025 × 26,0 = 168,143 – 78,65 =
89,493
(2)

Astfel, dacă faţă de anul 2015, indicatorul economiei subterane ar avea o scădere de 2
unităţi (în anul 2015 a fost de 28%, iar în 2017 am presupus a fi de 26%, deci cu 2 unităţi mai
mic), atunci valoarea estimată a indicatorului conformare voluntară este de 45,822, adică mai
mare decât valoarea din anul 2015 cu 5,993 ≈ 6 unităţi. Deci, o modificare cu 2 unităţi a
indicatorului economiei subterane, se face la o modificare cu 6 unităţi a indicatorului
conformare voluntară. Şi invers, o modificare cu 6 unităţi a indicatorului conformare
voluntară, se leagă de o modificare cu 2 unităţi a indicatorului economiei subterane, conform
modelului de regresie găsit în formulele (1) şi (2).
În concluzie, există o legătură puternică între cei doi indicatori analizaţi, respectiv
gradul de conformare voluntară şi nivelul economiei subterane, fapt ce denotă importanţa pe
care statul trebuie să o acorde cetăţenilor privind gradul de încredere în Fisc, bazată pe
conştiinţa civică a fiecărui plătitor de impozite şi taxe. Practic, o scădere cu 2% a nivelului
economiei subterane conduce la o dimensionare cu 6% a gradului de conformare voluntară.
De asemenea, tot în cadrul acestui capitol, am efectuat un studiu de caz privind gradul
de moralitate fiscală în România, în vederea identificării, din punct de vedere al factorilor
demografici, profilului fiscal al contribuabililor dispuşi să plătească impozite şi taxe. Pornind
de la acest considerent, în studiul nostru am enunţat ipoteza de lucru potrivit căreia sistemul
fiscal trebuie să genereze un echilibru în economie, adică contribuabilii să fie dispuşi să-şi
plătească obligaţiile fiscale în mod voluntar. În acest sens, am considerat că rata medie a
fiscalităţii, înregistrată în România în anul 2015 (22,89%) în scădere cu 0,28% faţă de anul
2014, este una care nu stimulează creşterea gradului de conformare voluntară la plata
obligaţiilor fiscale şi, prin urmare, nici nivelul moralităţii fiscale.
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Graficul nr. 9 – Gradul de moralitate fiscală (%)

Sursa: realizat de autor pe baza chestionarului din anexa nr. 2

Astfel, pe baza acestei ipoteze, am analizat gradul de civism fiscal al persoanelor
fizice şi juridice care au completat chestionarul din anexa nr. 2 (întrebarea nr. 9) şi am
constatat faptul că, majoritatea respondenţilor (71%) preferă să-şi achite obligaţiile fiscale,
indiferent de politica fiscală adoptată de statul român, 21% consideră că nu este justificat să
declare statului veniturile obţinute, iar 8% nu ştiu dacă sunt dispuşi sau nu să evite plata
taxelor şi impozitelor datorate statului. Practic, se constată că, deşi există disponibilitate
crescută faţă de declararea impozitelor şi taxelor (91%), plata obligaţiilor fiscale (80%)
rămâne o chestiune majoră pentru contribuabili, iar cu cât statul acţionează în direcţia creşterii
prelevărilor obligatorii (60%), cu atât scade interesul spre conformare voluntară (49%).
În ceea ce priveşte categoria de contribuabili dispuşi să se conformeze la plata şi
declararea obligaţiilor fiscale, am identificat umătorul profil fiscal:
Vârsta:
între 30 – 49 ani sau
50 ani şi peste

Genul:
femeie sau bărbat

Starea civilă:
divorţat sau văduv

Nivelul de educaţie:

Statutul ocupaţional:

studii medii sau
superioare

persoană fizică
autorizată

Aşadar, constatăm faptul că profilul moral al contribuabilului nu este format din
persoane tinere, cu vârsta până în 29 de ani, cu studii superioare/postuniversitare, ceea ce
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demonstrează importanţa pe care trebuie să o acorde statul, prin intermediul autorităţilor
fiscale, acestei categorii de contribuabili care reprezintă viitorul societăţii româneşti. În acest
sens, pentru a asigura transparenţa şi credibilitatea proceselor de interacţiune dintre
autorităţile fiscale şi contribuabili, ce determină creşterea gradului de conformare fiscală,
considerăm că este necesară extinderea serviciilor oferite cetăţenilor, cu scopul de a contura
un cadru eficient dezvoltării voluntare a civismului fiscal şi implicit, de diminuare a
economiei subterane, respectiv:
• crearea unor flayer-e care să conţină informaţii despre serviciile oferite contribuabililor şi
distribuirea acestora la ghişeele organelor fiscale;
• acordarea de asistenţă la sediul organelor fiscale privind utilizarea serviciilor electronice de
comunicare la distanţă (de ex. SPV sau ghişeul.ro);
• contactarea periodică, la termenele de plată a obligaţiilor fiscale datorate de către
contribuabili, în vederea informării acestora privind modalităţile de plată a sumelor datorate;
• informarea din timp (letric sau e-mail) a contribuabililor referitor la schimbările legislative
şi invitarea acestora la sediul organelor fiscale pentru acordarea de asistenţă fiscală specifică
activităţilor desfăşurate de către aceştia;
• organizarea de întâlniri cu tematică fiscală în cadrul şcolilor/liceelor/facultăţilor, cu scopul
educării tinerilor în materie de impozite şi taxe.
Totodată, în vederea imbunătăţirii relaţiei dintre contribuabili şi A.N.A.F., apreciem
oportună implementarea unor măsuri referitoare la activitatea de îndrumare şi acordare de
asistenţă fiscală de către organele specializate din cadrul Agenţiei, după cum urmează:
 desfăşurarea activităţii de asistenţă pentru contribuabili pe niveluri de competenţă (diferite
de cele existente, potrivit Codului de procedură fiscală), respectiv: nivelul 1 (adresat
organelor fiscale) doar pentru asistenţa directă, la sediu şi nivelul 2 (adresat organelor fiscale
superioare – Direcţii regionale sau A.N.A.F.) pentru asistenţa în scris sau prin e-mail;
 modificarea termenelor de soluţionare a adreselor transmise de către contribuabili, în
funcţie de complexitatea problematicii fiscale, respectiv: 30 de zile (răspuns direct), 45 de zile
(solicitare punct de vedere la A.N.A.F.) şi 60 zile (solicitare punct de vedere la M.F.P.).
De asemenea, o altă propunere care să faciliteze relaţia dintre contribuabili şi A.N.A.F.,
este organizarea anuală a unor sondaje de opinie care să determine gradul de moralitate fiscală
al acestora, fiind o măsură incontestabilă de dimensionare a gradului de conformare voluntară
a obligaţiilor fiscale.
23

Crearea unor programe de tip “On boarding” adresate contribuabililor în primele 6 luni
de la depunerea primei declaraţii fiscale, prin contactarea şi invitarea la sediul administraţiei
fiscale, cu scopul oferirii de îndrumare şi asistenţă în domeniul specific de activitate al
acestora, reprezintă, de asemenea, un demers important în consolidarea relaţiei “contribuabil –
A.N.A.F.”.
Construirea unui profil fiscal al contribuabilului, pe baza unor factori demografici
stabiliţi în prealabil de către autorităţile fiscale, ţinând cont şi de tipurile de declaraţii depuse,
modalităţile de depunere, recurenţa depunerii acestora, frecvenţa plăţilor şi modalităţilor de
plată utilizate, numărul de amenzi primite şi plătite, numărul de contestaţii depuse, numărul
de controale fiscale efectuate, poate reprezenta o etapă importantă în promovarea unor
programe viitoare de conformare voluntară, prin acordarea unor reduceri la plata la timp a
obligaţiilor fiscale şi răsplătirea contribuabililor corecţi.
În concluzie, conformarea voluntară se poate realiza doar prin îndeplinirea unor cerinţe
specifice, respectiv prin adoptarea unui sistem fiscal simplu, uşor de înteles, prin aplicarea
unei legislaţii fiscale coerente, care să asigure bunăstarea populaţiei. Mai mult de atât, oferirea
unor servicii de calitate, bazate pe experienţa şi profesionalismul dobândit în timp de către
funcţionarii publici, precum şi oportunitatea menţinerii unor standarde înalte de servire,
trebuie să reprezinte un deziderat al autorităţilor fiscale. Indiferent de modul în care este
analizat comportamentul contribuabilului şi modul în care acesta percepe obligaţiile fiscale,
statul trebuie să ia măsuri privind propria organizaţie, întrucât doar în aceste condiţii putem
asigura mediul oportun dezvoltării gradului de civism fiscal şi implicit, al conformării
voluntare a obligaţilor fiscale. Mai mult de atât, apreciem relevantă externalizarea serviciilor
de executare silită şi tehnologia informaţiilor (IT), precum şi selectarea riguroasă a
personalului dedicat zonei de servire a contribuabililor, ţinând cont, în primul rând de
abilităţile de comunicare, dar şi de experienţa profesională, în vederea asigurării mediului
propice pentru îndeplinirea eficientă a modalităţilor de colectare a veniturilor bugetare. Şi să
nu uităm, societatea actuală se identifică din ce în ce mai mult cu era digitală şi reclamă
pertinent faptul că statul încă nu este în măsură să ofere tehnologia necesară asigurării unor
servicii la distanţă, performante pentru contribuabili.
Capitolul cinci, intitulat Concluzii finale, contribuţii personale şi dezvoltări
ulterioare, prezintă o sinteză a demersului nostru ştiinţific, inclusiv direcţiile viitoare de
cercetare, precum:
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 organizarea unor sesiuni de educaţie fiscală adresate viitorilor contribuabili, în special
pentru categoria cu potenţial de risc ridicat către economia subterană, identificată pe baza
factorilor demografici utilizaţi în cadrul chestionarului (tineri, cu vârsta până în 29 de ani, cu
studii superioare/postuniversitare), în vederea creşterii gradului de încredere în autorităţile
fiscale, precum şi al consolidării relaţiei dintre contribuabili şi A.N.A.F.
 realizarea unui ghid fiscal care să cuprindă informaţii generale despre sistemul fiscal în
ansamblu, prin promovarea acestuia în cadrul liceelor/facultăţilor de profil economic şi nu
numai, prin intermediul direcţiilor regionale/administraţiilor fiscale, cu scopul educării
tinerilor în materie fiscală, precum şi întăririi gradului de civism fiscal. Pentru realizarea
acestui obiectiv se va avea în vedere colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv cu Direcţia Generală de Asistenţă
pentru Contribuabili, responsabilă cu elaborarea materialelor informative.
 construirea unui indicator care să măsoare gradul de moralitate fiscală şi în cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, cu scopul de a determina şi nivelul de încredere al
funcţionarilor publici în Agenţie, precum şi percepţia privind relaţia funcţionarilor publici cu
Agenţia. Astfel, la baza acestui indicator, considerăm relevantă efectuarea unui sondaj de
opinie realizat anual, distribuit odată cu parcurgerea procesului de evaluare a performanţelor
individuale, în vederea explorării nivelului de civism fiscal al funcţionarilor publici.
 realizarea unor corelaţii între nivelul moralităţii fiscale şi evaziunea fiscală, precum şi între
conformarea voluntară şi moralitatea fiscală în vederea diminuării cauzelor care pot afecta
procesul de colectare a creanţelor fiscale.
De asemenea, rezultatele cercetărilor ulterioare vor fi diseminate în cadrul conferințelor
și simpozioanelor naționale și internaționale cotate ISI şi/sau indexate în baze de date
internaţionale.
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