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În condiţiile dezvoltării raporturilor economico-financiare şi ale amplificării schimburilor co-
merciale, sincronizarea sistemului fiscal cu contabilitatea firmei converge spre elaborarea unei 
metodologii contabile2 prin care să se atenueze şi să se elimine reprezentarea contabilă dena-
turată a realităţii şi să se exprime echitatea în realizarea raporturilor financiar-contabile. De ase-
menea, cerinţa stringentă de absorbţie a fondurilor europene în economia naţională presupune, 
cu necesitate, respectarea prevederilor Tratatului de guvernanţă fiscală, adoptat în cadrul Uniu-
nii Europene, şi armonizarea fiscalităţii cu cerinţele, principiile şi metodele contabilităţii, res-
pectând regulile unanimităţii în procesul de adoptare a deciziilor3.  

În calitatea sa de participant la circuitul economic, statul este “remunerat” cu impozite, taxe 
şi vărsăminte asimilate, iar delimitarea obligaţiilor fiscale ale firmelor este făcută în concordanţă 
cu prevederile Codului fiscal4 şi cu metodologiile şi regulile de gestiune economico-financiară. 
Cum majoritatea obligaţiilor fiscale sunt stabilite pe baza datelor contabile, gestiunea fiscală are 
la bază sistemul informaţional financiar-contabil. Ca şi componente principale ale sistemului fis-
cal sunt considerate5 impozitele şi taxele, ca venituri ale statului, mecanismul fiscal şi aparatul 
fiscal. Printre obiectivele declarate ale contabilităţii se înscrie şi reflectarea drepturilor şi a obli-
gaţiilor persoanelor fizice şi juridice, în expresie bănească, ceea ce constituie esenţa abordării 
juridice6 a patrimoniului, aflată între fiscalitate şi contabilitate. Ca şi element esenţial al viabilităţii 
financiare a unei întreprinderi, diagnosticul financiar reflectă concludent interdependenţa finan-
ţe-contabilitate. 

Obiectivul principal al activităţii fiscale îl constituie formarea şi gestionarea resurselor fi-
nanciare publice, prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, buge-
tele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor instituţii publice autonome7. 
Aceste resurse sunt necesare activităţii puterii de stat, centrale şi locale, în beneficiul comunită-
ţii. Fiscalitatea, la nivelul agenţilor economici, poate fi privită ca un sistem de percepere şi înca-
sare a impozitelor şi taxelor, dar şi ca un ansamblu juridic de reglementare a impunerii contribu-
abililor şi de fundamentare a mecanismului de stabilire a impozitelor şi a taxelor de perceput. 
Adaptarea fiscalităţii la cerinţele prezentului se realizează, în mare măsură, prin aplicarea pre-
vederilor Codului fiscal şi a altor reglementări specifice domeniului. 

 
                                                 
1 Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial 
privind Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul POSDRU/89/1.5/S/59184 ”Perfor-
manţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”. 

2 Feleagă, N., Ionaşcu, I. – Tratat de contabilitate financiară, vol. II-Ingineria contabilităţii financiare, Ed. 
Economică, Bucureşti, 1998, p. 542 

3 Corondan, B., T. – Armonizarea fiscală - raţionament şi conţinut, Revista Finanţe Publice şi Contabilitate 
nr. 2/2012, p. 33 

4 Legea nr. 571/22.12.2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 927/23.12.2003), cu modificările şi completările 
ulterioare 

5 http://facultate.regielive.ro/cursuri/contabilitate/fiscalitatea-şi-contabilitatea-întreprinderii-63918.html 
6 Pântea, P., I. – Managementul contabilităţii româneşti, ediţia a II-a, Ed. Intelcredo, Deva, 1999, p. 21 
7 Oprean, V., B., Oprean, D. – Componente necesare ale ingineriei organizaţiilor: structurile şi politicile 
fiscale, Revista Finanţe Publice şi Contabilitate nr. 2/2012, p. 10 
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1. Aspecte privind dualitatea raporturilor fiscalitate-contabilitate 
 

În general, adaptarea sistemelor fiscale la cele contabile se poate realiza prin soluţii alter-
native, care vizează mediul pieţei şi negocierea condiţiilor de echilibrare. În domeniul fiscal, sin-
cronizările se referă la impozitele care pot intra sub incidenţa echilibrărilor şi nivelul până la care 
se pot realiza. Ca şi componentă a gestiunii fiscale8, contabilitatea constituie sistemul informaţi-
onal care asigură funcţionarea, în condiţii de eficienţă şi securitate a fiscalităţii, precum şi dez-
voltarea creanţelor fiscale. Structurile contabile informaţionale şi funcţionalitatea lor sunt orien-
tate şi spre onorarea interesului fiscal. Evoluţiile actuale conturează, ca forme distincte de con-
tabilitate în întreprinderi, contabilitatea financiară, contabilitatea de gestiune, contabilitatea afa-
cerilor sau operaţională şi contabilitatea fiscală. Între contabilitatea financiară şi cea fiscală exis-
tă, simultan, o conexiune şi o deconectare: sistemul informaţional financiar-contabil realizează 
finalităţile contabile şi fiscale, dar sunt diferenţe notabile între regulile şi principiile contabile şi 
fiscale. 

Pentru societăţi comerciale, decizia privind armonizările este puternic influenţată de preo-
cuparea maximizării randamentului investiţiilor şi a minimizării costurilor. Costurile de producţie 
şi, implicit, preţurile sunt influenţate hotărâtor de costul muncii şi prelevările care afectează cos-
tul consumurilor intermediare, cum sunt accizele. De pildă, creşterea salariilor influenţează com-
petitivitatea mărfurilor pe piaţă şi contribuie la evoluţia spiralei inflaţioniste. 

Pe termen scurt, modificarea nivelului fiscalităţii indirecte influenţează activitatea parteneri-
lor firmei, ceea ce impune cerinţa armonizării modificărilor în privinţa prelevărilor. Metodele de 
impozitare a profiturilor pot genera distorsiuni în alegerea naturii investiţiilor sau în localizarea 
spaţială a anumitor activităţi şi în deciziile de finanţare ale întreprinderii. Prin urmare, este ne-
voie şi de o echilibrare a impozitelor privind profiturile societăţilor, extinzând impozitul asupra di-
videndelor şi unificând tratamentul fiscal pentru profiturile “repatriate” sau “vărsate” în străinăta-
te. Menţinerea diferenţelor în impozitarea profitului poate duce la scăderea investiţiilor acolo un-
de se percep impozite mai mari şi încurajarea companiilor multinaţionale să-şi evidenţieze profi-
turile la întreprinderile din ţările unde impozitele sunt mai reduse. 

Mobilitatea tot mai accentuată a capitalului face necesară punerea de acord a impozitelor 
asupra tranzacţiilor imobiliare şi a intermedierilor financiare. 

Relativ la gradul de armonizare a raportului fiscalitate-contabilitate este de remarcat faptul 
că problemele sincronizărilor nu pot să vizeze uniformizări ale politicilor statale. În acest sens, 
pentru evitarea distorsiunilor privind localizarea sediului social şi a tendinţei de folosire incorectă 
a contabilităţii întreprinderii astfel încât profiturile să fie raportate în statele cu fiscalitatea cea 
mai redusă, soluţia este de impozitare a profitului global al întreprinderii. O astfel de abordare ar 
limita evaziunea fiscală şi ar obliga autorităţile fiscale să coopereze mai bine şi să adopte un 
sistem comun privind impozitarea dividendelor. Şi la nivel microeconomic, întreprinderile cu 
subunităţi în zone geografice în care apar diferenţieri ale impozitelor locale percepute trebuie 
adoptate măsuri fiscale şi contabile similare de evitare şi eliminare a evaziunii fiscale licite. 

Relativ la fiscalitatea indirectă, menţinerea unor diferenţe importante de impozitare între li-
mitele convenite cu un grad acceptabil de colaborare între ţări, este soluţia ce poate fi luată în 
considerare pentru stabilirea cuantumului TVA şi a accizelor. Până în prezent, încercările de 
uniformizare a cotelor la TVA, sau de aliniere a accizelor la un nivel minim, nu au avut sorţi de 
izbândă, dat fiind faptul că acestea sunt folosite şi ca pârghii statale de echilibrare bugetară. 

Interferenţele fiscalitate-contabilitate sunt evidente în aspecte specifice, cum sunt9: evalua-
rea elementelor din situaţiile financiare, reevaluarea şi amortizarea imobilizărilor corporale, 
tratamentul contabil şi fiscal privind deprecierea activelor, provizioanele, impozitul pe profit, taxa 

                                                 
8 Ristea, M., Dumitru, C. – (Re)alinieri. Pentru o contabilitate fiscală, Economistul nr. 26-27 (serie nouă), 
25 iulie 2011 (preluat în www.economistul.ro/contabilitate-realinieri-pentru-o-contabilitate-fiscală-a4494) 

9 www.fin.ro/articol_15503/relaţia-fiscalitate-contabilitate-determinantă-în-afacerile-de-azi.html 
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pe valoarea adăugată. De pildă, din punct de vedere contabil, în întreprinderi deprecierea valorii 
imobilizărilor sub formă de amortizare, este calculată în funcţie de durata de utilizare economică 
şi de valoarea lor de inventar, şi se include în costurile de producţie; amortizarea fiscală nu ţine 
cont de amortizarea contabilă, ceea ce poate influenţa pozitiv rezultatele financiare prin econo-
mia de impozit datorat. În valoarea fiscală a unui activ imobilizat sau în costul de achiziţie/valoa-
rea de piaţă la data intrării în patrimoniul contribuabilului intră şi reevaluările contabile. 

 
2. Alternative decizionale de adaptare a fiscalităţii în macroeconomie 

 
Pentru managerii sistemului fiscal, decizia privind sincronizǎrile se poate referi fie la starea 

conjuncturalǎ a pieţei într-o anumită perioadă, fie la negocierea elementelor definitorii. 
În condiţiile globalizării, piaţa unică favorizează manifestarea liberalismului economic, care 

promovează armonizarea prin intermediul pieţei. Adepţii acestei strategii îşi motivează opţiunea 
prin faptul că o anumită concurenţă şi un anumit tip de economie reclamă şi impun un sistem 
fiscal-financiar optim la nivel comunitar, susţinut economic şi performant în competiţia cu alte 
pieţe integrate. O astfel de abordare este tributară intervenţionismului de tip democratic în detri-
mentul luării unor măsuri prin coalizarea guvernelor în abordarea pieţei. Impactul liberalismului 
economic asupra bugetelor naţionale este foarte diferit, ceea ce face ca încercările de uniformiza-
re fiscală să nu dea rezultatele scontate. 

Neacceptarea în totalitate a armonizării prin intermediul pieţei este explicată şi prin faptul 
că aceasta poate genera concurenţă între state, cu consecinţe negative asupra sistemului fis-
cal, care poate duce la exonerarea totală a factorilor mobili şi la taxe exorbitante pentru factori 
imobili. O soluţie, în acest context, ar putea fi reducerea drastică a cheltuielilor publice, soluţie 
neagreată de societate. 

Contractul social, rezultat prin vot democratic, este determinant asupra cheltuielilor publice 
şi a redistribuirilor fiscale, printr-o decizie de tip colectiv, ceea ce duce la apariţia de beneficiari 
care nu suportă finanţarea cheltuielilor publice. Beneficiarii de cheltuieli publice se pot sustrage 
finanţării localizându-şi activitatea în alte ţări, unde cheltuielile publice ce le revin sunt mai con-
sistente şi fiscalitatea mai relaxată. Un astfel de sistem nu este viabil, dar poate fi consecinţa 
armonizării prin piaţă. 

Experienţa existenţei şi a dezvoltării comunitare atestă faptul că puţinele armonizări, reali-
zate până în prezent, sunt, mai degrabă, rodul mecanismului de reglare al pieţei concurenţiale. 
Armonizarea negociată s-a dovedit a fi un proces de durată, de discuţii adeseori sterile, pentru 
a se ajunge la convergenţa unor puncte de vedere şi la obţinerea unui acord. Principalele moti-
vaţii ale eşecului unor negocieri sunt:  

◘ orice negociere este şi o confruntare între instituţii şi state: fiecare ţarǎ îşi doreşte un sis-
tem fiscal cât mai raţional şi eficace, iar autorităţile naţionale nu agreează imixtiunile unor insti-
tuţii în politicile lor fiscale care caracterizează suveranitatea lor în domeniu. De exemplu, deci-
ziile unor tehnocraţi de la Comisiile Europene nu sunt considerate de state ca măsuri democra-
tice aplicabile în propriile ţǎri; 

◘ instituţiile internaţionale au în vedere, într-o mai mică măsură, cerinţele menţinerii unui 
anumit nivel al resurselor publice colectate prin impozite. Comisia Europeană priveşte fiscalita-
tea ca un obstacol în calea funcţionării eficiente a pieţei unice, în timp ce ţările europene doresc 
angrenarea pârghiilor financiare în politicile sociale şi economice; 

◘ fiecare ţară este ataşată tradiţiilor proprii care presupun o putere decizională specifică în 
domeniul fiscal; 

◘ negocierile presupun apariţia intereselor conflictuale între ţări datorită impactului foarte 
diferit al deciziilor luate privind bugetele naţionale; 

◘ realizarea unui echilibru fiscal este un proces foarte complicat, întrucât, de exemplu, mo-
dificarea unui impozit afectează sistemul fiscal naţional, ceea ce impune măsuri ample de refor-
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mare; reducerea unui impozit impune creşterea altuia sau a altora, periclitând realizarea unor 
programe din lipsa resurselor bugetare. 

Experţi în domeniul economico-financiar apreciază că deciziile fiscale trebuie să rămână 
apanajul autorităţilor naţionale, iar o măsură adoptată într-o ţară care-şi dovedeşte eficacitatea 
trebuie analizată, adaptată şi generalizată în celelalte ţări. Reformele fiscale trebuie concepute 
astfel încât să reflecte şi cerinţa armonizărilor fiscale printr-un compromis rezonabil între suve-
ranitatea naţională şi dezideratul eliminării barierelor fiscale care impietează asupra funcţionării 
normale a pieţei unice. 

În acordul de asociere al României la UE, semnat la Bruxelles, la 1 februarie 1993, se pre-
vedea că armonizarea legislaţiei fiscale româneşti cu cea comunitară este o condiţie fundamen-
tală de integrare a ţării noastre în structurile europene, iar adaptarea sistemului fiscal la cerinţe-
le mecanismelor pieţei unice reprezintă un obiectiv strategic naţional. 

 
3. Politici contabile şi fiscale în microeconomie 

 
Cele două componente ale demersului ştiinţific - contabilitatea şi fiscalitatea - îşi au obârşia 

în mediul social-economic, în evoluţiile sale spre societatea modernă. În istoricul evoluţiei, s-au 
formulat şi desprins, mereu, obiective, principii şi norme specifice în directa manageriere a orga-
nelor administrative. Politicile rezultate au fost şi sunt expresia cerinţelor de informare şi mana-
gement prin politici contabile şi fiscale menite să racordeze informaţia financiar-contabilă la con-
diţiile şi cerinţele luării unor decizii adecvate conjucturii social-economice ale fiecărei perioade. 

În prezent, se recunoaşte dependenţa fiscalitate-contabilitate şi cerinţa analizei perspecti-
velor armonizării şi a deconectărilor, în ideea creşterii rolului activ al informaţiei financiar-conta-
bile (şi) în luarea hotărârilor de investire sau privind perspectivele unei societăţi comerciale. În 
demersul actual, sunt aduse argumente pertinente relative la avantajele autonomiei fiscalităţii, 
bazate pe constatări faptice, cum sunt: creşterea rolului activităţii financiar-bancare în evoluţia 
societăţii; perspectiva dezvoltării pieţei de capital; necesitatea stimulării şi a reglării procesului 
de obţinere a profitului; cerinţele generalizării şi a sintetizării informaţiei financiar-contabile prin 
situaţii de raportări concise şi la obiect privind existenţa şi perspectivele fiecărei societăţi comer-
ciale aflate în competiţia pieţei etc. În acelaşi timp, deconectarea fiscalităţii de contabilitate im-
plică riscuri şi dificultăţi mai ales în privinţa autonomiei agenţilor economici, cum ar fi: cunoaşte-
rea ratei presiunii fiscale poate afecta posibilităţile de obţinere a unor împrumuturi bancare; mă-
rimea costurilor cu salariile managerilor poate fi în detrimentul unui profit ridicat; inconsistenţa şi 
lacunele sistemului legislativ impietează buna credinţă a investitorilor ş.a.  

Dincolo de realităţi şi perspective, un rol esenţial în evoluţia relaţiei contabilitate-fiscalitate 
îl are funcţia managerială de control, prin a cărei exercitare se asigură nu numai închiderea cir-
cuitelor acţiune-informare-decizie, ci şi reglarea funcţionării mecanismului economico-finan-
ciar10. Aşa cum se remarcă în literatura de specialitate11, controlul este o necesitate obiectivă şi 
subiectivă, nefiind un scop, ci un mijloc de perfecţionare a activităţii executive, a procesului de 
conducere a acesteia prin: organizarea mai bună a muncii, întărirea ordinii şi a disciplinei, gesti-
unea mai eficientă a patrimoniului, prevenirea risipei, descoperirea şi eliminarea de cauze şi 
factori perturbatori, corecţia strategiilor şi a tacticilor firmei etc. Cunoaşterea situaţiei patrimoniului 
unei firme, a capacităţii acesteia de a produce profit, a solvenţei financiare este asigurată nu 
numai de contabilitate, ci şi de controlul financiar organizat şi exercitat cu exigenţă şi competenţă. 

Atât la nivel micro, cât şi la nivel macroeconomic, controlul economico-financiar este o funcţie 
eficientă şi necesară a managementului, armonizând interesele individuale cu cele ale colectivi-
tăţii şi ale societăţii. Prin activităţile de control se cunoaşte trecutul, se poate aprecia prezentul 

                                                 
10 Oprean, D., Oprean, V., Racoviţan, D., M., Rusu, L. – Managementul afacerilor pe internet, Ed. Risoprint, 
Cluj-Napoca, 2007, p. 79 

11 Boulescu, M., Ghiţă, M. – Control financiar, Ed. Eficient, Bucureşti, 1997, p. 16 
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şi se întrevede viitorul privind activitatea oricărei societăţi comerciale şi performanţele ei econo-
mico-financiare. Prin aceasta, controlul devine un factor de securitate şi autonomie, un ghid în 
luarea hotărârilor la toate nivelele, contribuind la integrarea fiecărui agent economic în mecanis-
mul economiei de schimb printr-un management complex şi continuu, adaptat la cerinţe şi îm-
prejurări. 

Activităţile de control12 vizează gestiunea economică a societăţilor comerciale şi gestiunea 
financiară, indisolubil legată de cea economică, prin care se abordează modul de obţinere şi uti-
lizare eficientă a rezultatelor economico-financiare, inclusiv fiscalitatea aplicată în cadrul firmei. 
Mai mult, se poate aprecia că din punct de vedere al managementului, gestiunea financiară 
este punctul nodal al oricărei întreprinderi, întrucât ea este generată şi generează conexiunile 
cu mediul de afaceri şi caracterizează poziţia oricărei firme în acest mediu. Prin urmare, siste-
mul de control financiar are un rol activ şi benefic asupra existenţei şi a evoluţiei societăţilor co-
merciale. Printre funcţiile specifice ale controlului economico-financiar se remarcă:13 

 garantarea echităţii în derularea activităţilor economice de către diferiţi operatori econo-
mici şi, prin aceasta, condiţii performante de concurenţă; 

 prevenirea producerii unor ilegalităţi şi perfecţionarea activităţilor firmei; 
 constatarea situaţiei faptice şi fundamentarea deciziilor de reglare şi auto-reglare a funcţi-

onării mecanismului economico-financiar; 
  cunoaşterea şi evaluarea situaţiei existente la un moment dat, inclusiv a rezultatelor fi-

nanciare printr-o informare în timp real cu ajutorul programelor informatice; 
 nevoia de educare, gestiune şi management, bazate pe cunoaştere, şi de ataşament faţă 

de interesele firmei contribuind la formarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale; 
 nevoia de stimulare, cointeresare şi răspundere a angajaţilor faţă de realizările individua-

le şi de grup etc. 

Prin exercitarea acestor funcţii, controlul contribuie la reglajul eficace şi raţional al derulării 
activităţilor economico-financiare. Totodată, prin exercitarea controlului se asigură: compararea 
realizărilor cu obiectivele şi stabilirea abaterilor, a cauzelor şi a factorilor implicaţi; diagnostica-
rea stării organizaţiei şi stabilirea unor simptome de funcţionare defectuoasă; corecţia unor obi-
ective şi previziuni pe baza diagnozei şi a tendinţelor semnalate; aprecieri benefice asupra exis-
tenţei triunghiului competenţe-autoritate-responsabilitate; îmbunătăţirea comportamentului per-
sonalului şi umanizarea mai profundă a relaţiilor de muncă şi sociale etc. Pe baza unor astfel de 
realizări, controlul poate contribui hotărâtor la creşterea flexibilităţii şi a eficacităţii societăţilor co-
merciale, în concordanţă cu cerinţele evoluţiei şi ale armonizării intereselor. 

 
4. Echilibrarea raporturilor contabilitate-fiscalitate 

 
Sistemele financiar-contabile actuale sunt angrenate într-un proces de adaptare la cerinţe-

le evoluţiilor prezente şi prin prisma relaţiilor contabilitate-fiscalitate. Realitatea relevă faptul că 
fiscalitatea îşi are o dinamică proprie, iar politicile fiscale devin tot mai mult o realitate în care to-
tul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele sociale pe calea impozi-
telor, care trebuie stabilite pe bază de principii clare şi chibzuite de echitate fiscală, economică 
şi socială. Totodată, fiscalitatea poate fi privită (şi) ca o componentă a raţiunii economice, socia-
le şi politice, prin aceea că în stabilirea, perceperea şi evidenţa impozitelor nu există tipare sau 
prototipuri care să se aplice în orice ţară; chiar şi în acelaşi teritoriu strategia fiscală se schimbă 
frecvent, uneori mai radical, în funcţie de evoluţii şi interese. 

                                                 
12 Oprean, V., B., Oprean, D. – Cerinţe ale întreprinderii moderne: integrarea structurilor contabile în 
structuri organizatorice, Gestiunea şi contabilitatea firmei nr. 11-12/2011, p. 9 

13 Oprean, V., B., Oprean, D. – Conexiuni contabilitate-fiscalitate-control în contextul actual, Revista 
Finanţe Publice şi Contabilitate nr. 3/2009, p. 11 
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În fapt, compromisul contabilitate-fiscalitate, ca politici şi gestiuni distincte, este legat de 
problematica adoptării sistemului contabil de tip continental, cum este cel din Franţa şi Germa-
nia şi la care ţara noastră a aderat după 1990 sau/şi de tip anglo-saxon, folosit în Marea Brita-
nie şi SUA. În ţara noastră, odată cu aplicarea Directivelor Contabile Europene şi a Standarde-
lor Internaţionale de Contabilitate (IAS/IFRS) inferenţează cele două tipuri de sisteme contabile. 
Contabilitatea românească se află în faza implementării integrale şi de adecvare în mediul de 
afaceri a prevederilor conţinute în aceste prevederi şi norme internaţionale.  

Complexitatea raporturilor dintre întreprindere şi partenerii săi, pe de o parte, şi necesita-
tea îmbunătăţirii performanţelor proprii, pe de altă parte, pot conduce la abordarea distinctă a 
diferitelor aspecte ale gestiunii întreprinderii şi la desprinderea unor componente mai puţin tradi-
ţionale ale acestei gestiuni. Existenţa şi funcţionarea unei unităţi patrimoniale se desfăşoară 
într-un mediu în care statul, prin instituţiile sale fiscale, îşi face simţită prezenţa prin calcularea 
şi formularea pretenţiilor şi obligarea agenţilor economici să-şi achite îndatoririle fiscale res-
pectând un ansamblu de legi, hotărâri, regulamente, ordine, circulare emise, publicate, abroga-
te integral sau parţial, republicate, adăugite, revizuite, redefinite, suspendate etc. Într-un astfel 
de context sunt numeroase cazurile în care deciziile de afaceri sunt puternic influenţate de con-
secinţele fiscale. În aceste condiţii, la unităţile de o anumită talie, gestionarea laturilor fiscale ale 
activităţilor curente sau mai puţin curente face necesară delimitarea gestiunii fiscale, ca o com-
ponentă distinctivă a gestiunii întreprinderii. O gestiune financiară şi, implicit, fiscală agreabilă, 
poate condiţiona, în sens pozitiv, existenţa şi dezvoltarea întreprinderii. Reglementările de natu-
ră financiar-contabilă oferă adeseori posibilitatea utilizării mai multor metode pentru tratarea 
aceleiaşi probleme. Consecinţele acestor variante sunt diferite şi, în analiza impactului lor asu-
pra situaţiei întreprinderii, nu se poate face abstracţie de instrumentele gestiunii fiscale. 

Fiscalitatea pentru societăţi comerciale îmbracă un dublu aspect: pe de o parte, ea se con-
cretizează în prelevări obligatorii către stat, care influenţează trezoreria firmelor, ceea ce consti-
tuie esenţa noţiunii de sarcină fiscală, iar, pe de altă parte, întreprinderea poate folosi şi în inte-
resul ei principiile şi metodele fiscale. De pildă, în activităţile de exploatare financiară sau de in-
vestiţii ale întreprinderii, cum sunt cele legate de amortizarea mijloacelor fixe, se pot folosi meto-
de şi tehnici ale căror incidenţe fiscale oferă avantaje concretizate, de cele mai multe ori, într-o 
situaţie de trezorerie mai favorabilă. A administra impozitele înseamnă, în primul rând, accepta-
rea faptului că aceste impozite, chiar dacă sunt o obligaţie a întreprinderii, pot fi utilizate în inte-
resul acesteia, prin transformarea lor într-o variabilă de strategie activă. 

A gestiona impozitele şi taxele, în sensul optimizării nivelului lor, nu înseamnă, cu necesi-
tate, eludarea sau încălcarea legii. Printr-o politică şi gestiune fiscală corecte şi motivate se pot 
evita neplăcerile evaziunii fiscale sau ale fraudei fiscale. În urma controlului efectuat de admi-
nistraţia fiscală asupra corectitudinii cu care întreprinderea îşi onorează obligaţiile faţă de stat, 
se pot evidenţia şi acţiuni al căror caracter poate fi considerat anormal, prin decizii contrare inte-
reselor întreprinderii şi ale societăţii. În mod logic, o acţiune este considerată normală pentru in-
teresele unei firme dacă se concretizează într-o contra-partidă pentru aceasta. Aprecierea nor-
malităţii unui act de gestiune poate fi de natură subiectivă şi se face, mai degrabă, la nivel eco-
nomic decât la nivel juridic.  

Aparenţa juridică a unei acţiuni poate fi ireproşabilă, în timp ce conţinutul ei economic o 
poate recomanda ca fiind anormală. Chiar dacă, în principiu, administraţia fiscală nu are motive 
să judece gestiunea internă a întreprinderii sau calitatea rezultatelor acesteia, unele situaţii, de 
natură economico-financiară, ar putea fi considerate ca anormale, cum sunt: cheltuieli nejustifi-
cate; cheltuieli a căror mărime este exagerată; renunţarea la unele venituri fără contrapartidă 
sau fără justificare; transferul de sarcini fiscale către alţi contribuabili; interpretarea “mai largă” a 
unor principii contabile etc. 

Printre criteriile de apreciere a calităţii acţiunilor şi a deciziilor care vizeazǎ gestiunea fis-
calǎ a întreprinderii se pot considera: eficienţa, atunci când câştigul realizat (concretizat, în ge-
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neral, într-o situaţie de trezorerie mai favorabilă) este evident; confirmarea de către administra-
ţia fiscală a concordanţei rezultatelor cu conţinutul măsurilor luate. 

Firmele, agenţii economici îşi asumă un ”risc fiscal”, iar organele de control acceptă şi re-
cunosc o anumită abilitate în raport cu reglementările de natură fiscală. Însă, atunci când în ur-
ma controlului administraţia constată erori, întreprinderea este obligată să le corecteze sau să 
dovedească faptul că interpretarea pe care a dat-o normei legale este bună. Eroarea contabilă 
apare în urma unei omisiuni sau a unei inexactităţi, provenind dintr-o apreciere obiectivă a fap-
telor (eroare de drept) de către un contribuabil de bună credinţă. Spre deosebire de erorile con-
tabile, deciziile de gestiune incorecte apar atunci când contribuabilul este pus în situaţia de a 
alege dintre mai multe soluţii posibile şi optează pentru una neconformă cu reglementările fisca-
le cum ar fi, de exemplu, folosirea amortizării degresive, ca reflecţie a uzurii morale pentru un 
mijloc fix cu o durată normată de funcţionare mai mică de cinci ani la care s-ar impune amortiza-
rea accelerată. O decizie incorectă va genera, atunci când este cunoscută la timp, o rectificare, 
la iniţiativa fiscului sau chiar a întreprinderii însăşi. 

Gestiunea fiscală vizează administrarea resurselor fiscale proprii astfel încât să se asigure 
respectarea reglementărilor cu caracter fiscal şi, prin deciziile şi acţiunile întreprinse, să se opti-
mizeze nivelul sarcinii fiscale – de regulă în sensul reducerii acesteia – în condiţiile în care câş-
tigul astfel realizat justifică eforturile depuse. 

În cadrul legal, întreprinderea are posibilitatea ca, pentru tratarea unei probleme, să alea-
gă dintre mai multe metode şi tehnici ale căror incidenţe fiscale sunt diferite. Gestiunea fiscală 
îşi propune optimizarea sarcinii fiscale în condiţii de eficienţă şi în cadrul mai larg al gestiunii 
globale a întreprinderii. Opţiunile în domeniul fiscal al unui agent economic au şi limite cum sunt 
cele juridice, pentru a nu se aluneca în evaziune fiscală şi cele de oportunitate care derivă din 
politica generală a întreprinderii. Se întâmplă, uneori, ca cea mai bună alegere fiscală să nu fie, 
în mod obligatoriu, cea mai bună soluţie pentru întreprindere din punctul de vedere al strategiei 
sale de dezvoltare. Unele opţiuni fiscale pot să contravină obiectivelor pe termen lung privind 
imperativele de finanţare sau de mobilitate a capitalului. De asemenea, scăderea profitului prin 
tehnici fiscale poate reduce încrederea investitorilor, diminuând interesul acestora şi deteriorând 
imaginea întreprinderii pe piaţa financiară. Chiar într-un mediu în care piaţa financiară nu are un 
rol prea important există situaţii în care ”executivul” întreprinderii (consiliul de administraţie sau 
echipa de manageri) are interes ca, prin metode şi opţiuni de orice natură, inclusiv contabile şi 
fiscale, să se ajungă la un profit declarat cât mai mare. Acest comportament se poate explica 
prin aceea că poziţia conducerii şi remunerarea membrilor acestei echipe sunt, adeseori, legate 
de performanţele, în termeni de profit, realizate de întreprindere. 

Ţinând cont de problematica gestiunii fiscale şi de limitele acesteia, obiectivele esenţiale 
ale gestiuni fiscale, la nivelul societăţilor comerciale sunt: diminuarea sarcinii fiscale, ca mărime 
absolută şi ca pondere în cifra de afaceri; amânarea în timp a sarcinii fiscale; folosirea variabilei 
fiscale în scopul regularizării în timp a nivelului profitului; asigurarea îndeplinirii obligaţiilor fis-
cale cu un cost cât mai redus şi cu minimizarea riscului fiscal, compatibilizări în activităţile de 
evaluare ş.a. 

Pentru realizarea fiecăruia din aceste obiective, întreprinderea este în măsură să adopte 
politici fiscale corespunzătoare. Diminuarea sarcinii fiscale presupune diminuarea profitului im-
pozabil, ceea ce se poate realiza prin utilizarea unor metode de evaluare, prin localizarea opti-
mă a profitului sau prin operaţiuni de restructurare care să implice mai multe întreprinderi. 

Amânarea, în timp, a sarcinii fiscale este obiectivul care oferă cele mai multe posibilităţi de 
realizare. În condiţii de inflaţie, importanţa acestuia creşte prin influenţa favorabilă pe care o are 
asupra situaţiei de trezorerie. 

Nu întotdeauna interesul întreprinderii este satisfăcut prin diminuarea sau amânarea în 
timp a sarcinii fiscale. Apar situaţii în care este preferabil să se declare, în conturile anuale, pro-
fituri mai mari decât cele efectiv realizate în exerciţiul de referinţă, fie pentru a asigura un nivel 
relativ constant al acestor profituri de la un an la altul, fie pentru a le transfera în teritorii fiscale 
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mai generoase, fie din considerente de natură financiară, comercială, de imagine. În toate 
aceste situaţii se pot folosi cu succes şi instrumentele fiscale. Uneori chiar unele componente 
ale strategiei întreprinderii nu au sens decât în contextul avantajului fiscal pe care îl oferă, cum 
sunt leasing-ul fiscal sau constituirea de filiale în “paradisuri” fiscale. 

Realizarea efectivă a obiectivelor gestiunii fiscale are loc prin politica fiscală a fiecărei 
organizaţii, ca şi componentă a politicilor financiar-contabile şi ca manieră concretă de utilizare 
a instrumentelor, a metodelor şi a tehnicilor specifice. Astfel, politicile fiscale pentru care optea-
ză întreprinderea în scopul diminuării sarcinii fiscale, la acest nivel, se pot referi la localizarea 
optimă a profiturilor, finanţarea imobilizărilor şi operaţiuni de restructurare. 

 
5. Perspective ale relaţiei contabilitate-fiscalitate 

 
Apariţia impozitelor în sarcina agenţilor economici a fost generată de nevoile de bani ale 

administraţiei de stat şi a generat, la rândul ei, necesitatea introducerii unor criterii cât mai rigu-
roase pentru stabilirea bazei de impunere. Astfel, a fost atribuitǎ contabilităţii o nouă funcţie cu 
caracter social. Prin bilanţ, contul de profit şi pierdere şi alte componente ale raportărilor sale, 
contabilitatea este în măsură să reflecte unitǎţile patrimoniale producătoare de venit şi toate 
veniturile realizate cu anumite cheltuieli pentru un nou utilizator al informaţiei financiar-contabile 
- reprezentanţii politicii fiscale statale. Contabilitatea trebuie să-şi adapteze, într-o anumită 
măsură, instrumentele de lucru pentru a răspunde acestor noi cerinţe astfel încât părţile care 
intervin în calculul şi prelevarea impozitului să posede cunoştinţe bune despre contabilitate, 
drept şi politică economică, pentru rezolvarea corectă a cazurilor nenumărate în care nu este 
suficientă aprecierea agentului impunător, judecată prin prisma unui funcţionar zelos sau a unui 
contribuabil perspicace. 

Contabilitatea reprezintă o sursă privilegiată de informaţii pentru organele fiscale, majori-
tatea obligaţiilor fiscale fiind stabilite pe baza datelor din contabilitate. S-a încercat şi se încear-
că, de multe ori, să se stabilească o relaţie de ordine între fiscalitate şi contabilitate cu alternati-
vele: contabilitatea este influenţată de fiscalitate, cu diferite grade de intervenţie; contabilitatea 
este independentă/”deconectatǎ” de fiscalitate; contabilitatea influenţează fiscalitatea. 

În toate cazurile, este unanimǎ aprecierea că există o interdependenţă contabilitate-fiscali-
tate, hotărâtoare în gestiunea fiscală a  întreprinderii, chiar în condiţiile incompatibilităţii unor re-
guli din cele două domenii ale gestiunii întreprinderii. Dacă privim contabilitatea ca pe un instru-
ment destinat obţinerii de informaţii pure şi obiective, atunci putem accepta ideea că intervenţia 
fiscalităţii în metodologia contabilǎ este inacceptabilă; organele fiscale ar trebui să accepte fără 
rezerve ”realitatea” contabilă în ceea ce priveşte stabilirea sarcinilor fiscale ale întreprinderii. 

Influenţele contabilităţii asupra dreptului fiscal se explică prin aceea că, pentru măsurarea 
materiei impozabile, fiscul a fost nevoit să găsească reguli de evaluare, de delimitare în timp şi 
de amortizare. În unele ţări, mai ales cele influenţate de modelul german de contabilitate, un 
principiu fundamental este că regulile şi principiile contabile se impun în stabilirea rezultatului 
fiscal; fiscul îşi rezervă totuşi calitatea de a impune punctual unele tratamente fiscale diferite de 
regulile contabile, aceasta vizând, mai ales, situaţiile în care contribuabilii ar fi tentaţi să mani-
puleze rezultatul contabil astfel încât să plătească mai puţin impozit. Acest principiu este, în 
general, numit principiul congruenţei între contabilitate şi fiscalitate şi are ca obiectiv crearea 
cadrului necesar pentru ca tranzacţiile întreprinderii să fie tratate în acelaşi fel în contabilitate şi 
în fiscalitate, în vederea simplificării sarcinii administraţiei fiscale, pe de o parte, şi a uşurării 
sarcinii întreprinderii la întocmirea declaraţiilor fiscale, pe de altă parte. Aplicarea acestui 
principiu presupune că: 

 regulile de contabilizare şi evaluare aplicate în contabilitate sunt obligatorii şi din punct 
de vedere fiscal; 

 există reguli fiscale specifice pentru unele elemente patrimoniale particulare; 
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 avantajele fiscale de natura amortizărilor derogatorii sau rezervelor scutite de impozit 
sunt acordate cu condiţia înregistrării lor în contabilitate.  

Sistemul contabil continental se caracterizează prin conectarea contabilităţii cu fiscalitatea, 
susţinând prioritatea formei juridice în faţa realităţii economice. În acest cadru, statul şi institu-
ţiile sale sunt principalii utilizatori ai informaţiei financiar-contabile. Obiectivul contabilităţii de 
imagine fidelă se identifică cu conformitatea faţă de reguli şi sinceritatea informaţiilor prelucrate 
şi transmise utilizatorilor. Divergenţele între imaginea fidelă şi fiscalitate intervin când regulile 
fiscale afectează “sinceritatea” informaţiilor. 

Sistemul contabil anglo-saxon stipulează primatul economicului în faţa juridicului, prin de-
conectarea contabilităţii de fiscalitate. Principalii utilizatori ai informaţiei financiar-contabile sunt 
consideraţi investitorii de capital, ceea ce face ca imperativul imaginii fidele prin contabilitate să 
primeze în faţa celorlalte obligaţii legale. Mulţi specialişti sunt adepţii deconectării fiscalităţii de 
contabilitate pe motivul că ştiinţa contabilă trebuie să se dezvolte în continuare ca o ştiinţă de 
sine stătătoare cu obiective specifice, principii şi reguli proprii distincte de cele fiscale; în acelaşi 
timp, pe măsura dezvoltării economico-sociale, apar noi şi importanţi participanţi care doresc 
informaţii fiscale clare pentru a putea lua decizii privind utilizarea propriilor resurse financiare. 

Adoptarea şi adaptarea prevederilor actelor normative internaţionale (directive contabile 
europene, Standarde Internaţionale de Contabilitate sau Standarde Internaţionale de Raportare 
Financiară) implică mutaţii importante în sistemul financiar-contabil şi fiscal, cum sunt14: 

 reorientarea gândirii profesioniştilor contabili şi formarea unui nou vocabular de speciali-
tate în limba engleză, pentru a putea colabora fructuos cu ceilalţi specialişti din UE (şi nu 
numai); 

 transformarea profesiei de contabil într-o profesie internaţională cu termeni şi principii 
generalizaţi; 

 înlocuirea noţiunii de valoare fidelă cu valoare justă pe bază de informaţii fiabile asupra 
activelor firmei; 

 prioritatea aspectului fiscal al tranzacţiilor în viziunea contabilă, în perspectivă existând 
tendinţa determinării profitului fiscal de către alte persoane decât contabilul întreprinderii, 
pornind de la profitul contabil. 

“Deconectarea” fiscalităţii de contabilitate implică aplicarea unei reforme contabile potrivit 
normelor menţionate prin adoptarea tipului de sistem contabil anglo-saxon, implică şi aspecte 
de reconciliere şi armonizare, cum ar fi: forma juridică aplicată şi realitatea economică, cerinţele 
fiscale şi informaţiile solicitate de investitori, orientarea bancară a finanţării întreprinderii şi piaţa 
de capital, formarea profesiei contabile pe bază de procedură şi atestarea pe bază de judecată 
profesională. 

În procesul evolutiv ce se derulează, se impune cerinţa asimilării unui nou mod de inter-
pretare, implementare, coordonare şi verificare sau control a informaţiei financiar-contabile. 
Conform standardelor, informaţia furnizată de situaţiile financiare de raportări trebuie să răspun-
dă unor restricţii şi cerinţe15, printre care se remarcă: exigenţe de tip calitativ privind fiabilitatea, 
comparabilitatea, inteligibilitatea şi pertinenţa informaţiei în condiţii de rezonabilitate şi semnifi-
caţie; pertinenţa şi fiabilitatea informaţiei prin valoare predictivă, retrospectivă şi de oportunitate 
relativă la pertinenţă; verificabilitate, neutralitate şi fidelitate caracterizând fiabilitatea etc. 

                                                 
14 Mitrea, N. – Analiza implementării standardelor internaţionale de contabilitate, Tribuna Economică nr. 
31/2006, p. 75-78 

15 Domnişoru, S., Brabete, V., Drăgan, C. – Calitatea informaţiei contabile, Gestiunea şi contabilitatea 
firmei nr. 9/2006, p. 55-62; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/29.10.2009 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (M.O. nr. 766/766bis/10.11.2009), cu modi-
ficările şi completările ulterioare 
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Situaţiilor financiare li se mai impun restricţii calitative prin care să se reflecte: cultura con-
tabilă a utilizatorilor, oportunitatea, raportul costuri-beneficii, echilibrul între caracteristicile calita-
tive, fidelitatea (sau mai nou exactitatea) informaţiei conţinute. 

Pe termen lung, în noul sistem contabil în curs de adoptare s-ar putea ajunge la calcularea 
impozitului pe baza sistemului contabil internaţional, ceea ce ar dezavantaja ţara noastră. 

O dilemă a evoluţiei sistemului contabil este legată de menţinerea sau eliminarea provizi-
oanelor, dat fiind faptul că ele diminuează artificial profitul şi dividendele, dar sunt necesare 
pentru realizarea unei imagini cât mai precise asupra întreprinderii, reflectate de contabilitate. 

O altă dilemă este cea privitoare la reconcilierea amortizării contabile cu cea fiscală, pro-
vocată de diferenţa dintre durata de viaţă utilă, estimată conform normelor şi durata normată de 
funcţionare aşa cum reiese din Legea nr. 15/199416, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. În acelaşi context, se pune problema metodelor de amortizare folosite de întreprin-
deri, având în vedere că prin amortizare se poate micşora voit mărimea profitului impozabil, dar 
amortizarea accelerată este necesară pentru reflectarea uzurii morale a mijloacelor tehnice de 
vârf, cum sunt calculatoarele. 

Un alt fapt al adoptării noilor reglementări financiar-contabile, este revizuirea sistemului fis-
cal, în sensul favorizării afacerilor, al rentabilizării întreprinderilor, al creşterii profitului şi al supra-
vegherii parametrilor fiscali de către managerii societăţilor comerciale. 

În noianul de standarde, norme şi normative contabile, financiare şi juridice, este nevoie 
de filtrarea vocabularului prin care să se stabilească sensul şi conţinutul practic al termenilor şi 
al expresiilor utilizate.  

Prin adoptarea noilor reglementări, fiscalitatea va deveni tot mai mult un instrument de tac-
tică şi strategie, de politică economică statală, de apărare a intereselor naţionale şi de incitare a 
companiilor româneşti să se orienteze spre noi segmente de piaţă externă. De exemplu, în con-
diţiile “intrării” în ţară a unor sume importante de bani, rezultate din munca prestată de români în 
străinătate, se impune cerinţa de politică fiscală de încheiere a unor convenţii interstatale, de 
evitare a dublei impuneri. 

Eficacitatea politicilor fiscale actuale şi de perspectivă poate fi sensibil îmbunătăţită prin 
practicarea parteneriatului cu mediul de afaceri17. O fiscalitate armonizată cu interesele între-
prinzătorilor presupune: cote de impozitare cât mai mici; utilizarea transparentă a resurselor pu-
blice; cheltuieli susţinute de la buget; venituri acoperitoare printr-o bună organizare a sistemului 
fiscal, inclusiv a mecanismului de control; bază de impozitare sporită care să asigure condiţii de 
creştere a veniturilor bugetare; eficienţa metodelor de colectare a impozitelor, a taxelor şi a con-
tribuţiilor băneşti etc. 

Eforturile întreprinse pentru adaptarea sistemului fiscal românesc la cerinţele evoluţiei s-au 
lovit (cel puţin) în ultima decadă de piedici semnificative atât obiective, izvorând din însăşi natu-
ra existenţei oricărui sistem fiscal coerent, cât şi subiective, provenind din realităţile autohtone 
marcate în primul rând din asigurarea continuităţii unui sistem arhaic ce a trebuit metamorfozat 
într-unul nou, modern, clădit pe principii care pornesc de la contribuabil (bottom-up). Dintre 
aceste oprelişti spicuim câteva pe care le considerăm mai relevante pentru înţelegerea stării 
sistemice actuale şi a progresului ce poate fi considerat important, dacă este privit contextual: 

1. încurajarea directă, atractivă, flexibilă şi în condiţii de birocraţie novatoare, iscusită (imple-
mentarea sistemului electronic de declarare în cursul anului 2011 este un bun exemplu cu efect 
indirect în acest sens), a investiţiilor (ca resursă incontestabilă a creşterii bazei impozabile); 

2. descurajarea, în mare măsură, a muncii legale şi în special a celei calificate, în favoarea 
”muncii la negru” (este natura obiectivă a oricărui sistem fiscal, ce poate fi combătută prin mă-
suri coordonate inteligent, iar în România legiuitorul a demonstrat în ultimii ani capacitatea de 
                                                 
16 Legea nr. 15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 
republicată (M.O. nr. 242/31.05.1999), cu modificările şi completările ulterioare 
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adaptare în acest sens prin măsuri luate, de exemplu, în cazul producţiei de software într-o 
legislaţie abil corelată într-o orientare dinspre Codul fiscal spre prevederi legislative adiacente); 

3. pentru a suplini deficienţele în stabilirea sarcinilor fiscale, aplicarea orientării exagerate 
spre coerciţie în practica fiscală a recuperării debitelor în locul împlinirii funcţiei de prevenţie prin 
stimulare şi colaborare, a fiscalităţii; 

4. dubla provocare generată atât de adaptarea într-un ritm alert la legislaţia partenerilor 
europeni, cât şi de necesitatea implementării modificărilor survenite de-a lungul timpului în chiar 
legislaţia suprastatală europeană, de la accesul României în UE din 2007 până în prezent; 

5. resursele au fost şi încă sunt, de multe ori, insuficiente sau repartizate defectuos; 
6. inechităţi în participarea la sistemul fiscal, în sensul că se aşteaptă donaţii şi subvenţii 

bugetare cât mai mari în condiţiile unor participări particulare cât mai reduse; 
7. prevederile normative de reglementare a politicilor fiscale stufoase, interpretabile, insta-

bile, contestate de-a lungul timpului în bună măsură şi de mediul de afaceri, întrucât o atare si-
tuaţie nu oferă un cadru legal suficient de adecvat pentru un sistem fiscal armonizat; 

8. manifestarea unor deficienţe sesizabile în privinţa competenţei şi a moralităţii unei părţi 
a personalului, angrenat în aplicarea politicilor fiscale;  

9. iniţiativele întreprinzătorilor nu au fost susţinute, ca bune intenţii de ”împăcare” a proprii-
lor interese cu cele macroeconomice etc. 

În acest context, se poate aprecia că fiscalitatea aplicată societăţilor comerciale poate fi 
considerată exagerată, cel puţin când sunt întrunite (complet sau parţial) următoarele premise: 

 cheltuieli publice ridicate, pe fondul unor prestaţii de interes public de slabă calitate; 
 bază de impozitare redusă, pe fondul performanţei economice slabe, a absenţei din cir-

cuitul economic al unor întregi categorii de populaţie şi a slabei iniţiative antreprenoriale; 
 dimensiunea mare a economiei subterane, de spălare a banilor murdari, generată de 

evaziune şi corupţie; 
 insuficienta performanţă a activităţii de colectare, bazată pe reglementări greoaie, tole-

ranţă faţă de arierate, manifestări ale unor forme elevate de evaziune micşorează credibilitatea 
sistemului fiscal ş.a. 

Eliminarea unor astfel de cauze impune un complex de măsuri şi direcţii de acţiune, cum 
sunt: 

 reglementare mai bună, o practică mai eficientă a politicilor fiscale; 
 concentrarea tuturor reglementărilor specifice în Codul fiscal, revizuirea acestuia în spirit 

constructiv, coerent şi formă adecvată;  
 analiza şi însuşirea propunerilor partenerilor sociali de către cei abilitaţi cu armonizarea 

prevederilor legislative; 
 delimitarea sistemului fiscal de alte forme şi sisteme de taxe şi tarife; 
 înlocuirea coerciţiei excesive cu instruirea şi prevenirea incidentelor fiscale, fermitate şi 

simplificare în activitatea de colectare a veniturilor bugetare; 
 parteneriatul public în stabilirea fiscalităţii şi transferul către partenerii sociali a unor func-

ţii ale politicii fiscale; 
 reducerea semnificativă a fiscalităţii în economie poate fi singura şansă reală a relansării 

spiritului de întreprinzători, a atragerii şi stimulării investiţiilor străine şi autohtone, a creării de 
numeroase locuri de muncă şi a atragerii în circuitul legal a economiei subterane. 

Reducerea fiscalităţii, aplicată societăţilor comerciale, trebuie adusă la un nivel competitiv 
cu partenerii europeni şi să se bazeze, printre altele, pe: creşterea performanţei economice, 
creşterea bazei de impozitare, îmbunătăţirea sistemului de colectare a resurselor bugetare, re-
ducerea mai radicală a cheltuielilor publice ş.a. 

În concordanţă cu prevederile unor reuniuni internaţionale privind perspectivele sistemelor 
fiscale, se preconizează că economia Uniunii Europene va deveni cea mai competitivă, dinami-
că şi inovativă, pe plan mondial, în prezent fiind surclasată de performanţele economice ale 
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