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SOMMAIRE
      Repose sur l’idée de Richard Achim Müller ,,La création de l’État moderne a été réalisée 

par la mise en œuvre d’impôt , exactement, par les dispositions légales  du droit de bénéficier de 
ces versements ‚’ nous pouvons dire sans aucun doute que la politique budgétaire est un pilier 
essentiel de la mise en place et le développement de l’État moderne en aidant à construire les 
recettes budgétaires de l’Etat nécessaires au financement des dépenses publiques et de veiller 
à l’exécution de ses fonctions . Cependant, la mise en œuvre de la politique budgétaire dans un 
pays est influencée par un certain nombre de facteurs qui pourraient à la fois stimuler le déve-
loppement économique, ainsi que son travail stagné.

Politica fiscală reprezintă un ansamblu de 
activităţi, metode, forme, tehnici, instrumen-
te şi instituţii specifice prin care se realizea-
ză procurarea de resurse fiscale la dispoziţia 
statului şi, în general, a autorităţilor publice, 
precum şi distribuirea lor pentru satisfacerea 
nevoilor publice. Procesul de procurare a 
acestor resurse, ca şi cele de alocare-utilizare 
a lor, concretizează o mare parte a venituri-
lor şi cheltuielilor bugetare. 

Încă din anul 1748, Montesquieu susţinea 
în lucrarea sa “Despre spiritul legilor” că veni-
turile statului sunt o porţiune pe care fiecare 
cetăţean o dă din venitul său pentru a avea 
siguranţa celeilalte porţiuni sau pentru a se 
folosi de ea în mod plăcut. Pentru a stabili 
aceste venituri în chip potrivit, trebuie să se 
ţină seama şi de nevoile statului, şi de nevo-
ile cetăţeanului. 

Politica fiscală evoluează şi se perfecţi-
onează continuu sub imboldul dezvoltării 
economice, ea nefiind stabilă odată pentru 
totdeauna, şi se adaptează corespunzător 
necesităţilor într-o anumită etapă, în funcţie 
de obiectivele politice, economice şi sociale 
din ţară. 

În cadrul Republicii Moldova, putem 
identifica un ansamblu de factori ce influen-
ţează politica fiscală si anume: factorii eco-

nomici, care determină creşterea produsu-
lui intern brut şi, pe această bază, sporeşte 
veniturile impozabile; factorul demografic 
ce determina mărirea numărului contribua-
bililor; factorul monetar (dobânda, creditul) 
ce îşi transmite influenţa prin preţ; factorii 
sociali, a căror influenţă este tot mai puter-
nică pe măsura accentuării rolului social al 
statului, care presupune redistribuirea resur-
selor în scopul satisfacerii nevoilor de educa-
ţie, sănătate, securitate socială şi menţinerea 
ordinii publice; factorii tehnologici se ca-
racterizează prin dezvoltarea tehnologiilor 
informaţionale care contribuie la creşterea 
calităţii serviciilor furnizate de către organe-
le fiscale, iar înnoirea echipamentelor, intro-
ducerea de noi produse, retehnologizarea, 
informatizarea facilitează procesul de admi-
nistrare fiscală şi reduce costurile de funcţi-
onare a organelor fiscale; factorii de natură 
financiară ce sintetizează, de fapt, influenţa 
celorlalţi factori prin dimensiunea cheltu-
ielilor publice, a căror creştere determină 
sporirea resurselor financiare publice. Un alt 
factor ce influenţează politica fiscală îl con-
stituie acordurile internaţionale existente 
pentru evitarea dublei impuneri, instrumen-
tele şi procedeele de aplicare a acestora în 
străinătate, efectele asupra economiei naţio-
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nale, astfel încât să fie eliminate distorsiunile 
din cadrul schimburilor economice.

Totodată, în procesul de implementare a 
politicii fiscale, Republica Moldova se con-
fruntă cu unele probleme specifice statului 
moldav. Ulterior, una dintre aceste proble-
me o constituie integritatea statului şi lipsa 
unor hotare bine definite cu toate atributele 
sale (servicii vamale etc.) fapt ce determină 
importul mărfurilor supuse accizelor fără 
achitarea acestora. Conform Constituţiei, 
Republica Moldova este un stat suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil. Transnis-
tria, regiune separatistă situată la frontie-
ra de est a Moldovei, şi-a stabilit propriile 
hotare, autoproclamându-se ,,Republica 
Moldovenească Nistreană” (R.M.N.), nefiind 
recunoscută internaţional. Conflictul trans-
nistrean constituie una dintre  principalele 
cauze care frânează procesul de dezvoltare 
a principalelor ramuri economice, inclusiv 
cea industrială, deoarece majoritatea struc-
turilor industriale ale Republicii Moldovei 
sunt localizate în Transnistria, alături de cen-
tralele electrice importante. Imposibilitatea 
exercitării controlului asupra întregului său 
teritoriu vamal determină reducerea venitu-
rilor şi taxelor vamale acumulate în bugetul 
naţional. Conflictul transnistrean generează 
consolidarea evaziunii fiscale prin importul 
şi exportul mărfurilor cu destinaţia Trans-
nistria prin punctele vamale controlate de 
Chişinău, acestea fiind, de fapt, comerciali-
zate direct în Moldova sau fiind reimportate, 
după ce o perioadă de timp au fost stocate 
în Transnistria. Aceasta permite ca circa 80% 
din mărfurile importate să nu fie supuse ac-
cizelor. 

Un caz aparte îl constituie produsele pe-
troliere care se importă în Republica Moldo-
va. Necesităţile anuale ale Republicii Mol-
dova în produse petroliere sunt estimate la 
circa 1 milion 200 mii tone. În realitate, anual, 
prin sistemul vamal controlat de autorităţile 
moldovene este importată o cantitate totală 
de 300-400 mii tone, restul ajungând în ţară 
în mod fraudulos prin Transnistria. Potrivit 
unor date oficiale, care au fost date publici-
tăţii de către Departamentul de Statistică şi 
Sociologie (actualul Birou Naţional de Sta-
tistică al Republicii Moldova), în anul 2003, 

aproximativ 80% din volumul total al produ-
selor petroliere au fost importate în Moldova 
prin intermediari şi zonele off-shore, nefiind 
supuse accizelor. Astfel, atât timp cât per-
sistă problema transnistreană, va stagna în 
continuare dezvoltarea economică a Repu-
blicii Moldova şi se va consolida evaziunea 
fiscală. 

Un alt factor ce generează frânarea im-
plementării unei politici fiscale eficiente îl 
constituie existenţa interesului corporativ, 
manifestat prin ,,iertarea’’ obligaţiunilor faţă 
de bugetul statului. Datoriile de impozite ale 
antreprenorilor mici, cât şi ale întreprinderi-
lor mari formează o povară moartă care de-
termină apariţia unei economii tenebre. În 
acest sens, statul recurge la amnistia fiscală 
care este o măsură oficială prin care contri-
buabilul îşi poate şterge „tabla fiscală” şi în-
cepe conformarea întru totul cu obligaţiile 
fiscale în perspectivă. Instituirea amnistiei 
fiscale prin iertarea necondiţionată a dato-
riilor şi penalităţilor întreprinderilor, care au 
comis evaziuni fiscale, creează un sentiment 
de injustiţie din partea plătitorilor de impo-
zite oneşti. De asemenea, amnistiile fiscale 
nu doar abat resursele destinate executării, 
dar pot, de asemenea, avea efecte negative 
asupra nivelului de disciplină fiscală şi anu-
me: 

- personalul trebuie instruit şi transferat 
în alte funcţii, trebuie imprimate şi elaborate 
noi blanchete, trebuie pregătite instrucţiuni;

- se poate cauza stagnarea activităţilor 
ordinare de percepere a impozitelor;

- amnistia are un impact defavorabil asu-
pra moralului şi motivaţiei administraţiei fis-
cale;

- amnistia poate oferi contribuabililor re-
stanţi sau nedisciplinaţi oportunitatea de a 
„scăpa” de un audit complet, prin reducerea 
sau eliminarea penalităţilor şi amenzilor sau 
chiar şi a unei părţi din impozitul datorat.

Prin efectuarea regulată a unei amnistii 
fiscale bugetul statului va rămâne diminu-
at, cresc în ritm rapid cheltuielile statului, 
iar veniturile vor fi acumulate prin diferite 
modalităţi în rezultatul cărora nu se va putea 
menţine echilibrul bugetar. 

Prezenţa masivă a tranzacţiilor în natură 
şi a decontărilor reciproce, în relaţiile dintre 
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agenţii economici şi sistemul bugetar stabi-
leşte noi probleme în implementarea politi-
cii fiscale. În consecinţă, în rezultatul înche-
ierii tranzacţiilor prin casă sau prin transfer, 
între doi agenţi economici, o parte a sumei 
băneşti se varsă în bugetul de stat. În pre-
zent, agenţii economici recurg la diferite 
modalităţi de încheiere a tranzacţiilor pentru 
a obţine un oarecare profit şi a evita vărsarea 
unei sume băneşti în bugetul de stat.

Un alt factor ce stagnează implementa-
rea politicii fiscale în Republica Moldova îl 
constituie utilizarea ineficientă a resurselor 
financiare pe destinaţii concrete. Politica 
fiscală se realizează cu scopul acumulării 
veniturilor prin colectarea taxelor şi impo-
zitelor pentru acoperirea cheltuielilor. Însă, 
în prezent, se efectuează alocări sporite în 
domenii cu posibilităţi pentru sustragerea 
fondurilor, de obicei, proiecte complexe din 
punct de vedere tehnic. De asemenea, resur-
sele financiare colectate se utilizează în do-
menii cu o necesitate mai puţin importantă, 
în rezultatul căreia domeniile cu destinaţii 
concrete sunt limitate în asigurarea cu resur-
se financiare.

Luând în considerare lipsa unui meca-
nism efectiv de control atât asupra organe-
lor administrative centrale/locale cât şi asu-
pra persoanelor fizice şi juridice în calitate de 
contribuabil, determină apariţia unei admi-
nistrări fiscale insuficiente, iar în rândul con-
tribuabililor se comit erori în procesul de co-
lectare a taxelor şi impozitelor. În consecinţă, 
are loc reducerea legitimităţii în organele de 
stat datorită neeficacităţii controlului finan-
ciar din partea organelor abilitate.

Unul dintre cei mai importanţi factori 
ce asigură impedimente în implementarea 
unei politici fiscale eficiente îl constituie eco-
nomia tenebră. Economia tenebră reprezin-
tă totalitatea formelor de activitate econo-
mică ce nu sunt oglindite în statistica ofici-
ală; tipurile de activitate ce creează valoarea 
adăugată, dar nu sunt înregistrate conform 
legislaţiei, din motive de evaziuni fiscale şi 
condiţii social-economice neprielnice pen-
tru funcţionare în cadrul economiei formale 
(oficiale).

În Republica Moldova, cota economiei 
tenebre, în raport cu economia oficială, este 

în creştere continuă, ceea ce duce spre dimi-
nuarea disciplinei economice şi financiare, 
ceea ce se reflectă negativ asupra veniturilor 
bugetare.

Printre activităţile economiei tenebre din 
Republica Moldova le putem enumera pe 
următoarele: tăinuirea producţiei şi venitu-
rilor, operaţiunile ilicite de export-import, 
privatizarea ilicită, producerea şi comerciali-
zarea produselor falsificate sau fără licenţă, 
corupţia.

O alta problemă a implementării po-
liticii fiscale în Republica Moldova o con-
stituie evaziunea fiscală. Evaziunea fiscală 
reprezintă sustragerea, sub orice formă, de 
la plata obligaţiilor legale către stat, adică 
ascunderea sub diferite forme a surselor şi 
cuantumului de venituri impozabile. Cel mai 
cunoscut sens dat evaziunii fiscale e „arta de 
a evita căderea în câmpul de atracţie a legii 
fiscale”, concept care aparţine lui M.C. de Brie 
şi P. Charpentier.

În Republica Moldova s-au conturat 
multiple forme ale evaziunii fiscale, iar cele 
mai des întâlnite fiind următoarele: vânzări 
nedeclarate, care apar cu frecvenţa cea mai 
mare şi sunt de multe ori greu de descoperit. 
Practic, vânzările de bunuri sau prestările de 
servicii se fac fără întocmirea documentelor 
corespunzătoare şi, evident, fără înregistrări 
în contabilitate; omiterea înregistrării, când 
agentul economic neînregistrat beneficiază 
de un avantaj care nu i se cuvine, comparativ 
cu ceilalţi comercianţi concurenţi, care vor 
solicita clienţilor T.V.A.; înţelegeri între vân-
zători şi cumpărători de a schimba bunuri 
sau servicii fără plată, gen barter, cu plată re-
dusă, fără factură sau, eventual, cu o factură 
de valoare redusă; deducerile false, care se 
întâlnesc frecvent şi se realizează prin întoc-
mirea de facturi false, prin utilizarea repetată 
a aceloraşi facturi pentru deducere sau prin 
folosirea de facturi care se referă la cumpă-
rări inexistente; erorile de înregistrare, care 
au influenţă destul de mare asupra taxei da-
torate, mai ales dacă sunt frecvente sau dacă 
valoarea lor este mare; aplicarea incorectă a 
cotei zero sau a scutirilor, care pot conduce 
la diminuarea serioasă a sumelor cuvenite 
bugetului de stat, mai ales dacă este asoci-
ată cu facturi false, fiindcă altfel plătitorul de 
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T.V.A. nu are cum să profite de această prac-
tică; cereri de rambursare nejustificate, când 
se solicită rambursarea taxei aferente unor 
mărfuri exportate sau pentru bunuri la care 
legea dă drept de deducere, fără însă ca în 
realitate aceste operaţiuni să fi fost efectua-
te. O situaţie mai des întâlnită este aceea a 
solicitării deducerii T.V.A., pentru acelaşi bun 
exportat, de către doi agenţi economici, pe 
considerentul că documentele privind bu-
nul respectiv au circulat prin mai multe soci-
etăţi comerciale.

În concluzie, putem afirma că economia 
ţării se va afla în proces de stagnare atâta 
timp cât nu se întreprind măsuri de îmbu-
nătăţire a sistemului fiscal, se vor modifica 
structura şi metodele de lucru ale organelor 
de control, se va modifica legislaţia privind 
pedeapsa pentru activităţile ilicite şi tăinu-
irea veniturilor. 

În scopul soluţionării problemelor ce 
apar în procesul de implementare a politicii 
fiscale, consider necesar întreprinderea unor 
măsuri stricte de înlăturare a factorilor ce 
stagnează procedura de acumulare a venitu-
rilor fiscale în bugetul de stat. 

Ulterior, este necesar de a se soluţiona 
conflictul transnistrean în vederea stabilirii 
exacte a hotarelor Republicii Moldova şi a 

stopa procedura de importare în mod fra-
udulos a mărfurilor pe teritoriul Republicii 
Moldova prin Transnistria. Totodată, datori-
tă faptului că toţi cetăţenii sunt egali în faţa 
legii şi fiecare cetăţean trebuie să-şi onoreze 
obligaţiile fiscale faţă de bugetul de stat, este 
necesar de a interzice aplicarea amnistiei fis-
cale. O altă măsură eficientă în acest sens o 
constituie şi stoparea operaţiunilor ilicite de 
export-import prin asigurarea Serviciului Va-
mal cu personal instruit în domeniul comba-
terii fraudelor şi corupţiei.

Efectuarea unui control sistematic asupra 
produselor comercializate pe teritoriul Re-
publicii Moldova ar genera stoparea comer-
cializării produselor falsificate sau fără licen-
ţă; iar pentru combaterea evaziunii fiscale 
este necesară adoptarea şi implementarea 
în Republica Moldova a Legii privind comba-
terea evaziunii fiscale. În acest sens, ar fi de 
dorit şi crearea unei agenţii care să dispună 
de personal instruit şi competent în vederea 
desfăşurării unei activităţi de combatere a 
evaziunii fiscale pe teritoriul Republicii Mol-
dova.

Prin realizarea unei politici fiscale efici-
ente, bugetul statului va acumula veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor în vederea 
satisfacerii intereselor generale ale societăţii.
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