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INTRODUCERE 

 

Problematica, obiectul şi contextul cercetării 

Evoluţia societăţii, atât din punct de vedere economico-social, cât şi multicultural şi 

politic, a amplificat infracţiunile de natură economică, context în care criminalitatea economică a 

cunoscut o dinamică spectaculoasă. Se poate spune că UE se confruntă în prezent cu import şi 

export de criminalitate economică. Fluxul activităţilor de acest tip este foarte dificil de urmărit şi 

controlat, mai cu seamă că grupurile infracţionale au devenit transnaţionale şi au capacitatea de 

adaptare facilă şi rapidă la toate elementele de noutate din spaţiul comunitar. 

Evaziunea fiscală este o componentă aparte a criminalităţii economico – financiare, iar 

combaterea fenomenului a devenit un scop principal al organismelor naționale și internaționale. 

Abordată din perspectivă strict teoretică, evaziunea fiscală comunitară şi/sau internaţională are 

de-a face în primul rând cu lărgirea activităţii de producţie/servicii, respectiv a unor componente 

a acestora, aparţinând unor entităţi naţionale în state în care acestea beneficiază de reglementări 

fiscale şi sociale mult mai favorabile.  

În domeniul cercetărilor științifice doctrinare, analiza și interpretarea conceptelor privind 

evaziunea fiscală au suferit diferite abordări, unele dintre ele strict legat de domeniul fiscal, altele 

numai în domeniul dreptului penal, iar altele având abordări tehnice de natură contabilă, astfel că 

definițiile ce au fost date acestui concept au fost adeseori contradictorii ori imprecise, tocmai 

datorită interpretării noțiunii doar dintr-un singur unghi. 

Motivaţia alegerii temei „Strategii de control pentru combaterea fenomenului evaziunii 

fiscale transfrontaliere și a fraudei comunitare” rezidă din dorinţa de a conferi noţiunilor de 

evaziune şi fraudă fiscală o abordare multidisciplinară, contabilă, fiscală şi legislativă, bazată pe 

propria experienţă avocaţială în domeniu. Din această perspectivă, am dorit să studiem 

mecanisme contabile ale evaziunii şi fraudei fiscale, dar şi metodele specifice contabilității 

creative în contextul existenţei unor mecanisme comunitare și internaționale de combatere a 

evaziunii fiscale. 

Din perspectivă teoretică, lucrarea urmăreşte să aducă un plus de cunoaştere în 

clarificarea noţiunilor de evaziune fiscală şi respectiv, fraudă fiscală, demonstrând totodată 

utilitatea diferitelor metode de control în combaterea acestora.  
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Mai mult, pe palierul studiului empiric s-a dorit prezentarea unei analize critice a 

deficiențelor actualelor sisteme de gestionare a fraudei comunitare și evaziunii fiscale 

transfrontaliere, analiză pe baza căreia a fost posibilă formularea unei propuneri privind 

implementarea unei strategii de gestionare a riscului de fraudă comunitară la nivelul autorităților 

de management şi modelarea unui indice general al riscului de fraudă. Totodată, relevanţa temei 

abordate este dependentă de potenţiala contribuţie viitoare a abordării la dezvoltarea nivelului 

cunoaşterii interdisciplinare. 

Importanţa prezentului studiu rezidă din următoarele argumente: 

− Contribuie la dezvoltarea stadiului cunoaşterii atât în domeniul contabilitate, cât şi 

fiscalitate şi drept; 

− Contribuie la clarificarea conceptuală a noţiunilor de evaziune fiscală licită, 

evaziune fiscală frauduloasă, fraudă fiscală, precum şi la înţelegerea 

mecanismelor contabile ale evaziunii şi fraudei fiscale; 

− Realizează o prezentare a metodelor specifice contabilității creative ca instrument 

principal al evaziunii și fraudei contabile și fiscale; 

− Evidenţiază aspecte contabile și fiscale ale evaziunii fiscale transfrontaliere și ale 

fraudei comunitare; 

− Face o trecere în revistă a instrumentelor și tehnicilor specifice strategiilor de 

control vizând depistarea fraudei și evaziunii fiscale; 

− Realizează o cercetare empirică a riscurilor asociate comiterii fraudei comunitare 

și a evaziunii transfrontaliere; în acest context are loc o evaluare a riscurilor 

specifice fraudei comunitare și evaziunii fiscale transfrontaliere, respectiv a 

practicilor contabile specifice manifestării riscurilor componente ale riscului de 

fraudă comunitară și evaziune fiscală transfrontalieră pe baza cărora se modelează 

un indice general al riscului de fraudă. 

Datorită complexităţii deosebite a fenomenului care se manifestă în perioada 

contemporană din ce în ce mai acerb, generând efecte negative asupra tuturor statelor, respectiv a 

argumentelor prezentate anterior, considerăm tema de mare actualitate, abordarea sa necesitând 

perseverenţă, documentare şi experienţă practică deosebită. 
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Obiective propuse şi ipoteze examinate în contextul cercetării 

Principalele direcţii de cercetare au vizat sistematizarea noţiunilor teoretice vizând frauda 

şi evaziunea fiscală din perspectivă contabilă, în primul rând, dar şi fiscală şi juridică, dar şi 

prezentarea unor modele matematice de cuantificare a efectelor evaziunii fiscale, a unor 

mecanisme contabile şi  scheme de raportare financiară frauduloasă, precum şi modelarea fuzzy 

a unui indice general al riscului de fraudă comunitară la nivelul autorităților de management. 

Principalul obiectiv al demersului ştiinţific a fost identificarea strategiilor de control 

pentru combaterea fenomenului evaziunii fiscale transfrontaliere și a fraudei comunitare, căruia i 

s-au subsumat o serie de alte obiective specifice, după cum urmează: 

- delimitarea din punct de vedere conceptual a noţiunilor de criminalitate economică, 

fraudă și evaziunea fiscală; 

- identificarea obiectivelor, factorilor determinanți și potențialelor efecte ale contabilităţii 

creative în contextul evaziunii fiscale transfrontaliere și ale fraudei comunitare; 

- determinarea metodelor optime de control pentru depistarea fraudei și a evaziunii 

fiscale, respectiv a instrumentelor și tehnicilor specifice acestora; 

- identificarea mecanismelor comunitare și internaționale de combatere a evaziunii 

fiscale; 

- demonstrarea valenţelor modelării fuzzy în conceperea unui indice general al riscului de 

fraudă menit să asigure implementarea unei strategii eficiente de gestionare a riscului de fraudă 

comunitară la nivelul autorităților de management. 

 În cadrul studiului empiric, obiectivele operaţionale au fost: 

- identificarea și analiza riscurilor financiar-contabile aferente fraudei comunitare la 

nivelul fondurilor structurale și cuantificarea efectelor acestor riscuri prin intermediul modelelor 

matematice; 

- evaluarea riscului de fraudă comunitară prin metode calitative și cantitative;  

- elaborarea unui indice de risc aferent fraudei comunitare. 

Studiul de caz efectuat a urmărit conceperea unui cadru general al auditului concentrat pe 

identificarea metodelor și tehnicilor specifice de depistare a fraudelor comunitare la nivelul 

fondurilor europene. Acesta se referă la perfecționarea auditului intern privind combaterea 

fraudei comunitare la nivelul finanțărilor europene prin implementarea la nivelul autorităților de 
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management care gestionează fondurile europene a unor proceduri de control specifice, și care se 

referă la elaborarea unei metodologii proprii de depistare a potențialului de fraudare. 

Ipotezele cercetării au fost următoarele: 

I1: sistemul contabil, fiscal și legislativ actual nu este în măsură să asigure o soluţie adecvată 

combaterii fraudei și a evaziunii fiscale; 

I2: eficacitatea sistemelor de control existente poate fi crescută prin conceperea unui nou model 

contabil și/sau fiscal. 

Lucrarea a fost structurată în cinci capitole, dintre care patru capitole de cercetare şi un 

capitol de concluzii generale şi perspective ale cercetării. Pe parcursul celor patru capitole au fost 

abordate atât aspecte teoretice, cât şi practice.  

Primul capitol, „Fundamentări teoretice privind evaziunea şi frauda fiscală” are rolul de 

a contribui la cercetarea unui fenomen de o asemenea dinamică şi complexitate cum este cel al 

evaziunii şi fraudei fiscale prin prisma clarificării acestor concepte în contextul criminalităţii 

economice.  

Se pot delimita mai multe forme ale criminalităţii, respectiv cea care aduce atingere vieţii 

şi/sau integrităţii corporale a individului, sănătăţii sau virtuţii persoanei, patrimoniului şi/sau 

proprietăţii, dar şi afacerilor, pe toate componentele acestora (financiar – bancare, informatic 

etc.). În sens generic, criminalitatea economico-financiară are drept scop maximizarea 

profiturilor prin mijloace ilegale sancţionabile (infracţiuni vizând societăţile comerciale, regimul 

bancar, spălarea banilor, regimul contabil, regimul vamal etc.).  

Având un caracter transnaţional, criminalitatea economico – financiară a căpătat 

dimensiuni globale, cu efecte negative la securitatea economică a statelor. Activităţile ilegale 

sunt oarecum similare celor desfăşurate de entităţi economice din diferite sectoare de activitate, o 

parte din profiturile obţinute fiind reinvestite pe piaţa neagră, tot mai diversificată şi aflată în 

permanentă dezvoltare. Atunci este cert că evaziunea fiscală este o componentă a acestui 

fenomen. 

Toate definiţiile evaziunii fiscale includ şi elementul de ilegalitate. Diminuarea masei 

impozabile poate fi sau nu rezultat al voinţei legiuitorului. Drept urmare, se pune problema 

delimitării pe criterii de legalitate a formelor evaziunii fiscale pentru că pot exista şi alte forme 

de neimpozitare care au ca efect diminuarea materiei impozabile, cu toate că aceasta nu se pun în 

practică prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, şi ca atare, nu reprezintă evaziune fiscală.  
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O lungă perioadă de timp evaziunea fiscală a fost considerată componentă a fraudei 

fiscale. Cele două noţiuni au fost însă delimitate, în sensul că în prezent se consideră că 

evaziunea fiscală înglobează ansamblul manifestărilor ce au ca scop evitarea plăţii unor 

impozite/taxe, cu două componente principale: evaziunea fiscală (licită) şi frauda fiscală 

(evaziune fiscală ilicită). Prin prisma teoriei economice distincţia juridică nu are consistenţă atâta 

timp cât amândouă formele au caracter eludativ şi generează o scădere a veniturilor fiscale 

bugetare ale statului.  

Referindu-ne strict la frauda fiscală, aceasta presupune un abuz asupra legilor fiscale, o 

infracţiune comisă cu bună ştiinţă şi deliberat asupra reglementărilor normative referitoare la 

plata obligaţiilor fiscale.  

Indiferent de definiţia evaziunii fiscale, fără doar şi poate acest fenomen este condamnat 

peste tot în lume şi persistă în ciuda măsurilor anti-evazioniste adoptate la nivel naţional, 

comunitar, regional etc. 

Evaziunea fiscală licită implică sustragerea/disimularea unei anumite părţi din ceea ce 

reprezintă materie impozabilă, însă fără ca acest demers să îmbrace caracter de contravenţie ori 

infracţiune. În esenţă, orice studiu care abordează evaziunea fiscală licită are obligaţia să 

sublinieze de la bun început faptul că activităţile care au dus la materializarea acesteia sunt 

legale, în ciuda faptului că lezează dimensiunea cantitativă a obligaţiilor bugetare de plată.  

Evaziunea fiscală licită are de-a face cu  demersul de reducere a valorii 

impozitelor/taxelor prin intermediul unor mecanisme fiscale cu caracter eminamente legal. Ea se 

materializează în contextul în care specialiştii manipulează vulnerabilităţile ori neclarităţile 

legislaţiei din domeniul fiscal. Deşi modalităţile utilizate au caracter legal, consecinţele acestora 

sunt etichetate ca fiind defectuoase sau abuzive. Din cauza subiectivismului celor care 

interpretează şi ulterior aplică reglementările fiscale, în anumite contexte stabilirea unei linii 

clare de demarcaţie între evaziunea fiscală licită şi frauda fiscală este dificilă şi uneori chiar 

imposibilă. 

Fiind în discuţie evaziunea fiscală ca act licit, înseamnă că aceasta nu presupune 

desfăşurarea nici unei activităţi/operaţiuni cu caracter penal, cu toate că aceste operaţiuni nu pot 

fi identificate cu uşurinţă. Ne punem atunci întrebarea, oare această abordare asigură cu 

certitudine diminuarea obligaţiilor de natură fiscală? Dacă activitatea/operaţiunile sunt 

identificate şi sunt aplicate măsuri corective corespunzătoare, mecanismul evazionist devine 
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ineficient. Răspunzătoare de interpretarea schemelor fiscale sunt instanţele de judecată, cele 

cărora le revine şi rolul de a limita astfel iniţiativele de acest tip. 

Ca și o extensie a tipologiei comportamentale criminale, a fost lansată ideea evaziunii 

fiscale datorită existenței unui mediu intens birocratic și totodată corupt. Modelele teoretice au 

dorit să scoată în evidenţă cauzele formării corupţiei prin relaționarea variabilelor intervenite în 

cadrul dezvoltării acestui fenomen la anumite nivele de referinţă. Cu toate că deseori evaziunea 

fiscală integrează și acte de corupție, coabitând în condiții perfect funcționale, există însă 

deosebiri majore între aceste fapte antisociale. Din păcate, doar performanța economică singură 

nu poate să ofere explicații pertinente asupra motivului pierderii încrederii populației în propriul 

guvern, dar și faptul că mai mult de jumătate din populația comunitară crede că singura cale de a 

avea succes în afaceri la ei în țară este deținerea unor relații politice, și doar un sfert din 

populația europeană crede că țara lor de rezidență depune eforturi reale în lupta anticorupție. 

Evaziunea fiscală trebuie abordată în primă fază sub aspectul modului în care aceasta este 

săvârşită (licită sau frauduloasă), respectiv al raportului fenomenului cu legislaţia în vigoare. 

Ulterior, abordarea poate fi transpusă şi spaţial, respectiv la nivel naţional şi internaţional. 

Evaziunea fiscală internaţională are de-a face în primul rând cu lărgirea activităţii de 

producţie/servicii, respectiv a unor componente a acestora, aparţinând unor entităţi naţionale în 

state în care acestea beneficiază de reglementări fiscale şi sociale mult mai favorabile. Uniunea 

Europeană definește modelele de evaziune fiscală care au efect asupra veniturilor proprii prin 

intermediul acquis-ului comunitar în domeniul evaziunii fiscale și tratează distinct problematica 

prevenirii evaziunii fiscale, care este unul din obiectivele principale ale politicii sale fiscale. 

Acquis-ul comunitar în materie de evaziune fiscală vizează în primul rând schemele de eludare a 

T.V.A., a impozitelor legate de producţie, respectiv a importurilor. 

Informaţia pe care o furnizează contabilitatea este sursa principală de indicii cu privire la 

un eventual mecanism sau schemă evazionistă. Informaţia contabilă nu reprezintă însă în sine un 

semn al unei potenţiale evaziuni deoarece numai o documentare completă, logică şi sistematică a 

respectării legislaţiei şi politicilor contabile poate genera indiciile necesare instrumentării 

fenomenului evazionist. 

Mecanismul contabil al evaziunii şi fraudei fiscale este un concept distinct de cel de 

contabilitate creativă, acesteia din urmă revenindu-i rolul de manipulare a reglementărilor 

contabile şi/sau fiscale vagi sau lipsite de consistenţă. Noi considerăm că noţiunea de 
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contabilitate creativă poate fi folosită în contextul contabilităţii manageriale sau de gestiune, 

unde există posibilităţi de a „crea”, spre deosebire de contabilitatea financiară (sau informaţiile 

furnizate de contabilitatea financiară), care este standardizată şi limitată la o serie de normative, 

principii şi politici contabile. 

Modelul matematic prezentat la nivel teoretic în ultima parte a primului capitol se 

centrează pe ideea maximizării șansei de utiliza integral venitul realizat cu ocazia dezvoltării de 

către aceasta a unei strategii evazioniste1. Scopul iniţierii unei strategii evazioniste este evident, 

eludarea impunerii, context în care entitatea va beneficia de venituri mult mai mari decât cele de 

care ar beneficia după impunere. 

Capitolul doi, „Contabilitatea creativă instrument principal al evaziunii și fraudei 

contabile și fiscale” abordează obiective, factori determinanți și potențiale efecte ale 

contabilităţii creative în contextul comiterii fraudei şi evaziunii fiscale. 

Chiar dacă definiția contabilității creative nu este unică, toate definițiile au ca elemente 

principale folosirea cunoștințelor și a abilităților contabililor în vederea manipulării rezultatelor 

cu ajutorul lipsurilor existente în sistemele de normalizare legislative. 

Considerăm că principala cauză a apariției practicilor contabilității creative o reprezintă 

diferențele privind necesitățile informaționale ale utilizatorilor informației contabile (investitori, 

angajați, furnizori, clienți, creditori, instituții de stat, public) și scopurile pe care aceștia le au în 

utilizarea acestor informații. Tehnicile contabilității creative pot fi utilizate cu ajutorul cadrului 

contabil conceptual sau prin încălcarea acestuia. Contabilitatea creativă poate fi astfel folosită 

pentru crearea unei imagini adevărate și fidele dar numai din perspectiva anumitor utilizatori, 

gestionarea rezultatelor și a formei în care acestea sunt prezentate pentru a servi intereselor 

managementului, oferirea unei imagini cosmetizate a poziției financiare și a rezultatelor 

economice, comiterea în mod voluntar a fraudelor contabile și fiscale.  

Cel mai important motiv atunci când sunt folosite tehnici ale contabilității creative este 

raportarea unor rezultate financiare mai mici în vederea micșorării sumelor datorate pe impozite 

și taxe sau a producerii evaziunii fiscale. Un alt motiv este dorința de a îmbunătăți imaginea 

entității în viitor prin prezentarea în anul curent a unei pierderi mai mari decât cea reală. Un alt 

motiv este asigurarea unei viziuni pozitive asupra evaluării acțiunilor entității și diminuarea 

                                                           
1 Allingham M.G.,  Sandmo A. (1972), Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, Journal of Public Economics 1 

(1972) 323-338, North-Holland Publishing Company, p.323-338 
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riscului de apariție a unor semnale negative privind cursul acțiunilor în baza evaluărilor făcute de 

analiștii financiari. Contabilitatea creativă poate fi folosită pentru manipularea profitului atunci 

când există bugete care nu au fost atinse în mod real și care pot afecta performanța managerilor, 

sau atunci când se dorește finanțarea activității prin diverse surse. 

Un efect al practicării unei contabilități creative este ascunderea fraudelor și mascarea 

scandalurilor financiare, deoarece este foarte dificil pentru utilizatorii situațiilor financiare să 

poată analiza în detaliu rezultatele care li se oferă – fie ca nu posedă cunoștințele necesare, fie nu 

au acces la datele care stau la baza întocmirii situațiilor financiare. Mecanismul de folosire a 

tehnicilor contabilității creative se referă la alterarea valorii unui anumit element patrimonial care 

are ca și consecință reflectarea distorsionată a respectivei valori fie în contul de profit și pierdere 

fie în bilanț.  

Principalele scheme de raportare financiară frauduloasă se referă la subevaluarea 

veniturilor și prezentarea eronată a stocurilor, cărora li se adaugă alte scheme privind evaluarea 

activelor, datoriilor și creanțelor sau alte scheme. Netezirea rezultatelor, o altă practică creativă, 

are ca scop reducerea variațiilor rezultatelor contabile, dorind să ofere un nivel relativ constant al 

rezultatelor financiare de-a lungul mai multor exerciții financiare. 

Managementul veniturilor ca metodă de aplicare a contabilității creative are loc atunci 

când managerii au o anumită țintă pe care din motive obiective sau subiective trebuie să o atingă. 

Cea mai simplă tehnică de aplicare a acestei metode este alegerea momentului vânzării unui activ 

în funcție de momentul la care se dorește înregistrarea profitului. O altă tehnică se referă la 

înregistrarea unor cheltuieli excepționale care aparțin mai multor exerciții financiare doar într-

unul singur, deoarece producerea respectivului eveniment excepțional poate servi ca bază de 

justificare a performanței scăzute a entității în respectivul an. 

Frauda comunitară tipică presupune folosirea unui circuit economic format din entități 

plătitoare de TVA și care au funcții diferite. Comiterea acestui tip de fraudă necesită existența 

unei entități fantomă care nu derulează activități economice dar care este folosită numai pentru 

realizarea de achiziții intracomunitare și înregistrarea taxei pe valoare adăugate deductibile. Alte 

metode de fraudare a TVA sunt livrările fictive intracomunitare și schemele de tip cash & carry.  

Principalele modalități de limitare a contabilității creative sunt reprezentate de: 

Standardele Contabile Internaționale și Standardele Internaționale de Raportare Financiară, 

guvernanța corporativă, promovarea valorilor etice și morale. Însă inventivitatea pentru găsirea 
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metodelor optime de săvârșire a fraudei, îmbogățirea subcomponentelor metodelor uzitate odată 

cu modificările de reglementare a taxării, nu cunoaște hotare, dorința de înavuțire fiind 

superioară temei de risc. 

Al treilea capitol, „Strategii de control, metode şi mecanisme comunitare şi 

internaţionale pentru prevenirea și combaterea fraudei şi evaziunii fiscale” abordează pe lângă 

aspectele conceptuale privind strategiile de control pentru combaterea fraudei și evaziunii fiscale, 

o serie de metode de control generale și speciale pentru depistarea fraudei și a evaziunii fiscale. 

Este vorba despre activitățile de control și audit, de controlul financiar și fiscal extern,precum şi 

despre o serie de instrumente și tehnici specifice strategiilor de control vizând depistarea fraudei 

și evaziunii fiscale. 

Tehnica efectuării verificărilor întreprinse de către inspectorii fiscali implică în mod 

necesar aplicarea metodei adecvate tipului de activitate desfășurată de entitatea controlată, 

multitudinea de procedee ale controlului fiscal putând fi combinate în funcție de scopul propus. 

Metodele comune de control pot fi combinate cu tehnici specifice de verificare și care au ca 

procedură prealabilă studiul general al activității (care poate fi efectuat în baza datelor deținute 

pe platforma informatică a autorității fiscale), urmată de controlul efectiv al documentelor ce stau 

la baza modului de declarare a activităților desfășurate. Ulterior pot avea loc operațiuni de 

inventariere atunci când entitatea declară amortismente sau stocuri de marfă, iar în cazul ivirii 

unor suspiciuni organul fiscal va putea ordona și efectuarea de expertize de specialitate (de 

exemplu pentru constatarea unor falsificări de documente) ori examinări de laborator, fiind 

controlate de asemenea și extrasele de cont prin care agentul economic a desfășurat operațiuni de 

încasări și plăți. 

Cu ocazia desfășurării controlului fiscal trebuie verificate documentele și registrele 

contabile cele mai semnificative, care oglindesc cel mai elocvent starea fiscală a contribuabilului, 

orice neconcordanțe sesizate conducând la necesitatea efectuării unui control mai amănunțit în 

vederea identificării surselor acestor inadvertențe și pentru a sesiza, dup caz, existența unor 

indicii de săvârșire ale unor fapte ilicite de natură evazionistă. 

Dacă în cazul folosirii unor documente justificative falsificate, ori emise de entități fără 

activitate, cu activitatea suspendară ori chiar radiată, situația este clară, dovedirea evaziunii 

fiscale nefiind o operație dificilă, nu același lucru se poate reține când tehnicile contabile 
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evazioniste devin mai sofisticate, fiind necesare cunoștințe de specialitate sporite ale organului 

de control pentru depistarea acestor tehnici speciale. 

Necesitatea creării unui sprijin al dezvoltării în mod liber a relațiilor comerciale, cu 

beneficii atât pentru contribuabilii proprii, cât și pentru economia autohtonă, comunitară și 

internațională, a condus la crearea unui mecanism internațional având la bază diferite convenții 

ori tratate prin care țările semnatare au dispus cu putere de lege asupra problematicii concurenței 

fiscale și implicit a combaterii evaziunii fiscale prin: Convenții și tratate de evitare a dublei 

impuneri, schimb de informații fiscale interstatale, Reglementări privind societățile de tip 

Holding, prețuri de transfer. În cadrul Comunității Europene, evaziunea și în special frauda 

fiscală au fost reglementate în principal prin intermediul directivelor care definesc acquis-ul 

comunitar privind acest domeniu - considerat sensibil - datorită necesității creării unui cadru 

stabil a prelevărilor fiscale necesare bunei funcționări a comunității.  

Capitolul patru, „Modalități practice de perfecționare a metodelor de control în vederea 

prevenirii și combaterii fraudei comunitare și a evaziunii fiscale transfrontaliere” este dedicat 

studiului empiric. Considerăm că identificarea și evaluarea componentelor riscului de fraudare 

este pilonul central al acțiunilor de control sau audit, care nu pot să-și definească obiectivele în 

absența cunoașterii riscurilor potențiale. Tocmai de aceea, în cadrul cercetării aplicative am 

dezvoltat  un studiu de caz care vizează perfecționarea strategiilor de control în domeniul 

combaterii fraudei comunitare. Acesta urmăreşte conceperea unui cadru general al auditului 

concentrat pe identificarea metodelor și tehnicilor specifice de depistare a fraudelor comunitare 

la nivelul fondurilor europene. 

În vederea identificării celor mai importante componente ale riscului de producere a 

fraudei comunitare, în special din domeniul financiar-contabil, a fost efectuată o cercetare 

cantitativă, metoda folosită fiind sondajul de opinie realizat prin intermediul tehnicii 

chestionarului. Rezultatele acestei cercetări cantitative au fost utilizate și pentru evaluarea 

probabilității de apariție a riscurilor specifice, care este descrisă în subcapitolul următor. 

Chestionarul elaborat (Anexa 1) a fost conceput în baza listei riscurilor identificate de CE 

ca fiind aferente fraudării comunitare, cărora li s-a asociat din punct de vedere lingvistic o 

probabilitate de apariție (foarte sigur să se manifeste, aproape sigur să se manifeste, foarte 

probabil să se manifeste, probabil să se manifeste, puțin probabil să se manifeste, aproape sigur 

sa nu se manifeste). Întrebările formulate au fost de opinie și au fost întrebări închise. 
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Chestionarul a fost aplicat asupra unui număr de 200 de subiecți, care activează în 

domeniul afacerilor fie în calitate de angajat al departamentului financiar-contabil fie în calitate 

de proprietar al afacerii. Alegerea subiecților a avut în vedere atât înregistrarea opiniei 

personalului direct implicat în activitățile contabile ale entităților cât și pe cele ale persoanelor cu 

funcții de decizie în activitatea entităților. 

Datele obținute au fost prelucrate cu ajutorul aplicației Microsoft Excel. Primul pas a fost 

cuantificarea numărului de răspunsuri aferente fiecărei valori lingvistice asociate riscurilor. 

Ulterior a fost calculată valoarea procentuală a fiecărei valori lingvistice prin raportarea 

numărului de răspunsuri favorabile la numărul total de respondenți. Cu ajutorul operatorului 

matematic MAX a urmat calcularea valorii maxime din totalitatea valorilor obținute, în baza 

căreia a fost efectuat un clasament al riscurilor. Acest clasament al riscurilor a fost folosit pentru 

identificarea unui număr de zece riscuri principale, valoare pe care am considerat-o suficientă în 

modelarea matematică efectuată ulterior. Pentru primele patru valori ale probabilității de apariție 

(foarte sigur, aproape sigur, foarte probabil și probabil) au fost alese 2 riscuri având procentajul 

de apariție maxim, iar pentru restul de valori (puțin probabil și improbabil) au fost ales câte un 

risc cu probabilitate maximă de apariție. 

Am sintetizat zece riscuri pe care le-am considerat importante și cărora le-a fost atribuită 

o probabilitate de apariție. A doua caracteristică asociată acestor riscuri a fost probabilitatea de 

impact sau de apariție a consecințelor acestora, care a fost determinată cu ajutorul metodei 

Monte Carlo de simulare stochastică. 

Pentru a putea crea o ierarhie a riscurilor am elaborat atât din punct de vedere calitativ cât 

și cantitativ un cadru de referință pentru evaluarea sau caracterizarea riscurilor componente ale 

riscului de fraudă. Riscul cu cel mai ridicat nivel de probabilitate de apariție este corupția, 

rezultat susținut și de statisticile la nivel european care clasează România pe unul din primele 

locuri în ceea ce privește acest risc. Riscul imediat următor probabil să se manifeste este 

divulgarea informațiilor confidențiale, pe care îl considerăm un risc asociat corupției, sau care 

este influențat de aceasta. 

Primul pas în implementarea unei strategii de gestionare a riscului de fraudă comunitară 

este identificarea acelor finanțări cu potențial ridicat de fraudare. În acest scop am considerat 

necesară determinarea unui indice al riscului de fraudă.  
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Următorul pas în implementarea strategiei de gestionare a riscului de fraudă este 

delimitarea unor proceduri de control generale, specifice fiecărui risc. Astfel,  în baza sintetizării 

informațiilor obținute prin consultarea surselor bibliografice apreciate ca relevante în domeniul 

tematicii abordate, pentru fiecare risc specific fraudei comunitare am identificat modalitățile de 

audit specifice. 

Al treilea pas în implementarea unei strategii de gestionare a riscului de fraudă este 

planificarea strategică a auditului intern, în funcție de activitățile auditate. Astfel, pentru fiecare 

activitate care prezintă un risc ridicat de fraudare, este necesară identificarea riscurilor specifice 

și a modalităților de prevenire și combatere a acestora.  

Scopul modelării unui indice al riscului de fraudare a fost acoperirea situațiilor în care 

riscul de corupție se manifestă  în interiorul autorităților de management, și utilizarea acestui 

indicator în identificarea proiectelor de finanțare care au un grad mare de risc de fraudare, și care 

ulterior vor fi auditate. Considerăm ca un astfel de indice reprezintă un instrument de control 

important, inexistent la momentul actual, și care ar putea fi dezvoltat și implementat cu succes, 

facilitând munca personalului însărcinat cu controlul intern sau auditul.  

Un instrument des folosit în analizarea riscurilor pentru care nu există suficiente date 

istorice este logica vagă sau logica fuzzy. Aceasta permite modelarea unui indice de risc asociat 

producerii fraudei comunitare care să țină cont de două sau mai multe riscuri principale, care la 

rândul lor posedă o serie de indicatori specifici de manifestare. 

Caracterul inovativ al cercetării este reprezentat tocmai de acest indice fuzzy. Modelul 

prezentat este unul general, destinat înțelegerii modului în care acest instrument de modelare, 

logica fuzzy, poate fi aplicat în vederea estimării gradului de risc asociat unui anumit factor de 

risc. Modelul însă se poate extinde pentru analiza mai multor factori de risc pentru o anumită 

etapă a proiectelor de finanțare, sau pentru analiza riscurilor aferente diverselor activități sau 

etape ale finanțărilor (selectarea candidaților, aplicarea și verificarea operațiunilor, certificarea 

activităților, efectuarea plăților, realizarea de achiziții etc.). 

 

Metodologia cercetării 

 

Metodologia generală a cercetării a fost bazată pe trei tipuri generale de cercetare şi 

anume: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă şi cercetarea empirică. Spre deosebire de 
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cercetarea aplicativă, care urmăreşte identificarea unor soluţii care să poată permite explicarea 

unor modele teoretice aplicate, în cadrul cercetării fundamentale se urmăreşte modelarea 

teoretică a anumitor fenomene, metodologia generală a cercetării a fost bazată pe trei tipuri 

generale de cercetare şi anume: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă şi cercetarea 

empirică.   

Lucrarea se fundamentează pe o temeinică consultare a legislației din domeniul 

contabilității și fiscalității, dar și drept, atât pe plan intern cât și pe plan extern / internațional, dar 

și pe studierea unor colecții sistematizate de date reprezentative. 

 Analiza legislației s-a realizat prin consultarea bazei de date aparținând EUR-lex, baza de 

date disponibilă pe internet a Uniunii Europene, a Consiliului Europei, precum și consultarea 

bazei de date existentă pe paginile oficiale de internet a Ministerului de Finanțe, a Administrării 

Naționale de Administrare Fiscală, a Ministerului de Justiție, a Ministerului Afacerilor Interne și 

Externe, a Curții Europene de Justiție. 

Studiul literaturii de specialitate s-a realizat prin studierea articolelor și lucrărilor 

disponibile atât în mediul universitar, cât și în cadrul editurilor naționale, dar și cele disponibile 

în mediul online. 

 Datele statistice au fost studiate și analizate pe paginile oficiale de internet aparținând 

Eurostat, și ale Institutului Național de Statistică, datele obținute fiind filtrate sub aspectul 

relevanței și legăturii cu tema studiată. 

Din punct de vedere al metodologiei cercetării științifice, în elaborarea prezentei lucrări 

au fost utilizate metode tradiționale de cercetare – chestionarul, analiza, sinteza, inducția și 

deducția, analogia și analiza comparată, metode statistice de modelare matematică. 

Prin acest demers, prin metodele de analiză și cercetare folosite, autoarea nu și-a propus 

epuizarea subiectului  fraudei și a evaziunii fiscale – fapt imposibil deoarece acesta este un 

fenomen amplu, în continuă schimbare și adaptare, astfel încât abordarea temei s-a realizat mai 

cu seamă în vederea aplicării practice a teoriei contabilității și fiscalității în lupta împotriva 

acestui fenomen, cu atât mai mult cu cât exacerbarea fenomenului evaziunii fiscale 

transfrontaliere conduce la dificultăți tot mai pregnante în găsirea celor mai adecvate și eficiente 

metode de control și combatere a evaziunii fiscale. 

CONCLUZII GENERALE. PERSPECTIVELE CERCETĂRII 
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Concluzii generale 

 

Scopul demersului efectuat în cadrul Școlii doctorale a fost cercetarea din punct de 

vedere teoretic și aplicativ a posibilităților de perfecționare a strategiilor de control pentru 

combaterea fenomenului evaziunii fiscale transfrontaliere și a fraudei comunitare. 

 

În urma finalizării cercetării au rezultat două categorii de concluzii: concluzii aferente 

studiului teoretic și concluzii aferente aplicațiilor practice. 

Concluzii aferente studiului teoretic 

 Prima parte a studiului teoretic s-a axat pe studierea evaziunii fiscale legale și ilicite. 

 O primă concluzie se referă la faptul că lipsa unor prevederi clare ale legislației fiscale 

permite contribuabililor persoane fizice sau juridice sustragerea în limita legalității de la plata 

impozitelor și taxelor, statul fiind incapabil de a se proteja în absența aducerii de îmbunătățiri 

semnificative actelor legilative precum și procedurilor de control care vizează stoparea evaziunii 

legale. Unul din factorii importanți în favorizarea evaziunii fiscale este corupția, care împreună 

cu lipsa de competență profesională a personalului cu atribuții de control fiscal contribuie la 

nedetectarea tuturor actelor de evaziune. Principalele practici identificate ca fiind cel mai des 

folosite în practicarea evaziunii legale se referă la reinvestirea profitului în bunuri care nu sunt 

neapărat necesare derulării activității contribuabililor, exploatarea dispozițiilor legale privind 

donațiile sau sumele destinate activităților de protocol, amortizarea excesivă, constituirea de 

rezerve peste limitele prevăzute de lege, achiziționarea fictivă de bunuri cu o valoare mare. 

 Creativitatea contribuabililor este foarte mare în ceea ce privește exploatarea carențelor 

legislative, iar împiedicarea acestora nu poate avea loc în absenșa corectării și completării 

dispozițiilor existente în materie financiar-fiscală. Principalul vinovat al întreținerii existenței 

faptelor de evaziune legală este corpul legislativ, care are o atitudine pasivă motivată sau nu, în 

ceea ce privește reglementarea mai clară a acestui domeniu.   

 În ceea ce privește evaziunea fiscală ilicită, mecanismele contabile de producere ale 

acesteia sunt numeroase, fiind practic imposibilă identificarea totală a acestora. Cu toate acestea, 

se pot identifica o serie de mecanisme des întîlnite cum ar fi diminuarea rezultatelor contabile 

rezultată prin diminuarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor, utilizarea de societăți fictive la 

efectuarea importurilor, omisiuni în declararea bunurilor importate, refuzul de emitere a 
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documentelor fiscale privind veniturile încasate, falsificarea documentelor fiscale, crearea de 

conturi artificiale, lipsa aplicării impozitelor pentru beneficii acordate angajaților. În general, 

mecanismele contabile folosite în producerea evaziunii sunt simple, fapt care nu înseamnă că 

depistarea acestora este la fel de facilă. Instrumentul principal în depistarea acesteia este analiza 

informației contabile, dar este necesară existența unor persoane care efectuează controale care să 

posede cunoștințele necesare analizei eficiente și eficace a acestei informații contabile.  

 Există o serie de modele matematice de cuantificare a efectelor evaziunii fiscale, care 

pornesc de la funcția clasică a utilității economice care caracterizează dorința persoanei 

evazioniste de a maximiza veniturile obținute. De asemenea, se poate genera o ecuație care să 

estimeze probabilittea de a comite evaziune fiscală în raport cu diferite variabile, cum ar fi 

nivelul impozitării și efectele variației acestuia, probabilitatea efectuării unei verificări fiscale, 

modificarea nivelului sancțiunilor aplicabile sau corupția funcționarilor fiscali. Concluziile 

obținute în funcție de modelul de evaziune aplicat și relativ la restricțiile impuse acestuia sunt 

evident diferite. O fiscalitate excesivă poate avea ca efecte sporirea muncii nedeclarate sau o 

sporire a pedepselor poate avea ca efect reducerea evaziunii fiscale.  

 Unul din principalele instrumente folosite în porducerea evaziunii și a fraudei contabile și 

fiscale este contabilitatea creativă, ale cărei definiții sunt multiple. Considerăm că o definiție 

relevantă este cea potrivit căreia contabiltiatea creativă reprezintă suma tuturor practicilor 

contabile, inclusiv a celor aflate la limita legalității, care au ca scop prezentarea unei imagini 

îmbunătățite a poziției financiare și a performanțelor economice ale entității, și care nu respectă 

principiul imaginii fidele. Contabilitatea creativă poate fi privită ca un instrument de manipulare 

a rezultatelor financiare, care s-a dovedit a fi folosit încă din cele mai vechi timpuri. Esența 

practicării contabilității creative este manipularea înregistrărilor contabile prin micșorarea sau 

creșterea valorilor înregistrate în contabilitate.  

 Abordările pozitive ale contabilității creative o privesc ca fiind o adaptare a practicilor și 

politicilor contabile la continua transformare a mediului economic sau politic care are ca scop 

prezentarea unei imagini fidele a poziției financiare și a rezultatelor entităților economice. 

Această abordare pozitivă nu își găsește temei în practică, unde majoritatea cazurilor de comitere 

a fraudei și evaziunii fiscale au fost bazate pe practici aparținând contabilității creative. O primă 

concluzie a analizei practicilor contabilității creative se referă la stabilirea principalei cauzei care 

a determinat apariția contabilității creative, și anume existența unor diferențe semnificative între  
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diversele necesități informaționale specifice fiecărei categorii de utilizatori ai informației 

financiare.  

 Analiza principiilor contabile a permis concluzionarea faptului că practicarea 

contabilității creative este facilitată de sintagma – în mod rezonabil – folosită în mod repetat în 

reglementările contabile în vigoare și care sunt armonizate cu cele europene. Această sintagmă 

tolerează sau permite un nivel sporit de subiectivitate a contabililor, care nu este posibil să fie 

monitorizat sau controlat prin normalizare.  

 Decizia managerilor de a practica contabilitatea creativă poate fi bazată pe scopul 

atingerii unor obiective interne sau a unor așteptări saupresiuni aparținând mediului extern, pe 

dorința de a oferi o imagine constantă a performanței, pe necesitatea de a accesa mai ușor 

împrumuturi sau finanțări, sau pe dorința de a micșora obligațiile fiscale.  

 Principalii factori favorizanți ai practicării unei contabilități creative se referă la 

flexibilitatea reglementărilor contabile, lipsa de acoperire a vastului domeniu contabil de către 

legislația existentă, momentul la care are loc realizarea tranzacțiilor sau subiectivitatea 

managerilor precum și nivelul de autoritate al acestora în ceea ce privește deciziile privind 

reflecarea contabilă a operațiunilor economice desfășurate. Ca și principale motivații ale 

practicării contabilității creative, studiile au identificat remunerația managerilor și valoarea 

costurilor conflictelor de interese.  

 Efectele principale ale practicării contabilității creative se referă la denaturarea 

rezultatelor economice și financiare, mascarea scandalurilor financiare sau ascunderea fraudelor. 

 Ca și metode specifice contabilității creative au fost identificate posibilitatea alegerii unei 

metode contabile de evaluare din cadrul mai multor metode, permisivitatea folosirii estimărilor și 

a judecăților profesionale precum și a previziunilor în întocmirea situațiilor financiare, 

posibilitatea de a manipula diferențele temporare sau înregistrarea unor tranzacții artificiale 

menite să distorsioneze informația contabilă. Principalul mecanism de aplicare a tehnicilor 

contabilității creative este modificarea valorii unui element patrimonial care are ca urmare 

reflectarea lipsită de fidelitate a acelei valori în situațiile financiare.  

 Schemele de raportare contabilă frauduloasă  se bazează pe o subevaluare a veniturilor, 

pe evaluarea eronată a stocurilor, pe supraevaluarea activelor sau pe subevaluarea creanțelor și a 

datoriilor.  
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 Netezirea veniturilor este o altă practică a contabilității creative care vizează diminuarea 

diferențelor dintre rezultatele contabile ale mai multor perioade. Această tehnică este practicată 

atunci când conducerea condideră necesară o diminuare a percepției investitorilor în ceea ce 

privește riscul investiției acestora. Netezirea venturilor este posibilă în special prin manipularea 

provizioanelor, care generează o translatare a profiturilor dintr-un exercițiu financiar în altul. O 

altă modalitate de aplicare a contabilității creative este managementul veniturilor, care poate fi 

practicat prin alegerea subiectivă a momentului la care activele sunt vândute, sau prin 

contabilizarea cheltuielilor în avans ca și cheltuieli excepționale ale unei singure perioade.  

 Folosirea contabilității creative în comiterea fraudei fiscale are loc atunci când baza de 

impozitare este diminuată în mod artificial prin subevaluarea veniturilor sau supra evaluarea 

cheltuielilor, sau în cazul taxei pe valoare adăugate prin supraevaluarea deducerilor sau 

subevaluarea operațiunilor taxabile. Pentru impozitele pe salarii, se practică procedeul 

neincluderii în baza de impozitare a totalității veniturilor angajaților sau grila de salarizare este 

aplicată în mod eronat. 

 La nivel comunitar, cea mai întâlnită practică evazionistă este în domeniul taxei pe 

valoare adăugate, și care este comisă prin sustragerea parțială sau în totalitate de la plata acestei 

taxe sau prin solicitarea de rambursări ilegale.  

 Ca și principale modalități de limitare a practicilor contabilității creative au fost 

identificate reglementările legale care sunt armonizate cu standardele internaționale de raportare 

fiannciară, guvernanța corporativă care gestionează și controlează entitățile economice, 

promovarea unor valori etice și morale în interiorul entităţilor.   

 Cotele alarmante pe care frauda și evaziunea fiscală le-au atins atât la nivel național dar și 

comunitar și internațional, fac ca strategiile de control contabil și fiscal care pot preveni sau 

combate aceste fenomene să fie un subiect primordial al studiilor teoretice și practice. 

Principalele modalități de control îndreptat către prevenirea fraudei și evaziunii fiscale sunt 

activitățile de control intern precum și de audit intern și extern, care sunt principalele modalități 

de gestionare a riscurilor.  

 Ca și principale instrumente ale controlului intern vizând combaterea fraudei și a 

evaziunii fiscale au fost identificate modalitățile de controlare a resurselor financiare ale 

entităților care vizează evaluarea modului în care este întocmit și permanent monitorizat bugetul 
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de venituri și cheltuieli, modul în care este efectuată verificarea documentelor contabile și a 

înregistrării acestora precum și verificarea provenienței atât a cheltuielilro cât și a veniturilor.  

Alte metode de combatere a fenomenului evazionist se referă la controlul financiar și 

fiscal extern. Controlul financiar sau preventiv este instrumentul deținut de stat pentru verificarea 

modalităților de folosire a banilor publici în cadrul instituțiilor sale sau a celor finanțate de la 

bugetul de stat, iar controlul fiscal este modalitatea administrației fiscale de a verifica exactitatea 

sau corectitudinea stabilirii valorii impozitelor și taxelor datorate de contribuabili – persoane 

fizice sau juridice.  

Una din concluziile rezultate în urma analizei modului în care este realizată inspecția 

fiscală se referă la faptul că un specialist care efectuează inspecția nu poate fi independent și 

imparțial față de toate părțile implicate în cadrul unui proces penal, datorită constituirii ANAF ca 

parte civilă, și a raportului de muncă dintre acest specialist si ANAF. 

La nivel comunitar, principalele mecanisme de combatere a evaziunii fiscale sunt 

convențiile și tratatele de evitare a dublei impuneri, schimbul de informații fiscale interstatale, 

reglementarea specifică a societăților de tip holding și reglementarea prețurilor de transfer . În 

ceea ce privește regimul societăților de tip holding, România nu posedă o legislație specială 

pentru reglementarea acestor tipuri de entităţi, existând numai un proiect de lege.  

Fenomenul globalizării oferă atât oportunități de dezvoltare economică cât și posibilitatea 

internaționalizării infracțiunilor economice, în special prin existența posibilității de optimizare 

fiscală folosind paradisurile fiscale. Lupta împotriva combaterii evaziunii fiscale comunitare 

trebuie să aibă în vedere reconsiderarea politicilor comerciale, care trebuie să ofere o deschidere 

mai mare către armonizarea schemelor progresive de colaborare cu alte domenii dar și să 

reconsidere teoriile care susțin coexistența comerțului internațional și a politicii fiscale. 

Principalele critici aduse reglementărilor actuale comunitare se referă la rigiditatea acestora 

precum și la impunerea lor forțată și artificială statelor membre.  

Inițiativa statelor membre de a extinde adoptarea reglementărilor privind transparența 

fiscalp este un pas important în direcția normalizării și eradicării evaziunii fiscale transfrontaliere   

și internaționale prin intermediul paradisurilor fiscale. Schimbul de informații este astfel o 

premisă principală a stabilirii corecte a câștigurilor și a practicării unei impozitări eficace, 

nediscriminatorii. 
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Diversele rapoarte întocmite sau chiar studii ale administrațiilor fiscale relevă tehnicile 

particulare de fraudare dar nu există recomandări privind măsurile tehnice aparținând politicilor 

fianciare care se pot folosi, ceea ce face ca sancțiunile aplicate contribuabililor să fie fiabile 

numai pe termen scurt. Este nevoie de existența în cadrul acestor rapoarte a unor secțiuni care să 

vizeze propuneri operaționale pe termen mediu și lung.  

La nivelul autorităților de management este nevoie de definirea unei strategii de audit 

clare care să vizeze în mod explicit frauda comunitară și care să precizeze misiunea, viziunea și 

obiectivele strategiei. De asemenea, această strategie trebuie să înglobeze toate recomandările 

organismelor europene din zona combaterii fraudei comunitare.  

Concluzii și recomandări aferente studiului de caz 

Studiul de caz din domeniul contabilității a identificat principalele metode și tehnici de 

audit necesare combaterii fraudei comunitare, și anume: 

- analiza detaliată a riscurilor aferente fraudării comunitare; 

- identificarea componentelor fiecărui risc major; 

- folosirea unor instrumente de evaluare a riscurilor; 

- identificarea pistelor de audit specifice fiecărei etape a proiectelor de finanțare; 

- identificarea controalelor interne necesare aplicării unei strategii eficiente de combatere a 

fraudei comunitare. 

Ca și recomandări privind perfecționarea managementului riscului de fraudă la nivelul 

autorităților de management, sugerăm: 

- implementarea unor proceduri privind verificarea periodică a riscului de fraudă, care să 

menționeze explicit perioadele la care aceste verificări trebuie să aibă loc; 

- conceperea unui cadru general al politicilor de depistare a fraudei care să prezinte detaliat 

fiecare politică existentă, modalitatea de implementare și de monitorizare; 

- informarea constantă, periodică a personalului cu privire la rezultatele aplicării politicilor anti 

fraudă și educarea personalului pentru aplicarea eficientă a acestor politici; 

- monitorizarea continuă a proceselor de control intern;  

- existența unei politici clare privind modalitatea de reacție la identificarea unei suspiciuni de 

fraudă și monitorizarea modului în care aceasta este aplicată. 

Identificarea unei modalități echilibrate de legiferare care să fie în măsură să limiteze 

contribuabilii de la sustragerea plății obligațiilor fiscale este un obiectiv greu de atins. Existența 



27 
 

unor măsuri legislative care să vizeze pedepse grave nu favorizează diminuarea fenomenului 

evaziunii ci dimpotrivă, conduc la exacerbarea acestuia, fie că este vorba de manifestarea lui la 

nivel național sau comunitar. Succesul implementării unor măsuri legislative va exista atunci 

când va fi găsit punctul de echilibru între modalitățile de apărare a valorilor sociale și a 

resurselor bugetare și înțelegerea acordată contribuabililor. Obiectivele principale care trebuie 

urmărite atunci când se dorește combaterea fenomenului evazionist sau a fraudei, atât la nivel 

comunitar cât și național, trebuie să fie existența unor prevederi clare și detaliate, care să nu 

poată fi interpretate și care să nu sufere modificări în timp. 

Cu toate că existența bugetelor naționale sau comunitare este condiționată de existența 

venitorilor aferente impozitelor și taxelor, impozitarea ca practică sau valori de impunere este un 

subiect amplu abordat în studiile economice, abordările privind necesitatea acesteia fiind uneori 

antagonice. Un astfel de model este oferit de cercetătorul M. Baudeau, care considera în anul 

1967 că sistemul universal fiscal este bazat pe lipsa de rațiune, afirmație care își păstrează 

validitatea în contextul actual. 

Considerăm că fiscalitatea modernă nu este întemeiată pe o raționalitate justă, politicile 

fiscale promovate la nivel comunitar fiind incapabile de a diminua frauda sau evaziunea fiscală. 

Mai mult, sistemul complicat legislativ european face foarte dificilă implementarea la nivel 

național, atât din perspectiva resurselor financiare cât și a celor de timp. Propunerile de 

implementare a diverselor strategii de combatere a fraudei comunitare sau a evaziunii fiscale se 

referă la intervale de 3, 4, 5 ani sau uneori chiar mai mult. Având în vedere dinamica 

schimbărilor politice, economice și sociale, este ușor de concluzionat că există un risc de eșec 

considerabil în implementarea acestor strategii.  

În acest context, devine și mai importantă identificarea factorilor generatori ai 

comportamentului evazionist sau fraudulos. Așa cum a fost definit, comportamentul evazionist 

este rezultanta unor erori și inexactități ale legislației și a modalităților de aplicare a acesteia 

precum și a lipsei unor prevederi legislative clare.  

Factorul instituțional are o importanță foarte mare în generarea fenomenului evazionist, 

deoarece este principalul inductor al lipsei de echitate fiscală prin aplicarea discriminatorie a 

dispozițiilor legale sau datorită inexistenței unui echilibru și a unei transparențe între contribuabil 

și instituțiile oficiale 



28 
 

Dispozițiile legale nu trebuie să se întemeieze numai pe practici legislative, ci și pe 

practici etice sau de aplicare uniformă, și în același timp legislația trebuie să fie atât accesibilă 

justițiabilului cât și previzibilă în raport cu efectele ei. Astfel, reglementările legale trebuie să fie 

clare atunci când se referă la modul în care autoritățile își pot manifesta puterea de apreciere în 

domeniul propriu, în raport cu scopul urmîrit de a proteja individul împotriva arbitrariului. 

O altă concluzie se referă la reconsiderarea poziției funcționarului fiscal prin înlăturarea 

riscurilor de practicare a abuzurilor sau de neglijență în serviciu.  

Referitor la politicile fiscale transpuse în practică prin adoptarea legilor din domeniul 

taxelor și impozitelor acestea trebuie: 

- să respecte transparența decizională în adoptarea acestora,  

- să ofere stabilitate în activitatea destinatarilor legii prin evitarea modificărilor intempestive 

legislative, 

- să conțină dispoziții punitive și prohibitive coroborate în mod permanent cu situația socială și 

economică actuală, 

- să fie etapizate în mod inteligibil și accesibil, permițând în același timp îndreptarea individului 

care a săvârșit fapte de evaziune fiscală, 

- să fie corelate în funcție de nevoile tuturor categoriilor socio- economice, dar să fie omise pe 

cât posibil facilitățile fiscale acordate în mod selectiv și discriminatoriu, fenomene care 

declanșează un grad însemnat de nemuțumire în rândul individului care va fi în aceste condiții și 

mai dispus tentației evazioniste. 

Procesul de reformă trebuie să aibă ca punct de plecare conceptul conform căreia legea 

este egală pentru fiecare individ, nu din punct de vedere al suportabilității, dar și din punct de 

vedere al responsabilității, impunerea fiscală devenind astfel echitabilă pentru fiecare subiect 

economic prin readaptarea politicilor fiscale și a contribuțiilor sociale, cu scăderea treptată a ideii 

de solidaritate socială. 

Consider că o măsură oportună în direcția combaterii evaziunii fiscale este înființarea de 

instanțe fiscale, independente de cele civile, conduse de magistrați cu expertiză în domeniul 

financiar-fiscal. În acest fel, perioada de judecare, care în prezent se poate întinde pe mai mulţi 

ani, s-ar reduce considerabil, iar statul al fi avantajat prin încasarea mai rapidă a veniturilor 

bugetare sustrase de evazioniști. De asemenea, carențele legislative ar putea fi sesizate în mod 

operativ și ar putea fi corectate în timp util.  
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Slăbiciunea instituțiilor fiscale este reținută ca fiind una din cauzele încurajării și creșterii 

fenomenului evazionist, și constă în principal în aplicarea defectuoasă și lacunară a legii adoptate 

în acest sens, creând într-un final creșterea generalizată a amplorii faptelor de natură penală chiar 

și în cazul în care presiunea fiscală s-ar diminua. 

 

Contribuții proprii 

 

Contribuțiile proprii în domeniul cercetării teoretice se referă la caracterul inovativ al 

abordării interdisciplinare a tematicii studiate - evaziunea fiscală transfrontalieră și frauda 

comunitară, analizate din perspectivă contabilă, fiscală și legislativă.  

În baza unei ample documentări care a fost efectuată asupra literaturii de specialitate și a 

legislației actuale, cercetarea teoretică a analizat în detaliu noțiunile abordate, atât din 

perspectiva celor trei dimensiuni anterior menționate cât și din perspectivă națională, comunitară 

și internațională. Considerăm această abordare ca fiind una de noutate, deoarece majoritatea 

studiilor existente vizează analiza evaziunii fiscale transfrontaliere și a fraudei comunitare   

dintr-o singură perspectivă. De asemenea, acest tip de abordare a fost facilitat de expertiza 

autoarei atât în materie economică dar și juridică. 

Aportul personal adus prin rezultatele cercetării teoretice prezentate în primele trei 

capitole se referă la sistematizarea teoriilor referitoare la fraudare contabilă și evaziune fiscală. 

Pe parcursul realizării cercetării teoretice au fost studiate un număr mare de referințe 

bibliografice, constând în articole și lucrări de specialitate, reglementări legale naționale, 

comunitare și internaționale, resurse web, rezultatele studiului fiind concretizat în sinteza 

rezultatelor privind noțiunile abordate și elaborarea concluziilor care au fundamentat necesitatea 

perfecționării metodelor de control în vederea prevenirii fraudei comunitare și a evaziunii fiscale 

transfrontaliere. 

O altă contribuție personală aferentă realizării cercetării teoretice este analiza 

comparativă realizată permanent între reglementările în vigoare naționale și comunitare, cu 

reliefarea deficiențelor acestora.  

 Aportul personal adus prin realizarea cercetării aplicative se referă atât la zona contabilă, 

cât și la zona legislativă. 
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Din perspectivă contabilă, a fost conceput un cadru general al auditului intern care vizeză 

combaterea fraudei comunitare, și a fost propus un model de evaluare a riscului de fraudă cu 

ajutorul unui indice modelat cu ajutorul elementelor de logică fuzzy.  

Conceperea cadrului general al auditului anti-fraudă la nivelul fondurilor europene s-a 

concentrat pe identificarea celor mai eficiente metode și tehnnici de depistare a fraudelor 

comunitare, precum și pe identificarea carențelor actualui sistem de prevenire și combarere a 

fraudelor comunitare în vederea oferirii de recomandări. 

Din perspectivă legislativă, au fost emise opinii prin care se propune o relaxare a 

legislației privind combaterea evaziunii fiscale care are la bază implementarea în anumite 

condiții a unor cauze de nepedepsire precum și stabilirea unui prag minim al pedepselor aferente 

evaziunii fiscale. O astfel de modificare legislativă dublată de o relaxare fiscală ar putea asigura 

succesul în diminuarea actelor de criminalitate economică. La o prima interpretare, această 

abordare ar putea fi considerată greșită, diminuarea pedepselor fiind un element care să incite 

contribuabilii la comiterea unor infracțiuni fiscale. Dar experiențele anterioare ale statelor 

comunitare în care au fost implementate programe de austeritate prin creșterea gradului de 

fiscalitate sau prin majorarea pedepselor aferente comiterii actelor de criminalitate economică nu 

au avut ca rezultat creșterea nivelului încasărilor bugetare, ci dimpotrivă au condus la creșterea 

evaziunii fiscale. O explicație a acestui fapt ar putea fi nu motivația personală privind sporirea 

averii ci nevoia de supraviețuire într-un context economic-social împovărător. De asemenea, o 

altă consecință importantă a înăspririi fiscalității (manifestată și în România) coroborată cu 

creșterea pedepselor a fost falimentarea firmelor mici și a întreprinderilor individuale, al căror 

câștig a fost drastic diminuat. Astfel, contrar așteptărilor, efectele reglementărilor fiscale 

introduse au avut ca efect scăderea veniturilor bugetare, și nicidecum creșterea acestora.  

 

Perspectivele cercetării 

 

- Conceperea unui ghid structurat de audit al fraudei care să abordeze toate activitățile 

aferente finanțării proiectelor; 

- Perfecționarea indicelui de risc aferent fraudării comunitare prin includerea unei 

categorii mai largi de riscuri;  

- Conceperea unui program informatic de calculare a indicelui de risc; 
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- Perfecționarea modelului legislativ propus și diseminarea rezultatelor în vederea 

cunoașterii avantajelor acestuia; 

- Efectuarea unui studiu teoretic care să cuantifice efectele posibilei implementări a 

modelului legislativ propus. 
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