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Actualitatea temei rezul-
tă din faptul, că dreptul 

fiscal ca ramură a sistemului de 
drept este mai puţin studiată de-
cât alte ramuri, cum ar fi dreptul 
civil, penal, deşi actualitatea aces-
tei ramuri de drept este confirma-
tă zilnic prin aplicarea sistemului 
de impunere faţă de contribuabili, 
persoane fizice şi juridice. Izvoa-
rele dreptului fiscal fiind atât spe-
cifice acestei ramuri, cât şi comune 
altor ramuri de drept și permit prin 
studiere de a înţelege importanţa 
ramurii de drept fiscal şi legătura 
sa directă cu bunăstarea societăţii 
şi dezvoltarea economică a ţării.

Materialul de bază. Dreptul 
fiscal şi impactul fiscal este regle-
mentat de:

Codul Fiscal al Republicii 1. 

Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. 
În: Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, 2005, nr. ediţie spe-
cială.

Constituţia Republicii Mol-2. 
dova din 29.07.1994, în vigoare 
din 27.08.1994. În: Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, 1994, 
nr.1, art. 1.

Şaguna D. D. 3. Drept fiscal. 
Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, 
pag.6.

Vlaicu V., Rotaru A., Boaghi 4. 
V., Vidaicu D. Drept fiscal. Chişi-
nău: CEP USM, 2014, 9 p.

Boboş Gh. 5. Teoria generală 
a dreptului. Cluj-Napoca, 1992, 
p.132-133.

Alecu Gh., Stancu R., Stăn-6. 
ciulescu S. Drept fiscal şi conten-
cios fiscal. Editura Fundaţiei Ro-

mânia de Mâine, Bucureşti, 2009, 
p.25.

Organizarea şi funcţionarea 
statului a fost orientată spre apli-
carea principiilor economiei de 
piaţă în anii ’90 ai secolului XX, 
de aceea statul funcţionează în 
primul rând pe baza susţinerii lui 
financiare de către cetăţenii care 
achită periodic la buget impozite 
şi taxe obligatorii.

Transformarea sistemului fiscal 
în baza principiilor economiei de 
piaţă a Republicii Moldova a avut 
loc prin realizarea a două reforme 
fiscale, fiecare cuprinzând câteva 
etape.

Prima etapă începe odată cu 
crearea bazei legislative în anii 
1992-1993, continuând cu a doua 
parte a anului 1994. Perfecţionarea 
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politicii fiscale pentru anii 1995-
1996 s-a înfăptuit în direcţia mic-
şorării numărului de plăţi fiscale, 
diminuării cotelor de impozite, sti-
mulării exportului producţiei favo-
rabile, reducerii sarcinii fiscale. În 
anii 1996-1997 s-a prevăzut per-
fecţionarea procesului de evaluare 
a pământului, imobilului, reieşind 
din: fertilitatea solului şi veniturile 
obţinute de la utilizarea lui; costul 
de piaţă al clădirilor şi construc-
ţiilor; compatibilitatea costului 
pământului şi imobilului; crearea 
cadastrului fiscal şi juridic.

Perfecţionarea impozitelor pe 
consum prevedea lărgirea sferei 
de utilizare a bazelor pentru servi-
cii, business-ul jocurilor de noroc, 
serviciile de excursii şi alte servi-
cii, trecerea pe etape, pe măsura 
încheierii acordurilor bilaterale 
şi multilaterale cu ţările CSI, la 
impunerea cu accize a mărfurilor 
destinate importului şi acordarea 
înlesnirilor fiscale producătorilor 
care efectuează exportul mărfuri-
lor în străinătatea apropiată şi în-
depărtată.

Începând cu anul 1998 sistemul 
fiscal național a fost îmbunătățit 
considerabil și adaptat la noile 
condiții de piață, prin realizarea 
celei de a doua reformă fiscală 
în Republica Moldova. De rând 
cu alte măsuri ale politicii fiscale, 
legislația fiscală, a fost consolida-
tă într-un document unic - Codul 
fiscal care la acea oră conţinea 8 
capitole: impozitul pe venit, taxa 
pe valoare adăugată, accizele, im-
pozitul pe bunurile imobiliare, ta-
xele locale, administrarea fiscală, 
taxele pentru resurse naturale.

Pe anii 2012 – 2014 s-a men-
ţinut sistemul progresiv de im-
pozitare a veniturilor cetăţenilor, 

fără revederea tranşelor de venit 
impozabil şi cotelor de impozit, 
concomitent cu majorarea scutirii 
anuale personale, scutirii perso-
nale majore şi scutirii pentru per-
soanele întreţinute la rata inflaţiei 
prognozată pentru 2012 – 2014. 

Obiectivele generale ale politi-
cii fiscale pentru anii 2015 - 2017 
se bazează în continuare pe: asi-
gurarea echității, stabilității și 
transparenței fiscale;- optimiza-
rea presiunii fiscale;- sistematiza-
rea legislației fiscale naționale;- 
îmbunătățirea și simplificarea sis-
temelor fiscale naționale;- armoni-
zarea legislației fiscale naționale, 
inclusiv în contextul implemen-
tării Acordului de Asociere dintre 
Uniunea Europeană și Comunita-
tea Europeană a Energiei Atomi-
ce și statele sale membre, pe de o 
parte, și Republica Moldova, pe 
de altă parte.

Pe termen mediu se preconi-
zează o serie de măsuri de politi-
că fiscală pe principalele tipuri de 
impozite, astfel în anii 2015-2017 
se prevede: menținerea sistemului 
progresiv de impozitare a venitu-
rilor persoanelor fizice,- conco-
mitent cu majorarea tranșelor de 
venit impozabil, scutirii anuale 
personale, scutirii anuale perso-
nale majore și a scutirii anuale 
pentru persoanele întreținute la 
rata inflației prognozată pentru 
2015-2017. Măsura dată are drept 
scop susținerea persoanelor fizice 
cu venituri mici și transpunerea 
treptată a presiunii fiscale asupra 
populației cu venituri medii și mai 
sus de medii.

Analizând noţiunea dreptului 
fiscal, ca ramură a dreptului pu-
blic, putem constata că este for-
mat din totalitatea actelor norma-

tive ce reglementează raporturile 
juridice fiscale care se nasc, se 
modifică şi se sting în procesul co-
lectării impozitelor şi taxelor de la 
contribuabili[14, pag. 12].

După cum cunoaştem din ma-
teria dreptului financiar, colecta-
rea impozitelor şi taxelor pentru 
orice stat sunt necesare în scopul 
suplinirii veniturilor statului care 
în fiecare an bugetar formează ve-
niturile bugetare. Necesitatea stu-
dierii acestei materii de drept ca 
ramură aparte a dreptului public 
este necesară pentru a înţelege pe 
deplin modalitatea de formare a 
veniturilor cuprinse în Bugetul Pu-
blic Naţional şi necesitatea, modul 
şi cuantumul achitării impozitelor 
şi taxelor fiscale. 

Ce ţine de obiectul dreptului 
fiscal, acesta cuprinde o serie de 
reglementări privind administra-
rea impozitelor şi taxelor, modul 
de urmărire a impozitelor, taxelor 
şi a altor plăţi neachitate în buge-
tul de stat, bugetele locale, etc. 
Obiectul de studiu al Dreptului 
fiscal este determinat nu doar de 
reglementările cuprinse în Codul 
fiscal şi în alte acte legislative şi 
normative, dar şi de reglementă-
rile din acordurile internaţionale 
de evitare a dublei impuneri, de 
evitare a evaziunii fiscale, de asis-
tenţă reciprocă în domeniul fiscal, 
etc.[15, pag. 25]. Obiectul com-
plex al dreptului fiscal se reflectă 
numai asupra normelor juridice 
fiscale, reprezentându-le ca un an-
samblu concret şi unitar de norme 
juridice.

Normele dreptului fiscal ca şi a 
altor ramuri de drept sunt institui-
te în acte normative internaţionale 
şi naţionale. Multitudinea de acte 
normative naţionale şi internaţio-
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nale ce reglementează raporturile 
juridice fiscale formează izvoarele 
dreptului fiscal.

Izvoarele dreptului fiscal natio-
nal şi cel international se clasifică 
în:

- izvoare specifice dreptului 
fiscal; şi

- izvoare comune mai multor 
ramuri de drept, unde cumulativ 
cu alte norme juridice fac parte şi 
normele dreptului fiscal.

Din izvoarele naţionale ale 
dreptului fiscal fac parte: Consti-
tuţia, Legile, Hotarârile Guvernu-
lui, Instrucțiunile şi Ordinele Mi-
nisterului Finanțelor, Instrucţiuni-
le Inspectoratului Fiscal de Stat, 
Deciziile Administraţiei publice 
locale.

Ţinând cont de clasificaţia pre-
zentată mai sus din categoria –iz-
voare naţionale specifice dreptului 
fiscal fac parte: Codul Fiscal al 
Republicii Moldova [5, pag. 12], 
Legile privind punerea în aplicare 
a Codului fiscal [11, pag. 13], etc. 
Din cea de a doua categorie – iz-
voare comune mai multor ramuri 
de drept naţional fac parte: Codul 
penal al Republicii Moldova [6, 
pag.3], Codul Contravenţional al 
Republicii Moldova [7, pag.5], 
etc.

Izvoarele fiscale internaţionale 
la fel se împart în cele două gru-
pe:

• acte internaţionale specifice 
dreptului fiscal; 

• acte internaţionale comune, 
unde cumulativ cu alte norme sunt 
şi norme fiscale, de exemplu: Car-
ta Socială Europeană [12, pag.3], 
art. 16 „ In vederea realizării con-
diţiilor de viaţă indispensabile dez-
voltării depline a familiei, celula 
fundamentală a societăţii, părţile 

se angajează să promoveze protec-
ţia economică, juridică şi socială 
a vieţii de familie, în special prin 
intermediul prestaţiilor sociale şi 
familiale, al dispoziţiilor fiscale, 
al încurajării construcţiei de locu-
inţe adaptate nevoilor familiale, al 
ajutoarelor pentru tinerele familii 
sau orice alte măsuri corespunză-
toare”, Actul final al Conferinţei 
pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa [10, pag.4], Tratatele con-
stitutive ale Uniunii Europene, 
Acordul general privind comerţul 
cu servicii (în prezent în lume sunt 
încheiate peste 400 acte internaţi-
onale fiscale).

La rândul său izvoarele inter-
naţionale specifice dreptului fiscal 
se împart în:

Acorduri fiscale restrânse, al - 
căror criteriu de bază este un impo-
zit concret, identificarea concretă a 
subiectului supus impozitării, etc., 
cum ar fi: Acordurile (convenţiile) 
internaţionale privind evitarea du-
blei impuneri;

Acorduri fiscale generale. - 
Dinte acestea fac parte tratatele 
internaţionale cu caracter de reco-
mandare: Convenţia fiscală model 
al Organizaţiei pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică (OCDE) 
privind Impozitele pe Venit şi Ca-
pital.

Delimitarea dreptului fiscal de 
alte ramuri, este necesară înţele-
gerii pe deplin a impactului fiscal 
sau dreptului fiscal în alte ramuri 
de drept. Analizând dreptul fiscal 
şi dreptul constituțional: dreptul 
constituţional este întâlnit în ori-
care sistem de drept, iar legătu-
ra sa cu dreptul fiscal derivă din 
conceptele sale fundamentale din 
statutul său de constituţionalitate: 
art. 58 al Constituţiei “Cetăţenii 

au obligaţia să contribuie, prin im-
pozite şi prin taxe, la cheltuielile 
publice. Sistemul legal de impu-
neri trebuie să asigure aşezarea 
justă a sarcinilor fiscale. Orice alte 
prestaţii sunt interzise, în afara ce-
lor stabilite prin lege cetățenilor, 
autorităților publice etc.

Făcând o analiză a dreptului 
administrativ şi dreptulului fiscal, 
am constatat că dreptul adminis-
trativ reglementează relațiile so-
ciale din sfera administrației pu-
blice din care fac parte şi organele 
de administrare fiscală, care au o 
legătură directă cu dreptul fiscal. 
Dreptul penal în raport cu drep-
tul fiscal reglementează modul 
de tragere la răspundere penală a 
contribuabililor ce încalcă norme-
le dreptului fiscal, prin aplicarea 
sancţiunilor corespunzătoare. Pe 
când dreptul muncii faţă de dreptul 
fiscal prevede drepturile şi obliga-
ţiile precum şi modul de răspun-
dere juridică materială şi discipli-
nară a persoanelor ce activează în 
organele de administrare fiscală. 
Privitor la relaţia dintre dreptul in-
ternaţional public şi dreptul fiscal, 
primul stă la baza convenţiilor la 
care a aderat Republica Moldova 
pentru evitarea dublei impuneri, 
astfel aceste convenţii dovedesc 
existența unor raporturi financiar-
fiscale între state. 

Analizând detaliat normele 
dreptului fiscal, constatăm că sunt 
la fel ca celelalte norme juridice, 
regula de conduită fiind instituită 
de stat, iar aplicarea este asigurată 
prin conștiința juridică, iar la ne-
voie - prin forţa de constrângere 
a statului [3, pag.45]. Norma de 
drept fiscal este o regulă de con-
duită generală şi impersonală care 
prescrie drepturi şi obligaţii su-
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biecţilor participanţi la relaţiile 
fiscale [1, pag. 67].

Studiind normele dreptului fis-
cal expuse în Codul Fiscal şi alte 
acte normative ajungem la conclu-
zia că aceste norme de drept au un 
caracter general - prin ce subînţe-
legem că se aplică în mod egal şi 
continuu fiecărui individ, de exem-
plu: la două persoane, salariaţi în 
cadrul aceleiaşi întreprinderi, cu 
aceleaşi condiţii de salariazare, se 
aplică aceeaşi cotă a impozitului 
pe venit; are un caracter imperso-
nal - fiind aplicabile mai multor 
persoane individualizate prin cri-
teriile de aplicare a acestor norme, 
de exemplu: calitatea de salariat - 
la impozitul pe venit, producător şi 
exportator de mărfuri accizate- în 
cazul accizelor, etc. Un alt carac-
ter al normelor juridice fiscale este 
aplicabilitatea repetată în timp, ori 
de câte ori sunt întrunite condiţiile 
vizate de ele.

Structura logico-juridică a nor-
melor dreptului fiscal cuprinde 
cele trei elemente specifice nor-
melor juridice: ipoteza, dispo ziţia 
si sancţiunea. Această construcție 
corespunde situației logice potri-
vit careia orice prescripție pentru 
a avea semnificația si autoritatea 
unei norme de drept trebuie să 
prevadă condițiile în care unele 
categorii de subiecte vor avea o 
anumită conduită (ipoteza), care 
este această conduită (dispoziția) 
și care sunt consecințele neres-
pectării sau încălcării acesteia 
(sancțiunea).

Ipoteza normelor dreptului fis-
cal prevede condiţiile, împrejură-
rile sau faptele în care urmează să 
se aplice dispozițiile cuprinse în 
aceste norme juridice, de exem-
plu: art. 7 alin. 8 al Codului fiscal 

[5, pag. 7]„Subdiviziunile ampla-
sate în unităţile administrativ-te-
ritoriale, al căror buget nu consti-
tuie parte componentă a bugetului 
public naţional, plătesc impozitele 
şi taxele la bugetul unităţii admi-
nistrativ-teritoriale unde se află 
reşedinţa de bază a întreprinderii, 
instituţiei, organizaţiei”.

În sens mai restrâns se poa-
te de spus că, dispoziţia concre-
tizează drepturile și obligațiile 
corespunzatoare ale subiectelor 
vizate de norma juridică fiscală. 
Dispoziția este acea componentă a 
normei dreptului fiscal care preve-
de conduita ce trebuie urmată de 
subiecții de drept vizați în ipoteză, 
fiind obligaţi sa actioneze într-un 
anumit fel sau fiindu-le permis să 
efectueze anumite operațiuni fis-
cale/să savârșeasca anumite acte 
fiscale, ori fiindu-le interzisă co-
miterea unor acte sau operaţiuni 
de natură fiscală. Din cele prezen-
tate, putem conchide că, dispozi-
ţiile cuprinse în normele dreptului 
fiscal pot fi: operative, permisive 
si prohibitive.

Dispozițiile operative sunt cele 
mai multe dintre normele dreptu-
lui fis cal. Prin dispoziții operative 
se reglementează obligațiile fis-
cale ale persoa nelor ce practică 
activitatea de antreprenoriat și ale 
persoanei fizice, întru exercitarea 
controlului fiscal etc., de exemplu: 
art.13, alin.2 al Codului fiscal [5, 
pag.7] prevede operativ că subiec-
ţii impunerii sunt obligaţi să de-
clare venitul brut obţinut din toate 
sursele.

Unele dintre normele dreptului 
fiscal cuprind dispoziții permisi-
ve, cum ar fi: art.152, alin.l al Co-
dului fiscal [5, pag.7] prevede că:” 
Contribuabilul persoană fizică re-

zidentă care nu are datorii la im-
pozitul pe venit pentru perioadele 
fiscale anterioare este în drept de 
a desemna un cuantum procentu-
al de 2% din suma impozitului pe 
venit calculat anual la buget către 
unul dintre beneficiarii indicați la 
alin. (4).

În același timp, unele norme ale 
dreptului fiscal cuprind dispoziții 
prohi bitive, de exemplu: art. 152, 
alin.5 al Codului fiscal „ Mijloace-
le financiare obţinute în urma de-
semnării procentuale se vor utiliza 
în scopurile stabilite de legislaţia 
în vigoare”.

Sancțiunile cuprinse în norme-
le dreptului fiscal reprezintă urmă-
rile nerespectării dispoziţiei, fiind 
stabilite şi aplicate prin actele nor-
mative în vigoare, la data aplicării 
lor, de către organele de autoritate 
ale statului. Sancţiunea are funcţia 
reparatorie - de restabilire a echi-
tăţii sociale, prin tragerea la răs-
pundere a subiecţilor de drept ce 
au înălcat normele dreptului fis-
cal; o funcţie preventivă- de a pre-
veni săvârşirea, de către subiecţii 
de drept vizaţi în ipoteză, a unor 
noi încălcări; o funcţie educativă – 
ce ţine de educarea subiecţilor de 
drept în spiritul respectării norme-
lor juridice fiscale. Ca sancțiuni 
specifice dreptului fiscal sunt re-
marcate avertismentul şi amenda, 
care sunt nemijlocit indicate în Ti-
tlul V al Codului Fiscal [5, pag.7]. 
Dar pe lângă aceste sancţiuni, ţi-
nând cont de încălcarea săvârşită, 
poate fi aplicată pedeapsa cu în-
chisoarea, privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate [6, 
pag.3], şi amenda contravenţiona-
lă [7, pag.5].

Despre structura logico-juridi-
ca a cuprinsului normelor dreptu-
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lui fiscal mai este de semnalat că 
ipoteza, dispoziția si sancțiunea 
apar arareori în fiecare dintre aces-
te norme juridice.

Pentru simplificarea și raţiona-
lizarea textului actelor normati-
ve, de cele mai multe ori ipoteza 
și dispoziţiile sunt contopite în 
textele normative, iar sancţiunile 
sunt specificate la sfârșitul actelor 
normative sau în codurile: penal, 
contravenţional, fiscal.

Totalitatea raporturilor juridice 
ce apar, se modifică şi se sting în 
procesul de aplicare, percepere, a 
impozitelor, taxelor, de realizare 
a controlului fiscal, de contestare 
a actelor fiscale sau de încălcare 
a legislaţiei fiscale și sunt consi-
derate raporturi juridice fiscal [4, 
pag. 45]. Raportul juridic fiscal 
–este relaţia publică ce apare ca 
urmare a realizării normelor drep-
tului fiscal. 

Doctrina juridică identifică ac-
ţiunea (inacţiunea), evenimentul 
ca circumstanţă legală care duce 
la apariţia, modificarea sau stin-
gerea unui raport juridic fiscal[16, 
pag.56].

Ţinând cont de legislaţia fiscală 
în vigoare pe teritoriul Republicii 
Moldova, putem distinge câteva 
tipuri de relaţii, ce sunt coordona-
te de dreptul fiscal, dintre care fac 
parte:

– subiecţii administraţiei de 
stat, ce se află la diferite nivele 
de conducere, ce sunt purtători 
de competențe pentru punerea în 
aplicare a jurisdicției fiscale şi su-
biecţii supuşi impozitării;

– organele de stat cu funcţii de 
administrare fiscală şi contribua-
bilii la identificarea bazei impoza-
bile şi eficienţa economică, pentru 
fiecare impozit în parte;

– diferite categorii de contri-
buabili şi organe de administrare 
fiscală la realizarea drepturilor şi 
obligaţiilor acestor subiecţi ai ra-
porturilor juridice;

– contribuabilii şi organele de 
administrare fiscală, privind defi-
nirea termenelor, locurilor şi sur-
sei de venit;

- contribuabilii şi organele de 
administrare fiscală privind exe-
cutarea obligaţiilor fiscale;

- organele împuternicite cu 
efectuarea controlului fiscal şi 
contribuabilii privind desfăşura-
rea controlului fiscal;

- persoanele fizice împuternici-
te a organelor fiscale şi contribua-
bilii privind contestarea acţiunilor 
sau inacţiunilor organelor fiscale;

Dat fiind faptul că baza fun-
damentală a unei ramuri de drept 
sunt principiile, este cazul să fa-
cem o analiză detailată a principi-
ilor dreptului fiscal. Astfel, prin-
cipiile dreptului fiscal pe care se 
bazează impozitele şi taxele sunt 
definite în art. 6, alin. 8 al Codu-
lui fiscal [5, pag.7] cu următorul 
conţinut: neutralitatea impunerii, 
certitudinea impunerii, echitatea 
fiscală, stabilitatea fiscală, randa-
mentul impozitelor. Dan Drosu în 
lucrarea sa “Dreptul Fiscal” [14, 
pag.65] menţionează principii 
asemănătoare: neutralitatea impu-
nerii, certitudinea impunerii, echi-
tatea fiscală, eficienţa impunerii, 
pe când Cozmin Flavius Costaş 
în lucrarea “Dreptul finanţelor pu-
blice. Caiet de sarcini” [8, pag.12] 
indică cu totul alte principii ale 
dreptului fiscal, denumindu-le 
“principii doctrinaire”: principiul 
legalităţii, principiul egalităţii în 
materie fiscală, principiul protec-
ţiei drepturilor fundamentale ale 

cetăţenilor, principiul accesului 
liber la justiţie în domeniul fiscal, 
principiul protecţiei sistemului fis-
cal împotriva iniţiativei legislative 
a cetăţenilor, principiul neretroac-
tivităţii legii fiscale.

Ţinând cont de faptul că la 
baza materiei dreptului fiscal se 
află studiul amplu al impozitelor şi 
taxelor, la fel ca şi alţi doctrinari 
[2, pag.23],[9, pag.21], vom lua ca 
bază a dreptului fiscal principiile 
menţionate în Codul fiscal:

a. Neutralitatea impunerii - 
asigurarea prin legislaţia fiscală a 
condiţiilor egale investitorilor, ca-
pitalului autohton şi străin; 

b. Certitudinea impunerii - 
existenţa de norme juridice clare, 
care exclud interpretările arbitra-
re, claritate şi precizie a terme-
nelor, modalităţilor şi sumelor de 
plată pentru fiecare contribuabil, 
permiţând acestuia o analiză uşoa-
ră a influenţei deciziilor sale de 
management financiar asupra sar-
cinii lui fiscale; 

c. Echitatea fiscală - tratarea 
egală a persoanelor fizice şi juri-
dice, care activează în condiţii si-
milare, în vederea asigurării unei 
sarcini fiscale egale; 

d. Stabilitatea fiscală – efectu-
area oricăror modificări şi com-
pletări ale prevederilor legislaţiei 
fiscale nemijlocit prin modificarea 
şi completarea prezentului cod; 

e. Randamentul impozitelor – 
perceperea impozitelor şi taxelor 
cu minimum de cheltuieli, cât mai 
acceptabile pentru contribuabili. 

Principiile de bază ale fiscalită-
ţii reprezintă esenţa multor discuţii 
pe marginea corectitudinii rapor-
tului de impunere atât din punct 
de vedere al relaţiei stat – contri-
buabil, cât şi din punct de vedere 
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al contribuabililor care compară 
diferitele reglementări concrete 
aplicabile fiecăruia în parte.

Acestor principii legale li se 
mai poate adaugă un principiu 
formulat de mai mulţi teoretici-
eni, care are în vedere contribuţia 
fiecăruia la sistemul fiscal propor-
ţional cu capacitatea să contributi-
vă. Aceasta înseamnă consacrarea 
ideii de egalitate prin impunere, 
preferabilă principiului egalităţii 
în faţa impunerii [13, pag.78]. 

Deşi există argumente pro şi 
contra pentru susţinerea oricăre-
ia dintre aceste două idei, autorii 
prezentei lucrări se pronunţă în fa-
voarea egalităţii prin impunere, fie 
şi pentru motivul unei echităţi so-
ciale mai mari decât acela al egali-
tăţii în faţa impozitului. Conside-
răm că este normal ca un cetăţean 
care are o avere mai mare să con-
tribuie într-o măsură superioară la 
constituirea fondurilor generale 
ale societăţii, decât un cetăţean 
care are o capacitate contributivă 
inferioară.

În concluzie, am putea spune 
că, impactul fiscal pe teritoriul Re-
publicii Moldova îşi are originea 
în dezvoltarea şi aplicarea deplină 
a ramurii dreptului fiscal, având o 
legătură directă și cu alte ramuri. 
Cunoaşterea noţiunilor generale 
şi complexităţii normelor duce la 
aplicarea extinsă şi modernizarea 
normelor fiscale şi respectiv la ri-
dicarea valorii fiscalităţii în ţară, 
fiind un sistem de colaborare, nu 
de sancţionare.
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