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Actualitatea temei rezultă din 
faptul că, multitudinea obli-

gaţiilor pe care legile fiscale le impun 
contribuabililor şi, mai ales, povara 
acestor obligaţii au făcut să stimule-
ze, în toate timpurile, ingeniozitatea 
contribuabililor în a inventa proce-
dee diverse de eludare a obligaţiilor 
fiscale. “Evazunea fiscală a fost întot-
deauna în special activă şi ingenioasă 
pentru motivul că fiscul, lovind indi-
vizii în averea lor, îi atinge în cel mai 
sensibil interes: interesul bănesc””[1, 
pag. 219]. Profesorul rus, Brîzgalin 
A. în lucrarea sa”[2, pag.408] defi-
neşte evaziunea fiscală - acţiuni in-
tenţionate ale contribuabilului, care 
îi permit acestuia din urmă să se es-
chiveze ori, într-o măsură sau alta, 
să micşoreze plăţile sale obligatorii 
la buget, realizate în formă de impo-
zite, taxe sau alte obligaţii financiare 
expres prevăzute de lege. Pe când 
Hoanţă N. este de părerea că, în urma 
evaziunii fiscale are de câştigat eco-
nomia în ansamblu, dacă eficienţa cu 
care sunt utilizate resursele, rezultate 
din evaziune, este mai mare decât cea 

care ar fi obţinut-o statul prin aceste 
fonduri”[3, pag.205]. Noţiunea de 
evaziune fiscală în legislaţia Republi-
cii Moldova este prevăzută numai în 
art. 244 şi 2441 ale Codului Penal”[4, 
pag.72].

Materialul de bază. Tragerea la răs-
pundere pentru neexecutarea obligațiilor 
fiscale este regelementată de:

Codul Fiscal al Republicii 1. 
Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. În: 
Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2005, nr. ediţie specială.

Codul Contravenţional al 2. 
Republicii Moldova, nr. 218 din 
24.10.2008. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, 
art. nr. 15.

Codul Penal al Republicii Mol-3. 
dova, nr. 985 din 18.04.2002. În: Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2009, nr. 72-74, art. nr: 195.

Cum oricare încălcare a normelor 
legale prevede o anumită răspundere, 
nici sistemul fiscal nu poate funcţiona 
fără institutul răspunderii[2, pag.400]. 
Tragerea la răspundere pentru încăl-
care fiscală în sensul art. 231 alin.1 

al Codului Fiscal, înseamnă aplicarea 
de către organul fiscal, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia fiscală, a unor 
sancţiuni faţă de persoanele care au 
săvârşit încălcări fiscale. 

Codul fiscal[5, pag.12] în art. 129 
alin.12 prevede prin încălcare fiscală, 
- acţiunea sau inacţiunea, exprima-
tă prin neîndeplinire sau îndeplinire 
neadecvată a prevederilor legislaţiei 
fiscale, prin încălcare a drepturilor şi 
intereselor legitime ale participanţilor 
la raporturile fiscale, pentru care este 
prevăzută răspunderea în conformi-
tate cu normele Codului Fiscal. Prin 
urmare, existenţa încălcării fiscale 
poate fi constatată şi ulterior comi-
terii acesteia, dacă fapta a fost con-
statată în conformitate cu legislaţia 
contravenţională şi ea constituie un 
cumul ideal de fapte sancţionate în 
baza a două legi, ex: în baza Codu-
lui contravenţional[6, pag.22] poartă 
răspundere persoana, angajatul, care 
a comis contravenţia, iar în temeiul 
legislaţiei fiscale este atras la răspun-
dere fiscală agentul economic/antre-
prenorul individual.
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Tragerea la răspundere pentru în-
călcare fiscală se face în temeiul le-
gislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi 
la locul săvârşirii încălcării, cu excep-
ţia situaţiilor când legea nouă prevede 
sancţiuni mai blânde, cu condiţia că 
încălcarea fiscală, prin caracterul ei, 
nu atrage după sine, în condiţiile le-
gii, răspunderea penală. 

Tragerea la răspundere pentru încăl-
cări fiscale sau la o altă răspundere juri-
dică pentru încălcarea legislaţiei fiscale 
nu exonerează persoana sancţionată de 
obligaţia plăţii impozitului, taxei şi/sau 
majorării de întârziere (penalităţii), sta-
bilite de legislaţie. Tragerea la răspun-
dere pentru încălcare fiscală a contri-
buabililor nu eliberează persoanele cu 
funcţie de răspundere ale acestora, dacă 
există temeiurile respective, de răspun-
dere administrativă, penală sau de altă 
răspundere prevăzută de legislaţie.

Concluzia fiind, că temeiul tragerii 
la răspundere pentru încălcare fiscală 
este însăşi încălcarea fiscală, iar pen-
tru a putea fi tras la răspundere fiscală 
contribuabilul, facem deosebire între 
încălcările fiscale, care se califică 
după cum urmează:

a) încălcare fiscală nesemnificati-
vă. Se consideră nesemnificativă în-
călcarea fiscală care corespunde cel 
puţin unui criteriu:

1) suma impozitului sau taxei con-
stituie până la 100 lei pentru persoa-
nele fizice care nu desfăşoară activita-
te de întreprinzător şi 1000 lei pentru 
persoanele fizice care desfăşoară acti-
vitate de întreprinzător şi persoanele 
juridice, inclusiv pentru fiecare peri-
oadă fiscală în parte – în cazul nede-
clarării, declarării tardive sau diminu-
ării impozitului sau taxei;

2) a fost comisă pentru prima 
dată; 

b) încălcare fiscală semnificativă. 
Se consideră semnificativă încălcarea 
fiscală care corespunde cel puţin unui 
criteriu:

1) suma impozitului sau taxei care 
urmează a fi achitată este mai mare de 
100 lei pentru persoanele fizice care 
nu desfăşoară activitate de întreprin-
zător şi 1000 lei pentru persoanele 
fizice care  desfăşoară activitatea de 
întreprinzător şi persoanele juridice, 
inclusiv pentru fiecare perioadă  fis-
cală în parte – în cazul nedeclarării, 
declarării tardive sau diminuării im-
pozitului sau taxei;

2) încălcarea este cuprinsă în une-
le din articolele Codului Fiscal: art. 
253 (Împiedicarea activităţii orga-
nului fiscal), art. 254 (Neutilizarea 
maşinilor de casă şi de control/termi-
nalelor de plată în numerar), art. 256 
(Nerespectarea regulilor de evidenţă 
a contribuabililor), art. 257 (Încăl-
carea regulilor de ţinere a evidenţei 
contabile şi a evidenţei în scopuri fis-
cale), art. 2571 (Neeliberarea facturii 
fiscale în cazul bunurilor gajate), art. 
259 (Încălcarea de către instituţiile fi-
nanciare (sucursale sau filialele aces-
tora) a modului de decontare), art. 
260 alin. (4) (Neprezentarea facturii 
fiscale în termenul legal), - art. 260 
alin.(5) (În cazul micşorării (dimi-
nuării) venitului impozabil), art. 261 
(Încălcarea regulilor de calculare şi 
de plată a impozitelor şi taxelor), art. 
262 (Lipsa „Timbrelor de acciz”), 
art. 2621 (Nerespectarea regulilor de 
comercializare a ţigaretelor cu filtru), 
art. 263 (Nerespectarea regulilor de 
executare silită a obligaţiei fiscale), 
art. 2631 (Ruperea sau deteriorarea 
sigiliului).

Însăşi din calificarea încălcărilor 
fiscale rezultă amploarea încălcării 
în cazul evaziunii fiscale şi cea pre-
văzută de Codul fiscal, fiind făcută 
de Clocotici D. şi Gheorghiu Gh”[7, 
pag.77]. Deosebirea înre frauda arti-
zanală se manifestă sub forma simplei 
omisiuni voluntare a contribuabilu-
lui, care “uită” să declare veniturile, 
fie cifra de afaceri ori alte beneficii 
şi frauda industrială implică o orga-
nizare şi proceduri mai complexe şi 
coordonate. Manoperele frauduloase 
sunt alăturate combinaţiilor juridice 
în vederea eludării impozitului, ape-
lându-se, cel mai adesea, la personal 
“specializat”.

Procedura de tragere la răspundere 
pentru încălcarea fiscală se aplică în 
conformitate cu legislaţia în vigoare 
în timpul şi în locul examinării cazu-
lui de încălcare fiscală. În conformi-
tate cu prevederile art. 241 din Codul 
fiscal”[5, pag.23], clauzele privind 
încălcările fiscale sunt examinate 
de către organele fiscale şi organele 
Ministerului Afacerilor Interne, însă 
reieşind din prevederile alin. (6) art. 
216 din Codul fiscal, actul de control 
fiscal care este unicul document în 
care se consemnează rezultatele con-
trolului fiscal poate fi întocmit doar de 

funcţionarul fiscal[8] sau persoana cu 
funcţie de răspundere a organului de 
control[8].

Scopul procedurii de examinare 
a cazului de încălcare fiscală constă 
în: clarificarea promptă, multilaterală, 
exhaustivă şi obiectivă a circumstan-
ţelor în care s-a produs, soluţionarea 
lui în strictă conformitate cu legisla-
ţia, asigurarea îndeplinirii deciziei, 
precum şi stabilirea cauzelor şi con-
diţiilor care au contribuit la comiterea 
încălcării fiscale, prevenirea încălcă-
rilor, educarea în spiritul respectării 
legilor şi consolidarea legalităţii. 

Procedura de examinare a cazului 
de încălcare fiscală nu poate fi iniţia-
tă, iar procedura iniţiată urmează a fi 
încheiată dacă: 

a) se constată că nu a avut loc nici 
o încălcare fiscală; 

b) persoana căreia i s-a intentat 
procedura de examinare a cazului de 
încălcare fiscală a fost lichidată sau a 
decedat;

c) nu există sume ale impozitului, 
taxei, majorării de întârziere (penali-
tăţii) şi/sau amenzii necesare de a fi 
încasate conform legislaţiei fiscale. 

Autoritatea abilitată să examine-
ze cauzele privind încălcările fiscale 
este organul fiscal. Iar dreptul de a 
examina cauzele privind încălcările 
fiscale şi să aplice sancţiuni fiscale, în 
numele autorităţilor abilitate, o deţine 
conducerea organului fiscal.

Prin urmare constatarea unui cu-
mul ideal în acţiunile făptuitorului 
şi tragerea la răspundere fiscală în 
cazul sesizării respective poate avea 
loc doar dacă există o constatare a 
faptei contravenţionale printr-un pro-
ces-verbal cu privire la contravenţie, 
în baza căruia organul fiscal, având o 
faptă deja constatată, poate întocmi 
în conformitate cu art. 218 din Codul 
fiscal un act de control sub aspectul că 
fapta respectivă constituie o încălcare 
fiscală. 

În acest caz, reieşind din prevede-
rile art. 399 şi 400 din Codul contra-
venţional urmează a fi stabilite situ-
aţiile: a) În cazul în care sancţiunea 
este stabilită prin procesul-verbal cu 
privire la contravenţie de către agentul 
constatator al MAI conform compe-
tenţei prevăzute de art. 400 din Codul 
contravenţional urmează a fi întocmit 
actul de control conform procedurii 
expuse mai sus; 
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b) Dacă procesul-verbal cu privire 
la contravenţie nu conţine aplicarea 
sancţiunii contravenţionale şi în te-
meiul art. 399, 402 şi alin. (5) art. 440 
din Codul contravenţional este remis 
conform competenţei organului fiscal, 
acesta urmează să definitiveze proce-
dura contravenţională, iar ulterior în 
rezultatul sesizării din oficiu să exa-
mineze fapta sub aspectul constatării 
unei încălcări fiscale; 

c) În situaţia în care acţiunile con-
tribuabilului nu întrunesc componenţa 
de contravenţie, dar constituie încăl-
care fiscală conform Codului fiscal, 
organul fiscal va înregistra demersul 
în calitate de act de sesizare şi va dis-
pune efectuarea controlului operativ, 
iar materialele remise de organele de 
ocrotire a normelor de drept urmează 
a fi anexate la materialele controlului 
fiscal în calitate de probe.

La fel ca în cadrul altor proceduri, 
în cazul procedurii de examinare a ca-
uzelor fiscale persoanele trase la răs-
pundere pentru încălcare fiscală are 
unele drepturi şi obligaţii.

Astfel persoana trasă la răspunde-
re pentru încălcare fiscală are dreptul: 
să ia cunoştinţă de dosarul său, să dea 
explicaţii, să prezinte probe, să for-
muleze cereri, să conteste decizia asu-
pra cazului, să beneficieze de asisten-
ţa unui avocat căruia îi încredinţează 
exercitarea, în numele său, a dreptu-
rilor menţionate[9]. Contribuabilul, 
persoană fizică îşi exercită drepturile 
procedurale personal, printr-un repre-
zentant sau în comun cu reprezentan-
tul, iar contribuabilul persoană juridi-
că – prin intermediul conducătorului 
sau al reprezentantului său. 

Examinarea cazului de încălca-
re fiscală are loc la oficiul organului 
fiscal unde contribuabilul se află la 
evidenţă sau asistenţă ori în alt loc, 
stabilit de organul fiscal. Examinarea 
cazului se face în regim închis de că-
tre autoritatea abilitată să examineze 
astfel de cazuri, cu condiţia respectă-
rii secretului fiscal. Cazul de încălca-
re fiscală se examinează în prezenţa 
persoanei trase la răspundere pentru 
săvârşirea încălcării, care de către 
organul fiscal este anunţată în scris 
(prin citaţie) despre locul, data şi ora 
examinării cazului. 

Examinarea în lipsa persoanei 
trase la răspundere pentru săvârşirea 

încălcării are loc numai, dacă există 
informaţii că a fost anunţată în modul 
stabilit despre locul, data şi ora exa-
minării cazului şi dacă de la ea nu a 
parvenit un demers argumentat de a fi 
amânată examinarea.

Cazul de încălcare fiscală se exa-
minează în termen de 15 zile din data: 
a) prezentării dezacordului – dacă a 
fost prezentat la timp; b) expirării ter-
menului de prezentare a dezacordului 
– dacă nu a fost prezentat sau dacă a 
fost prezentat cu întârziere. 

În cazul prezentării unor argu-
mente întemeiate, termenul de 15 
zile, prin decizia organului abilitat să 
examineze cazurile de încălcare fis-
cală, inclusiv în baza demersului ar-
gumentat, prezentat de persoana trasă 
la răspundere pentru încălcare fiscală, 
poate fi prelungit cu 30 de zile. La 
solicitarea scrisă a contribuabilului, 
care face menţiunea că este de acord 
cu rezultatele controlului, examinarea 
cazului de încălcare fiscală poate fi 
efectuată fără respectarea termenului 
de 15 zile de prezentare a dezacordu-
lui. Persoana care examinează cazul 
de încălcare fiscală este obligată să 
clarifice dacă: a) a avut loc într-ade-
văr o încălcare fiscală; b) trebuie să 
fie trasă la răspundere persoana re-
spectivă pentru săvârşirea de încălca-
re fiscală; c) există alte circumstanţe 
importante pentru soluţionarea justă a 
cazului. 

Stabilind cauzele şi condiţiile să-
vârşirii încălcării fiscale, organul fis-
cal care examinează cazul poate pre-
zenta propuneri de lichidare a acestor 
cauze şi condiţii. Iar dacă în procesul 
examinării cazurilor de încălcare fis-
cală au fost constatate indicii de in-
fracţiune, materialele se remit spre 
urmărire penală organelor de urmări-
re penală conform competenţei.

Pronunţarea deciziei poate fi pu-
blică, la voinţa autorităţii care o adop-
tă, în cazul în care nu este contestată 
timp de 30 de zile de la momentul în 
care contribuabilul a luat cunoştinţă 
de această decizie. Decizia asupra ca-
zului de încălcare fiscală se pronunţă 
imediat după încheierea examinării 
lui. În decursul a 3 zile după emiterea 
deciziei asupra cazului de încălcare 
fiscală, un exemplar al deciziei se în-
mânează sau se expediază recoman-
dat persoanei vizate în ea. Instanţele 

judecătoreşti vizate cu asemenea liti-
gii vor verifica corectitudinea aplică-
rii legiii contenciosului administrativ 
în contestarea de către persoanele in-
teresate a deciziilor organului fiscal 
(pct. 25 al Hotărârii)[10]. Organele 
serviciului fiscal, la depunerea cererii 
în instanţă, sunt scutite de plata taxei 
de stat în temeiul art.4 p.9 al Legii 
taxei de stat, însă adoptând hotărârea 
instanţa judecătorească este obligată 
să încaseze de la pârât cheltuielile le-
gate de judecarea cauzei (pct.6 Hotă-
rârii)[11].

Răspunde pentru încălcare fiscală: 
a) contribuabilul, persoană juridi-

că, a cărui persoană cu funcţie de răs-
pundere a săvârşit o încălcare fiscală; 

b) contribuabilul, persoană fizi-
că, care nu practică activitate de în-
treprinzător, ce a săvârşit o încălcare 
fiscală. În cazul în care acesta este 
lipsit de capacitate de exerciţiu sau 
are capacitate de exerciţiu restrânsă, 
pentru încălcarea fiscală săvârşită de 
el reprezentantul său legal (părinţii, 
înfietorii, tutorele, curatorul) poartă 
răspundere în funcţie de obiectul im-
pozabil, de obligaţia fiscală şi de bu-
nurile contribuabilului;

c) contribuabilul, persoană fizică, 
care practică activitate de întreprinză-
tor, a cărui persoană cu funcţie de răs-
pundere a săvârşit o încălcare fiscală. 

Persoana trasă la răspundere pen-
tru încălcare fiscală beneficiază de o 
reducere cu 50% a amenzilor aplicate, 
dacă respectă strict următoarele con-
diţii: 

a) nu are restanţe la data adoptării 
deciziei asupra cazului de încălcare 
fiscală sau le stinge concomitent cu 
stingerea sumelor impozitelor, taxe-
lor, majorărilor de întârziere (penali-
tăţilor) şi/sau 50% din amenzile in-
dicate în decizie sau stinge obligaţia 
fiscală prin compensare; 

b) în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data înmânării deciziei asupra 
cazului de încălcare fiscală, stinge 
sumele impozitelor, taxelor, majorări-
lor de întârziere (penalităţilor) şi/sau 
50% din amenzile indicate în decizie 
sau stinge obligaţia fiscală prin com-
pensare.

În cazul în care datele din sistemul 
informaţional al Serviciului Fiscal de 
Stat atestă executarea cerinţelor în ca-
uză, autoritatea abilitată să examineze 



17MARTIE 2018

cazurile privind încălcările fiscale, de 
sine stătător, în termen de cel mult 15 
zile lucrătoare din data expirării ter-
menului de 3 zile menţionat la pct. 
b), adoptă o decizie privind reducerea 
amenzilor în cauză cu 50%.

c) în cazul în care datele din siste-
mul informaţional al Serviciului Fis-
cal de Stat nu atestă executarea cerin-
ţelor prevăzute la lit.a) şi b), prezintă, 
în termenul prevăzut pentru executa-
rea benevolă a deciziei asupra cazului 
de încălcare fiscală, documentele ce 
confirmă stingerea sumelor prevăzute 
la lit.a) şi b). 

În baza documentelor prezentate 
conform lit.c), autoritatea abilitată să 
examineze cazurile privind încălcările 
fiscale, în termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la data prezentării docu-
mentelor, va adopta o decizie privind 
reducerea amenzilor în cauză cu 50%. 
În cazul în care, după adoptarea de-
ciziei privind reducerea amenzilor, 
se constată nerespectarea cel puţin 
a uneia dintre condiţiile prevăzute 
la lit.a) şi b), autoritatea respectivă 
îşi va anula decizia, iar persoana nu 
va beneficia de reducerea cu 50% a 
amenzilor.

Insolvabilitatea sau absenţa tem-
porară din ţară a persoanei fizice sau a 
persoanei cu funcţie de răspundere, a 
persoanei juridice, precum şi iminen-
ţa unor evenimente pe care persoana 
ce a săvârşit încălcarea fiscală putea 
să le prevadă, dar nu le-a prevăzut, 
nu constituie temei pentru neaplica-
rea sau anularea sancţiunii fiscale. 
Persoanele scutite de impozite şi/sau 
taxe, precum şi cele care au calculat 
greşit impozitul şi/sau taxa din cau-
za explicaţiilor greşite, prezentate în 
scris de organul fiscal, sunt absolvite 
de răspundere pentru diminuarea, cal-
cularea incorectă sau neplata acesto-
ra. Persoanele care au calculat greşit 
impozitul şi/sau taxa, dacă acest fapt 
nu a fost depistat în cadrul controlului 
fiscal anterior, la efectuarea repetată 
a controlului fiscal, sunt absolvite de 
aplicarea amenzilor şi penalităţilor 
pentru încălcările fiscale depistate 
aferente perioadelor supuse controlu-
lui repetat.

După examinarea cazului de în-
călcare fiscală, organul fiscal emite 
o decizie, care trebuie să conţină: a) 
denumirea organului în al cărui nume 

se pronunţă decizia; b) funcţia, nume-
le şi prenumele persoanei care a emis 
decizia; c) data şi locul examinării ca-
zului; d) remarca despre participarea 
persoanelor care au săvârşit încălcarea 
fiscală (reprezentanţilor lor); e) denu-
mirea (numele, prenumele), sediul 
(domiciliul), codul fiscal al persoanei 
care a săvârşit încălcarea fiscală; f) 
descrierea încălcării fiscale cu indi-
carea articolelor, alineatelor, puncte-
lor din actele normative care au fost 
încălcate; g) indicarea articolului, ali-
neatului, punctului din actul normativ 
care prevede sancţiunea fiscală; h) 
decizia asupra cazului; i) termenul şi 
modul de contestare a deciziei; j) alte 
date referitoare la caz; k) semnătura 
persoanei care a emis decizia. 

Asupra cazului de încălcare fisca-
lă poate fi pronunţată una dintre ur-
mătoarele decizii privind: 

a) aplicarea de sancţiune fisca-
lă şi/sau încasarea de impozit, taxă, 
calculate suplimentar, de majorare de 
întârziere. Persoana vizată în decizia 
asupra cazului de încălcare fiscală ur-
mează să o execute în termen de 30 
de zile din data pronunţării. Pentru 
această perioadă nu se suspendă cal-
cularea majorării de întârziere. 

 În caz de contestare, executarea 
deciziei asupra cazului de încălcare 
fiscală nu se suspendă, dacă autori-
tatea care examinează contestaţia nu 
dispune altfel. 

După expirarea termenului de 30 
de zile, dacă nu a fost executată bene-
vol sau nu a fost constituit gajul legal, 
decizia asupra cazului de încălcare 
fiscală este executată silit, în modul 
prevăzut de codul fiscal, de către or-
ganul fiscal unde persoana vizată se 
află la evidenţă sau asistenţă. 

b) suspendarea cazului şi efectua-
rea unui control repetat. Se pronunţă 
decizie privind suspendarea cazului şi 
efectuarea unui control repetat, dacă 
există mărturii contradictorii care, la 
momentul examinării cazului, nu pot 
fi argumentate prin probe. După în-
cheierea controlului repetat, reîncepe 
examinarea cazului.

c) clasarea cazului. Decizia pri-
vind clasarea cazului se pronunţă în 
cazul în care: 

- există circumstanţe, prevăzute de 
codul fiscal, ce exclud sau absolvă de 
răspundere pentru săvârşirea încălcă-

rii fiscale şi nu există sume ale impo-
zitului, taxei, majorării de întârziere 
(penalităţii) necesare de a fi încasate 
conform legislaţiei fiscale; 

- este adoptat, conform normelor 
codului fiscal, un act de anulare a 
sancţiunii fiscale, sumei impozitului, 
taxei, majorării de întârziere (penali-
tăţii); 

- există, pentru acelaşi fapt, în 
privinţa persoanei trase la răspunde-
re pentru încălcare fiscală, o decizie 
privind aplicarea unei sancţiuni fisca-
le şi/sau încasarea sumei impozitului, 
taxei, majorării de întârziere (penali-
tăţii) ori există o decizie de clasare a 
cazului; 

- materialele cazului se transmit 
conform competenţei, dacă se con-
stată că examinarea acestuia poate fi 
efectuată cu plenitudine de o altă au-
toritate abilitată să examineze cazuri-
le de încălcare fiscală.

Sancţiunea fiscală este o măsură 
cu caracter punitiv şi se aplică pentru 
a se preveni săvârşirea, de către de-
lincvent sau de către alte persoane, a 
unor noi încălcări, pentru educarea lor 
în spiritul respectării legii. Sancţiunea 
fiscală se aplică în limitele stabilite 
de normele Codului fiscal, în strictă 
conformitate cu legislaţia fiscală sub 
formă de avertizare sau amendă.

Avertizarea se aplică pentru încăl-
carea fiscală nesemnificativă.Amenda 
se aplică în cazurile de încălcare fis-
cală semnificativă şi este o sancţiune 
fiscală care constă în obligarea per-
soanei ce a săvârşit o încălcare fiscală 
de a plăti o sumă de bani. Amenda se 
aplică indiferent de faptul dacă au fost 
aplicate sau nu alte sancţiuni fiscale 
ori plătite impozite, taxe, majorări de 
întârziere (penalităţi) calculate su-
plimentar la cele declarate sau nede-
clarate. Amenda reprezintă o parte a 
obligaţiei fiscale şi se percepe în mo-
dul stabilit pentru impunerea fiscală. 

În cazul în care contribuabilul 
descoperă că darea de seamă fiscală 
prezentată anterior conţine greşeli sau 
omisiuni şi prezintă darea de seamă 
corectată, precum şi în cazul în care 
contribuabilul nu are obligaţia pre-
zentării dării de seamă, dar descope-
ră că au fost efectuate greşit calculul 
şi plata impozitelor şi taxelor, iar în 
urma acestora apar obligaţii fiscale 
suplimentare şi acestea sunt achitate 
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până la anunţarea unui control fiscal, 
amenda nu se aplică.

În cazul în care o persoană a să-
vârşit două sau mai multe încălcări 
fiscale, sancţiunea fiscală se aplică 
pentru fiecare încălcare fiscală şi pen-
tru fiecare perioadă fiscală în parte.

Concluzii. Pentru prevenirea și 
combaterea modalităților de încălcare 
fiscală, este necesară cunoașterea nu 
numai a mecanizmelor de sancționare, 
dar și a posibilităților de prevenire. 
In procesul de efectuare a controlu-
lui fiscal, încălcarea drepturilor și 
obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal 
poate avea loc și din partea persoane-
lor supuse controlului, dar și din par-
tea celor ce efectuază controlul, din 
acest motiv, cunoasterea sistemului 
de efectuare a controlului, metodele 
de contestare, actele ce sunt execu-
tate ca urmare a controlului, ajută la 
prevenire încălcărlor fiscale. Scopul 
acestor abordări teoretice este de a 
proiecta structuri fiscale care să asi-
gure: dispersia mai echitabilă a sar-
cinii fiscale în societate, reducerea 
disfuncţionalităţilor sistemului fiscal, 
eliminarea riscului de opoziţie la pla-
ta impozitelor, în condiţiile asigurării 
necesarului de resurse financiare pu-
blice ale statului.
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