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Rezumat 
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“Fluxul financiar-contabil al impozitelor şi taxelor în România”, o acoperire deplină a 

subiectului nu a stat în intenţia autorului. Ci în schimb, o abordare a impozitelor şi taxelor 

pe baza a două coordonate, a finanţelor atât publice cât şi private, dar şi a contabilităţii, 

a fost obiectivul urmărit, ştiindu-se că epuizarea subiectului este departe de a fi posibilă 

într-o lucrare (precum este cea privind prezentul proiect de cercetare). De altfel, e 

îndoielnic că mai mult spaţiu dedicat descrierii ar ajuta, căci în aceste vremuri de criză 

economico-financiară şi de transformări prin care trece întreaga lume,  orice lucrare cu 

acest subiect nu poate fi decât incompletă. 
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În primul capitol, Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul financiar-contabil al 

impozitelor şi taxelor în România, am întreprins mai întâi o analiză cantitativă a 
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articolelor publicate în jurnalele ştiinţifice ale celor mai renumite edituri de lucrări 

academice din sfera cercetărilor economice, în general şi financiar-contabile, în special, 

cunoscut fiind şi interesul deosebit din partea mediului academic românesc pentru studiile 

empirice publicate sub forma articolelor, mai sus amintite.  

Prin analiza calitativă, care o succede pe cea de factură cantitativă, am avut în 

vedere trecerea în revistă a literaturii de specialitate în aria problematicii impozitelor şi 

taxelor şi a modului de contabilizare al acestora, analizând la nivelul perioadei delimitate 

principalele contribuţii ale diverşilor autori la cunoaşterea ştiinţifică în domeniu, 

respectând coordonatele pe baza cărora sunt abordate impozitele şi taxele, în prezenta 

lucrare, respectiv ale finanţelor atât publice cât şi private, dar şi ale contabilităţii.  

În cel de al doilea capitol, Cadrul general al fiscalităţii  în România, am  

subliniat, în prima parte, clarificările terminologice şi tipuri de impozite şi taxe aplicate în 

economie, respectiv elementele impozitelor şi taxelor. În cea de-a doua parte a capitolului 

ne-am ocupat de gradul general de fiscalitate, în accepţiunea sa restrânsă, prin determinarea 

ponderii în PIB a veniturilor fiscale totale, dar şi a principalelor categorii de venituri 

fiscale: impozitul pe profit, impozitul pe salarii, taxa pe valoarea adaugată, accizele şi 

taxele vamale. Din corelarea evoluţiilor cantitative cu cele legislative putem aprecia că 

veniturile fiscale ale României, în perioada 2005-2009, au fost determinate, în principal, de 

modificările legislative, de modalităţile concrete de aşezare. În urma analizei datelor la 

nivel de ţară, în ceea ce priveşte presiunea fiscală, la nivel macroeconomic, am 

concluzionat că, în România, nivelul presiunii fiscale de ansamblu (26,48%) nu pare să 

fie ridicat, comparativ cu media UE25 (41,5%). Însă, în abordarea acestui aspect, pe lângă 

datele cifrice trebuie să ţinem cont şi de capacitatea contributivă a contribuabilului, care 

este cu mult mai redusă decât a contribuabililor din aceste ţări.  

În urma analizei datelor la nivel de entitate economică şi salariat, în ceea ce priveşte 

nivelul presiunii fiscale suportate de salariat (31,48%), am concluzionat că acesta este mai 

ridicat decât nivelul presiunii fiscale suportate de operatorul economic angajator (22,84%), 

situaţie care apare şi în condiţiile în care persoana fizică suportă şi povara fiscală a 

impozitelor indirecte. Tocmai din cauza presiunii fiscale mai ridicate suportate de către 

salariaţi ar trebui să se pună problema diminuării presiunii fiscale asupra muncii, fie prin 

transferarea ei dinspre muncă spre alte baze impozabile, fie prin creşterea impozitelor pe 

consum, fie a celor pe capital. După toate punctele de vedere prezentate se poate 

concluziona că demonstrarea ipotezei particulare 1: Sistemul fiscal românesc este capabil 
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de a genera proprietate şi de a o distribui pe criterii acceptabile tuturor membrilor ori 

entităţilor nu se confirmă, fapt care ne determină să subliniem că, un sistem fiscal sănătos, 

trebuie să fie unitar, simplu şi eficient.   

De asemenea, în cea de a doua parte a capitolului doi am prezentat fenomenul de 

evaziune fiscală în România, fenomen care a îngreunat colectarea resurselor fiscale şi a 

influenţat considerabil gradul de fiscalitate realizat, precum şi presiunea fiscală asupra 

contribuabililor buni platnici.  

În cadrul capitolului trei, Fluxul de impozite şi taxe – parte componentă a 

trezoreriei entităţilor economice, am tratat problematica impozitelor şi taxelor prin 

prisma finanţelor private, şi anume, ca parte componentă a fluxurilor de trezorerie ale 

entităţilor economice.   

Un asemenea demers nu se putea încheia fără o prezentare a situaţiei financiare care 

să le surprindă şi previzioneze, respectiv tabloul fluxurilor de numerar. Prezenţa situaţiei 

fluxurilor de numerar contribuie la îmbunătăţirea informaţiilor destinate utilizatorilor dar şi 

la consolidarea contabilităţii ca sursă privilegiată de informaţii, deoarece reprezintă baza 

oricăror analize strategice şi financiare. 

La finalul  acestui capitol, am concluzionat că, cea de a doua ipoteză particulară: 

Impozitele şi taxele, ca parte componentă a fluxurilor de trezorerie pot fi gestionate 

conform procedeelor generale de gestiune a plăţilor, nu se confirmă. Accelerarea vitezei de 

rotaţie a plăţilor, ca procedeu de gestiune a acestora, se poate exprima numai în cazul 

datoriilor faţă de furnizor, nu şi în cazul impozitelor şi taxelor, întrucât acestea au 

termenele de plată stabilite de lege. Propunerea aferentă gestiunii plăţilor a constat în 

accelerarea vitezei de rotaţie a datoriei faţă de furnizori, respectiv creşterea  duratei de 

plată, urmărind  plata facturilor către furnizori după exercitarea dreptului de deducere a 

TVA, care va influenţa astfel pozitiv lichiditatea şi starea de echilibru a trezoreriei entităţii 

economice.      

În capitolul al patrulea, Referenţialul contabil şi fiscal din România comparativ 

cu reglementările europene şi internaţionale, am abordat necesitatea restructurării 

sistemului fiscal românesc şi repercursiunile acesteia asupra contabilităţii, apoi am studiat 

tendinţele actuale în cadrul procesului de armonizare a contabilităţii româneşti şi 

organismele implicate în acest proces. Astfel, în cadrul acestui capitol, am testat 

confirmarea ipotezei particulare conform căreia euro-armonizarea şi euro-convergenţa sunt 
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elemente componente ale procesului de armonizare contabilă intrenaţională, transpus  şi în 

planul contabil românesc.  

În capitolul cinci, Autonomie şi interdependenţă între contabilitate şi fiscalitate, 

am studiat raportul contabilitate-fiscalitate, într-o abordare, iniţial retroactivă, prin 

realizarea unei scurte incursiuni istorice a evoluţiilor interacţiunilor dintre contabilitate şi 

fiscalitate. Stadiul actual al acestor aspecte succede în mod logic incursiunea istorică prin 

menţionarea a două mari categorii de sisteme contabile: conectate la fiscalitate (sistemul 

continental) şi deconectate de fiscalitate (sistemul anglo-saxon). Se menţionează aici 

tendinţa primei variante de a înclina în defavoarea celei de a doua. Acest demers a fost 

absolut necesar, întrucât pornind de la aceste două tendinţe de evoluţie la nivel 

internaţional, se impune poziţionarea în acest cadru a sistemului de contabilitate românesc, 

şi implicit a nivelului de conectare sau deconectare a contabilităţii în raport cu fiscalitatea. 

Astfel, ipoteza particulară conform căreia, în România, contabilitatea este conectată la 

fiscalitate, a fost confirmată în cadrul acestui capitol, prin analiza existenţei unei conexiuni 

între tipologia cercetării (deductivă şi inductivă) şi raportul contabilitate-fiscalitate. 

Este cunoscut faptul că, cercetarea inductivă porneşte de la evenimente practice şi are ca 

finalitate formularea de teorii. Această abordare presupune analiza practicii contabile, a 

modului în care este reflectat din punct de vedere contabil, un anumit eveniment teoretic, 

atunci când normele sunt deficitare sau lipsesc. Prin urmare, pe această bază sunt 

sintetizate cele mai bune soluţii care stau la baza evaluării noilor norme contabile 

aplicabile în practică. Un exemplu concret de inductivism contabil este planul contabil, a 

cărui origine este sistemul contabil continental, ceea ce presupune legătura acestuia cu 

sistemul contabil conectat la fiscalitate. Este cunoscut faptul că, destinatarul preferenţial 

al informaţiei contabile este în această situaţie instituţia statului. Prin urmare, putem 

sublinia că există o relaţie de dependenţă între inductivismul contabil şi conectarea 

contabilităţii la fiscalitate.   

Pe de altă parte, cercetarea deductivă presupune formularea de teorii contabile care să aibă 

ca şi utilitate perfecţionarea practicii contabile. Baza teoretică iniţială va fi verificată 

ultetior de fiecare dată când un eveniment practic presupune punerea în aplicare a teoriei 

emise iniţial. Un exemplu de aplicare a deductivismului în contabilitate îl reprezintă 

elaborarea cadrului conceptual contabil, cu un grad ridicat de generalitate. Un cadru 

conceptual bine elaborat este specific sistemelor contabile de origine anglo-saxonă, 

deconectate de fiscalitate, destinatarii preferenţiali ai informaţiei contabile fiind în acest 
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caz investitorii şi creditorii. Prin urmare, putem sublinia că există o relaţie de 

dependenţă între deductivismul contabil şi conectarea contabilităţii la fiscalitate.     

În cel de-al şaselea capitol, Tratamentul financiar - contabil al impozitelor şi 

taxelor în România, am prezentat modul cum sunt reflectate impozitele şi taxele în 

contabilitatea unui operator economic, pe baza celor mai importante repere ale acestora. 

Acest capitol cuprinde abordări practice ale cercetătorului şi realizează aprecieri bine 

fundamentate, referitoare la contabilitatea impozitelor şi taxelor în ţara  noastră în perioada 

actuală. Aşadar, capitolul 5 testează practic ipoteza generală conform căreia sistemul 

contabil al impozitelor şi taxelor în România răspunde cerinţelor armonizării contabile 

internaţionale, concluzionând, în final, că demonstrarea acestei ipoteze se poate confirma, 

numai în condiţiile în care sunt îndeplinite şi cerinţele înregistrării impozitului pe profit 

amânat.  

Capitolul şapte cu caracter concluziv, conţine argumente care susţin confirmarea 

sau neconfirmarea ipotezelor formulate pe baza experienţei cercetătorului şi elementelor de 

referinţă general recunoscute pentru tema abordată. Verificarea este proba ultimă a 

validităţii cunoaşterii şi se bazează pe practică. Există un set complex de proceduri speciale 

de verificare a adevărului ipotezelor, proceduri ce pot fi împărţite în două mari categorii: 

 Proceduri teoretice de verificare bazate pe o verificare teoretică a cunoştinţelor; 

 Proceduri empirice care constau în confruntarea enunţurilor teoretice cu 

faptele ştiinţifice.  

După toate punctele de vedere prezentate se poate concluziona că demonstrarea 

ipotezei generale: Sistemul contabil al impozitelor şi taxelor în România răspunde 

cerinţelor armonizării se poate confirma, numai în condiţiile în care sunt îndeplinite şi 

aceste cerinţe ale impozitului pe profit amânat.  

În consecinţă, propunerile aferente vizează necesitatea reintroducerii în legislaţie a 

reglementărilor contabile care să permită contabilizarea, atât a impozitului pe profit curent, 

cât şi a celui amânat, eliminându-se astfel, diferenţele dintre situaţiile financiare la nivel de 

grup care necesită menţinerea de situaţii extracontabile pentru calculul eventualelor 

diferenţe de impozit, ceea ce îngreunează raportările către firma mamă, în vederea 

consolidării situaţiilor financiare la nivelul acesteia. Acest punct de vedere este susţinut şi 

de faptul că, tratarea impozitului pe profit conform IAS 12 este proprie modelului de 

contabilitate continental, aplicat şi în ţara noastră. 
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Ne propunem să încheiem această succintă introducere prin a evidenţia faptul că, a 

derula un proiect de cercetare în cadrul unei şcoli doctorale de tradiţie în mediul universitar 

naţional şi internaţional, precum este cea a Universităţii Babeş-Bolyai, nu îţi rămâne 

altceva de făcut decât asumarea unui demers ştiinţific de anvergură prin care să generezi 

valoare adăugată la stadiul contemporan al cunoaşterii în domeniul de cercetare ales. 

Pe de altă parte, orice demers uman este supus anumitor limite. Implicit, un proiect 

de cercetare este, de asemenea, supus limitelor aferente. În acest context, considerăm ca 

fiind o cercetare autentică şi reală acel proces care este supus doar limitelor şi barierelor 

determinate de natura sferei surselor de documentare, precum şi cea de natură lingvistică. 

Inevitabil şi viziunea autorului devine o limită a demersului ştiinţific întreprins,  iar o 

particularizare a limitelor cercetării noastre este realizată la nivelul ultimului capitol al 

lucrării de faţă.   
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