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Introducere 

 

Fenomenul de „fugă din calea impozitelor” este la fel de vechi precum însăşi impozitele 

întrucât contribuabilii percep impozitul ca pe un „rău necesar” pe care încearcă să îl evite 

dacă au posibilitatea economică, socială şi de cele mai multe ori, cadrul legislativ 

favorabil. Aşa se face că fenomenele de evaziune şi fraudă fiscală sunt larg răspândite în 

lume, atât în ţările dezvoltate, dar mai ales în cele în curs de dezvoltare sau chiar sărace. 

Fenomenul de evitare a impozitelor este practicat de la indivizi până la marile corporaţii 

multinaţionale, practicat mereu cu metode noi, perfecţionate şi din ce în ce mai dificil de 

detectat de către aparatul fiscal. 

 

Dintotdeauna fenomenul de evaziune fiscală a fost condamnat fără ca perspectivele lui să 

fie schimbate de o orânduire socială sau alta. El continuă să existe, să fie perceput, 

resimţit, să fie un subiect de analiză şi chiar de propagandă electorală în etapele de 

evoluţie a societăţilor umane. Cu alte cuvinte evaziunea fiscală este rezultanta logică a 

defectelor şi inadevertenţelor sistemului fiscal cât şi a unei legislaţii imperfecte, a 

metodelor şi modalităţilor defectuase de aplicare, precum şi a lipsei de viziune a 

legiuitorului asupra inventivităţii contribuabilului. 

 

Analiza pe care am avut-o în vedere in cadrul tezei a fost orientată în mai multe direcţii. 

Fie că este vorba de boom economic sau criză economică, fenomenul evaziunii fiscale 

produce o eroziune a veniturilor fiscale, punând în dificultate guvernele în găsirea 

surselor de finanţare a sectorului public. Suntem martori ai situaţiei prezente când 

România şi alte ţări europene se confruntă cu o criză economică fără precedent, context 

în care îndatorarea persoanelor fizice şi a companiilor a atins cote impresionante, dar şi 

deficitele bugetare naţionale au ajuns la cote alarmante. Multe state sunt într-un iminent 

pericol –acela de a intra în incapacitate de plată, fapt care determină autorităţile naţionale 

să găsească soluţii pentru a depăşi aceste dificultăţi în finanţarea sectorului public. În 

acest context tot mai multe ţări recunosc o problemă, care a fost destul de ignorată până 

acum şi cu care nu prea s-au lăudat, problema evaziunii fiscale. Dar situaţia actuală a 

făcut ca această problemă să fie în centrul dezbaterilor întrucât este o cauză importantă a 
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scăderii dramatice a veniturilor publice. Evaziunea fiscală este un fenomen de 

permanentă actualitate atâta timp cât guvernele nu găsesc soluţii de eradicare a acesteia. 

Mai mult criza economică a dus la intensificarea fenomelor evazioniste, fapt pentru care 

veniturile bugetare au scăzut considerabil, iar criza datoriilor publice s-a accentuat. De 

fapt, criza economică a dat la o parte „perdeaua” după care se ascundea evaziunea fiscală 

şi au început intense preocupări pentru combaterea acestui fenomen. Unii probabil se 

aşteaptă ca peste noapte să fie redusă evaziunea fiscală şi să vină banii la buget, dar se 

amăgesc degeaba. 

 

Considerăm că abordarea evaziunii fiscale în acest nou context al crizei economice 

permite o analiză mai complexă şi totodată reprezintă un element de noutate al acestei 

cercetări comparativ cu abordările deja existente în literature economică. Datorită acestui 

aspect orientarea cercetării a fost într-o direcţie mai puţin studiată în literatura autohtonă 

respectiv morala fiscală şi morala beneficiilor profund afectate de contextul economic 

actual. Problema evitării obligaţiilor fiscale prin evaziune şi fraudă fiscală este mult mai 

complexă decât pare la o sumară analiză, fapt pentru care acest studiu vine să  abordeze 

această problematică din mai multe perspective. Mai întâi se încearcă găsirea cauzelor 

acestor fenomene. În acest sens lucrarea şi-a propus o trecere în revistă a principalelor 

cauze, abordate atât în literatura naţională, cât şi în cadrul celei internaţionale şi 

identificarea acelor factori specifici economiei româneşti, pentru că evaziunea fiscală, la 

fel precum sistemul fiscal care este specific fiecărui stat, are anumite particularităţi de la 

ţară la ţară. 

  

Se vor căuta explicaţii şi răspunsuri la dileme precum: 

 cât din fenomenul fugii din calea impozitelor este un fenomen raţional şi 

cât iraţional? 

  câtă obiectivitate sau subiectivitate este în evaziunea şi fraudă fiscală? 

 există un portret al contribuabilului evazionist?  

 cât de mult influenţează nivelul de dezvoltare al unui stat fenomenul 

evazionist? 

 morala fiscală reprezintă un liant al civismului fiscal? 
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O altă problemă este cuantificarea evaziunii fiscale şi măsurarea acestui fenomen din 

perspectiva pierderii de venituri fiscale pentru un stat. Se vor determina variabilele 

cauzale ale fugii din calea impozitelor precum economia subterană, corupţia, presiunea 

fiscală.  

 

Evaziunea fiscală va fi abordată plecând de la cauzele care stau la baza acesteia şi până la 

impactul generat asupra contribuabililor, cât şi asupra bugetului de stat. Pentru că în 

literatura naţională s-a scris foarte mult despre evaziunea fiscală, această lucrare 

urmăreşte ca principal element de noutate o altă abordare a evaziunii fiscale – respectiv 

se va analiza cât de importantă este morala fiscală în manifestarea evaziunii fiscale şi care 

sunt factorii care pot diminua acest fenomen de fugă din cale impozitelor. Acest element 

este luat prea puţin în considerare în prezent, cel puţin în România. Dacă morala fiscală 

ar deveni mai puternică fenomenul evaziunii fiscale ar fi mult mai redus şi desigur 

consecinţele negative apărute ca urmare a comportamentului evazionist. Lupta dusă 

împotriva evaziunii fiscale este de cele mai multe ori fără un rezultat pe termen lung, 

chiar dacă este verificat şi pedepsit contribuabilul evazionist, nu înseamnă că nu va mai 

încerca din nou pe viitor să facă evaziune. În situaţia actuală din România este greu să 

izolăm evaziunea fiscală de corupţie şi mai ales de economia subterană, există o îmbinare 

nedorită a acestor fenomene care se potenţează reciproc. Lucrarea îşi propune ca 

obiective să identifice care sunt legăturile între aceste fenomene şi care sunt planurile şi 

mijloacele prin care se poate combate fenomenul evazionist. Din păcate aparatul financiar 

este prea puţin informatizat şi controalele şi verificările sunt făcute de funcţionari care de 

multe ori sunt complici ai evazioniştilor, motiv pentru care amploarea fenomenului 

evazionist este de departe de a fi diminuată în mod real. 

 

Evaziunea fiscală reprezintă de mult timp un subiect amplu discutat în literatura de 

specialitate în majoritatea ţărilor dezvoltate (Andreoni, Erard & Feinstein, 1998, Cuccia, 

1994, Jackson & Milliron, 1986; Kinsey, 1986, Long & Swingen, 1991; Richardson & 

Sawyer, 2001). Totuşi, factorii care determină evaziunea fiscală au fost puţin studiaţi în 

literatură. Acest aspect este dezamăgitor, întrucât Andreoni (1998, p.856) şi Tan şi 
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Sawyer (2003, p. 454) au sesizat necesitatea de a întreprinde comparaţii internaţionale 

între diverse ţări pe această temă. 

 

Prima trecere majoră în revistă a literaturii cu privire la evaziunea fiscală a fost realizată 

de către Jackson şi Milliron (1986) care au identificat 14 factori determinanţi cheie ai 

evaziunii fiscale. Aceştia includ: vârstă, gen, educaţie şi ocupaţie (factori demografici), 

nivelul venitului, sursa venitului, cota de impozit marginală, sancţiuni şi probabilitatea 

detecţiei (factori economici), complexitatea, corectitudinea, controlul exercitat de către 

autorităţi, etica fiscală (factori comportamentali).  Bazându-se pe date din cinci ţări, 

rezultatele analizei regresiei OLS din acest studiu au arătat ca factorii neeconomici au cel 

mai ridicat impact asupra evaziunii fiscale. În special, factorii semnificativi sunt 

reprezentaţi de gen, vârstă, educaţie, sursa venitului,  şi şomaj. 

 

În literatura autohtonă importante contribuţii la studiul evaziunii fiscale şi-au adus: Craiu 

(2004), Hoanţă (1995, 1997, 2000, 2010), Şaguna (2001, 2003), Talpoş (1995), Tulai 

(2003, 2005, 2007), Toader (2007), Văcărel (1992, 2002, 2004) prin clarificarea 

conceptelor, tipologiei evaziunii şi a fraudei fiscale, cât şi prin abordarea reglementărilor 

în domeniu şi a metodelor de combatere. 

 

Obiectivele majore ale lucrării se vor reflecta în următoarele: 

 abordarea conceptuală a presiunii fiscale şi evidenţierea incidenţei fiscale atât la 

nivel microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic; 

 măsurarea presiunii fiscale prin indicatori care să reflecte nu doar nivelul teoretic, 

ci şi nivelul real al poverii fiscale; 

 analiza comparativă a presiunii fiscale în România şi statele din Uniunea 

Europeană; 

 evidenţierea impactului crizei financiare asupra arhitecturii fiscalităţii şi analiza 

noilor coordonate ale sistemului fiscal în contextul crizei şi ca urmare a 

impactului acesteia; 

 abordarea conceptuală a evaziuniii fiscale în directă corelaţie cu fenomenele de 

corupţie şi economie subterană; 
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 analiza evaziunii fiscale la momentul de faţă în România şi a implicaţiilor 

economice, sociale şi politice a acestui fenomen cu propuneri privind 

îmbunătăţirea combaterii evaziunii fiscale. 

 

Scopul acestei lucrări este orientat pe aceste direcţii de cercetare; se analizează presiunea 

fiscală din perspectiva teoretică şi empirică la nivelul Uniuniii Europene şi României 

pentru a se determina corelaţia dintre presiunea şi evaziunea fiscală pe baza modelării 

curbei Laffer şi identificarea accelor cote ale presiunii fiscale care asigură un maxim de 

venituri încasate pentru bugetul public. Lucrarea este structurata în 4 capitole, urmărind o 

structură logică în abordarea fenomenului de fugă din calea impozitelor. Primul capitol 

abordează “fuga din calea impozitelor” sub aspect terminologic şi din punct de vedere al 

mecanismului de desfăşurare, realizându-se o tipologie a fenomenului avut în vedere. 

 

În al 2-lea capitol se abordează  cadrul de desfaşurare al evaziunii şi fraudei fiscale, 

respectiv economia subterană. Se urmăreşte cuantificarea acesteia prin diferite metode 

(directe, indirecte, modelul MIMIC), se analizează implicaţiile economiei subterane pe 

mai multe paliere: economic, bugetar, social. Tot în cadrul acestui capitol este realizat un 

studiu al economiei subterana in Romania pe baza unor modele regresionale privind 

corelaţiile macroeconomice existente între economia subterană, evaziunea fiscală şi alţi 

indicatori macroeconomici. 

 

Capitolul 3 abordează cauzele şi consecinţele evaziunii fiscale. Se face o radiografie a 

presiunii fiscale la nivel global, dar şi la nivelul companiilor şi al indivizilor ca persoane 

fizice. Se evidenţiază cuantificarea presiunii fiscale prin anumiţi indicatori şi tot în cadrul 

acestui capitol s-a construit Curba Laffer pentru România şi Uniunea Europeană şi se 

analizează situaţia în cifre a presiunii fiscale la nivelul statelor membre UE şi pentru 

Romania. Sunt abordate cauzele morale ale evazinuii fiscale astfel că un loc aparte în 

economia lucrării se acordă morale fiscale şi civismului fiscal. Tot în acest capitol se 

poate vedea un portret al fraudatorului fiscal în actualul context. 
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Capitolul 4 analizează amploarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de fugă din 

calea impozitelor în România. După un scurt istoric al fenomenului sunt avute în vedere 

modalităţile de prevenire şi stavilire a evaziunii şi fraudei fiscale. Pentru a avea o imagine 

completă asupra fenomenului este realizată o analiză statistică care evidenţiază starea de 

fapt prin prisma acţiunilor şi rezultatelor obţinute de organismele abilitate. 

 

Bazele de date folosite în realizarea lucrării au fost Eurostat, Comisia Europeană, site-ul 

Ministerului Finanţelor Publice. În realizarea studiului s-au folosit metode statistice: 

indici, medii, abaterea standard cât şi metode econometrice – regresii, corelaţii. 

 

Economia subterană în România 

 

În continuare voi realiza corelaţii între economia subterană şi PIB-ul  pe cap de locuitor, 

pentru a vedea care este impactul economiei subterane asupra acestora la nivel naţional. 

Datele prezentate anterior sunt prelucrate în programul EViews 5.1. Pentru a evidenţia ce 

fel de corelaţie existenta între variabilele luate în considerare am ales ca variabilă 

independentă economia subterană, iar ca variabila dependenta PIB pe locuitor. 

Rezultatele obţinute sunt prezentate în cele ce urmează. 

Tabelul 1: Corelaţia între economia subterană şi PIB-ul/locuitor în România  

între 1996-2010 

Dependent Variable: PIB_LOCUITOR  

Method: Least Squares   

Sample: 1996 2010   

Included observations: 15   

     
         

Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.   
         
         

C  23007.66  6700.440  3.433754  0.0044 

EC_SUBTERANA  -618.8203  209.4772  -2.954118  0.0112 
         
        

R-squared  0.401661  Mean dependent var  3246.667 

Adjusted R-squared  0.355635  S.D. dependent var  1863.126 

S.E. of regression  1495.575  Akaike info criterion  17.58197 

Sum squared resid  29077678  Schwarz criterion  17.67638 

Log likelihood  -129.8648  F-statistic  8.726815 

Durbin-Watson stat  0.380429  Prob(F-statistic)  0.011183 
        
     

Sursa: prelucrări proprii în EViews 



 

10 

 

 

Se poate observa că atât constanta, cât şi variabila independentă – economia subterană 

sunt semnificative pentru modelul estimat deoarece probabilitatea coeficienţilor este mai 

mică de 5%.  Pornind de la tabelul de mai sus ecuaţia de regresie simplă se poate scrie 

astfel: 

PIB/locuitor = 23.007,66 – 618,8203* Economia subterană 

Totodată se poate observa o corelaţie negativă între cele două variabile. Legătura dintre 

economia subterană şi PIB-ul pe cap de locuitor nu este foarte puternică (R-squared = 

0,401661).  

 

În cazul de faţă, la o creştere a economiei subterane cu o unitate, valoarea PIB-ului pe cap 

de locuitor scade cu 618,8203 unităţi. 

 

Graficul 5: Corelaţia între economia subterană şi PIB-ul/locuitor în România   

între 1996-2010 

 
Sursa: prelucrări proprii pe baza datelor din Tabelul 2 

 

După cum se poate observa din acest grafic impactul economiei subterane asupra PIB-

ului/locuitor este important şi acest lucru confirmă şi faptul că actuala criză economică a 

favorizat creşterea economiei subterane. De asemenea, orice creştere a activităţilor 

subterane determină o reducere a PIB-ului oficial. 
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CONCLUZII 
 

În privinţa evaziunii fiscale, aceasta este o problemă acută a sistemului fiscal românesc şi 

a devenit şi mai pregnantă odată cu venirea crizei economice fapt datorat pe de o parte 

creşterii deficitului bugetar cât şi creşterii inclinaţiei spre evaziune pe fondul reducerii 

profiturilor şi a veniturilor.  

 

În urma studiilor prezentate se constată că morala fiscală este atât variabila dependenta 

cât şi factor determinant al evaziunii fiscale, al economiei subterane. Astfel, morala 

fiscală este influenţată de caracteristicile socio-demografice, experienţe financiare 

personale, de diferenţe culturale, proprietăţile sistemului de impozitare, variabile 

economice (statut social, venit, satisfacţie financiară), religie, instituţii, atitudine (mândria 

naţională, încrederea în sistemul juridic). 

 

Pe de altă parte, morala fiscală reprezintă un factor determinant al evaziunii fiscale, al 

economiei subterane. Rezultatele arată că un sistem fiscal complex este cel mai important 

factor determinant al evaziunii fiscale (influenţă pozitivă semnificativă), urmat de 

educaţie (negativ semnificativ), venituri din servicii, corectitudine (negativ semnificativ) 

şi morală (negativ semnificativ). Morala este urmată de vârstă, sex, nivel scăzut de venit, 

nivel ridicat de venit, ratele marginale de impozitare şi nivelul de contact cu autorităţile 

fiscale. 

 

De asemenea se constată faptul că morala fiscală exercita o influenţa mai redusă decât 

ratele de impozitare dar mai puternică decât reglementările/intervenţia statului, calitatea 

gestiunii bunurilor publice şi statutul economiei. 

 

Veniturile fiscale încasate la buget depind de raportul dintre înclinaţia spre evaziune sau 

spre civismul fiscal. Cu cât creşte presiunea fiscală, cu atât va scădea civismul fiscal şi 

creşte înclinaţia spre evaziune. Astfel, civismul fiscal este şi el un factor determinant al 

evaziunii fiscale, putându-se identifica cu morala fiscală, sentimentele morale, respectul 

de sine şi dezaprobarea comportamentului deviant funcţionând ca un mecanism care 
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limitează evaziunea fiscală, activitatea de pe piaţa neagră. Oamenilor le pasă ce cred 

ceilalţi despre ei, iar respectul de sine este important pentru ei. 

 

Aceste date specifice ar trebui să permită guvernelor şi factorilor de decizie politică să 

înţeleagă mai bine variabilele care sunt semnificativ asociate cu evaziunea fiscală şi să 

proiecteze şi implementeze strategii adecvate pentru minimizarea efectelor dăunătoare. 

Acest lucru ar trebui să conducă la o îmbunătăţire a colectării veniturilor fiscale de către 

guverne. 

 

Important de precizat este că aceste rezultate nu sunt exacte datorită câtorva limite cum ar 

fi: date insuficiente pentru alte variabile cum ar fi ocupaţia, sancţiuni, probabilitatea de 

detectare, eşantioane reduse, sondaje cu răspunsuri subiective ceea ce ridica problema 

fiabilităţii, acestea putând fi predispuse la erori de măsurare. Mai mult, unii cercetătorii 

obţin constatări diferite: contrar înţelepciunii convenţionale, s-a constatat că femeia are 

un efect negativ asupra moralei fiscale fapt care sugerează că ceea ce literatura de 

specialitate a găsit în unele ţări occidentale nu este valabil în toată lumea; în al doilea 

rând, diferenţele dintre ţări în ceea ce priveşte morala fiscală nu sunt legate de etnie şi de 

lingvistică. 

 

De asemenea, şi în cazul evazionistului fiscal, nu se poate stabili cu exactitate un portret 

al acestuia datorită diferenţelor culturale şi al caracteristicilor sociale, economice şi 

demografice specifice fiecărei ţări. 

 

Astfel, se impune continuarea muncii pe această temă empirică şi experimentală pentru a 

obţine o imagine mai amplă şi mai reală. 

 

 

Unul din cele mai grave efecte induse de economia subterană este acela al măririi 

distanţelor dintre diversele grupuri sociale. Diferenţele de natură economică devin 

semnificative prin faptul că unele grupuri sociale participante la activităţi economice 

subterane pot obţine beneficii uriaşe, în timp ce societatea cunoaşte o înrăutăţire a 
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nivelului de trai. În multe din ţările sărace practicarea economiei subterane este singura 

posibilitate de a supravieţui pentru o mare parte a populaţiei.  

 

Totodată, economia subterană prin capacitatea de adaptare şi forţa de regenerare ce o 

definesc, este un concurent serios pentru economia reală, care poate fi caracterizată de 

imobilism şi inerţie. 

 

Astfel, existenţa economiei subterane constituie o adevărată provocare pentru autorităţile 

publice, care, în încercarea de limitare sau de preluare a acesteia în economia oficială, vor 

trebui să ia în considerare atât efectele negative, cât şi efectele pozitive ale acesteia. 

 

În urma analizelor efectuate cu privire la evoluţia economiei subterane la nivel naţional 

se poate constata că aceasta are un nivel destul de ridicat în cadrul PIB-ului oficial şi că 

influenţează în mod diferit PIB-ul pe cap de locuitor, rata şomajului şi presiunea fiscală. 

Dacă între economia subterană şi PIB-ul pe cap de locuitor avem o legătură indirectă, nu 

acelaşi lucru se poate spune şi despre legătura dintre economia subterană şi rata 

șomajului şi cea dintre economia subterană şi presiunea fiscală. 

 

La nivelul României creşterea economiei subterane determină o creştere a ratei şomajului 

prin creşterea nivelului forţei de muncă fără forme legale pentru evitarea îndeplinirii 

obligaţiilor fiscale. În cazul celorlalte două corelaţii explicaţia este că actuala criză 

economică are o influenţează creşterea economiei subterane. Acest lucru determină o 

reducere a PIB-ului oficial şi determinarea contribuabilor să evite plata obligaţiilor fiscale 

deoarece presiunea fiscală exercitată asupra lor crește. 

 

Cu toate acestea, economia subterană nu este în totalitate un fenomen negativ asupra 

economiei reale deoarece în timpul crizelor economice o creştere a economiei subterane 

evită o recesiune şi mai apăsătoare, iar banii câştigaţi de indivizi şi companii din activităţi 

subterane pot fi cheltuiţi în cadrul economiei reale stimulând astfel creşterea economică 

şi monetară. 
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Fiscalitatea excesivă constituie suportul intensificării evaziunii fiscale. Sustragerea unor 

firme de la plata obligaţiilor fiscale conduce la înăsprirea fiscalităţii care, la rândul ei, 

determină alunecarea tot mai multor societăţi din zona transparentă a mediului afacerilor 

către economia subterană. 

 

În România avem o presiune fiscală ridicată însă gradul de colectare a veniturilor 

bugetare este unul dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, fapt pentru care 

propunem ca indicator de măsurarea a presiunii fiscale la nivel global ponderea 

cheltuielilor publice în PIB. 

 

Conform rezultatelor obţinute, România înregistrează o presiune fiscală extrem de 

apăsătoare pentru anumite categorii de contribuabili. O soluţie pentru îmbunătăţirea 

situaţiei se poate concretiza în susţinearea agenţilor economici şi a populaţiei prin unele 

facilităţi fiscale care să permită o creştere a consumului şi implicit a producţiei realizate. 

 

Efectele evaziunii fiscale se resimt direct asupra nivelului resurselor financiare publice, 

conduc la distorsiuni în mecanismul concurenţial al pieţei şi pot contribui la crearea unor 

inechităţi sociale, datorate „excesului” şi „înclinaţiei” diferite a contribuabililor către 

evaziunea fiscală.  

 

Lipsa unor acţiuni ferme ale autorităţilor publice pentru sancţionarea şi descurajarea 

practicilor evazioniste va conduce la decredibilizarea instituţiilor statului şi pierderea 

încrederii populaţiei în eficienţa şi determinarea luptei împotriva acestui fenomen. 

 

Eficientizarea sistemului fiscal românesc, prin armonizarea cu prevederile aquis-ului 

comunitar presupune promovare unor măsuri şi strategii coerente de prevenire şi 

sancţionare a evaziunii fiscale. 

 

Mergând pe principiul că mai întâi trebuie să se colecteze banii şi apoi să fie pedepsiţi 

vinovaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi-a propus ca pe viitor să dezvolte 

noi arii de control în domeniul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, să întărească 



 

15 

 

controlul la frontieră în special a celei de Nord şi Est şi în vama port Constanţa – Agigea 

Sud şi să modifice legislaţia care califică abaterile de la normele fiscale ca infracţiuni, în 

scopul asigurării şi recuperării imediate a prejudiciului. 

Analizând datele şi graficele din studiile de caz care prezintă evoluţia presiunii fiscale 

pentru România, precum şi cea a statelor membre ale Uniunii Europene se poate spune că 

media înregistrată de România este inferioară celei din statele membre, însă luarea în 

considerare numai a acestui indicator nu este relevantă. Unele ţări au o presiune fiscală 

extrem de ridicată cum este cazul ţărilor nordice, dar şi un produs intern brut pe locuitor 

foarte mare. 

 

 

Principalele contribuţii ale tezei se reflecta în atingerea următoarelor obiective: 

 măsurarea presiunii fiscale prin intermediul cheltuielilor publice ca pondere în 

PIB şi construirea Curbei Laffer pentru românia şi Uniunea europeană; 

 analiza conceptuala a evaziunii fiscale şi identificarea importantei factorilor 

psiho-sociali în amploarea fenomenului; 

 analiza evaziunii fiscale dintr-o noua perspectivă neabordata în literatura din 

România: evaziunea manifestată prin beneficiile primite de către cetăţeni din 

partea statului fără a li se cuveni; de exemplu: ajutoare de boala primite fără a fi 

cazul, ajutoare de încălzire acordate celor care deţin mai multe locuinţe în 

proprietate, etc. A avea o imagine corectă asupra evaziunii fiscale presupune a 

considera soi acest tip de evaziune – „evaziunea beneficiilor” primite din partea 

statului. Ca urmare consideram justificata ideea de a considera la nivel global 

măsurarea evaziunii fiscale prin ponderea cheltuielilor publice în PIB. Dacă 

evaziunea fiscală are ca rezultat direct un grad scăzut de colectare a veniturilor la 

buget, evaziunea beneficiilor duce la o creştere a cheltuielilor publice care vor fi 

suportate tot prin intermediul impozitelor şi taxelor plătite de contribuabilii oneşti; 

 lucrarea de faţă a reuşit să analizeze factorii care ţin de morală fiscală şi pe baza 

acestora s-a identificat un posibil portret al evazionistului; 

 un alt element de noutate adus de lucrare se referă la economia subterană şi 

modelarea econometrică acesteia pentru România, astfel încât sunt surprinse 
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principalele corelaţii cu economia reală şi factorii determinanţi ai economiei 

subterane; 

Evaziunea fiscală a fost analizată prin prisma indicatorilor obţinuţi de ANAF. Ca o limită 

a studiului este măsurarea evaziunii fiscale care nu a fost posibilă decât pe baza datelor 

obţinute de ANAF în urma controalelor efectuate, astfel că nu putem vorbi decât de 

evaziunea fiscală descoperită, iar evaziunea fiscală reală este mult mai cuprinzătoare. 

Datorită acestui fapt cercetările viitoare vor fi orientate spre identificarea unei funcţii a 

evaziunii fiscale care să surprindă dimensiunea reală a fenomenului.  
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