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Principiile dreptului fiscal - fundament al impunerii fiscale 
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Taxation aims to the protection of public (general) concerns and the 

satisfaction of the functions and necessities of the state. Altogether, the legislative 
power of the state (the superior one) in issuing fiscal juridical standards couldn't 
be made in a discretionary way. It is necessary for the reglementation of the public 
income realization by the state to respect as well the rights and the fundamental 
liberties of the citizens and constitutional stipulations.  For the realization of the 
fiscal income it is needed required first by that fiscal imposition should be 
equitable; second by the existence of neutral fiscal measures; third by fiscal 
imposition has to be efficient. In order to achieve these objectives, fiscal law's 
juridical standards must obey to following principles: the legality principle; the 
principle of priority for European law against national law; the equality principle 
in fiscal matters; d) the principle of juridical security; the principle of non-
retroactive laws; the principle of free access in justice for the fiscal domain; the 
principle of protecting the fundamental rights of the citizens; the principle of the 
fiscal system protection against the legislative initiative of the citizens.  

Key words: Fiscal law, fiscal imposition, public finances, financiary 
science equity. 

Cuvinte cheie: drept fiscal, impunere fiscală, finanţe publice, ştiinţa 
finaţelor, echitate 

 
1. Consideraţii preliminare privind finanţele publice şi dreptul fiscal. 

În sens generic, finanţele publice desemnează totalitatea mijloacelor băneşti aflate 
la dispoziţia statului (sau a comunităţilor locale) pentru îndeplinirea funcţiilor şi 
sarcinilor sale1. Finanţele publice s-au manifestat de-a lungul evoluţiei2 sub formă 
de relaţii sociale de natură economică. Dezvoltarea economică a determinat şi 
dezvoltarea finanţelor publice în special în ţările cu economie liberală. Aşadar, 
apariţia şi evoluţia finanţelor publice se află în strânsă legătură cu organizarea de 
tip statal.  Începând cu secolul al XVIII-lea termenul „finanţe publice” a căpătat 
înţelesul de „bani şi venituri publice” pentru acoperirea cheltuielilor statului3. Din 
punct de vedere structural, finanţele publice au în componenţă două elemente: a) 
veniturile publice şi b) cheltuielile publice. 

2. Complexitatea vieţii socio-economice a determinat, la jumătatea 
secolului al XIX-lea apariţia unui domeniu nou de studiu: ştiinţa finanţelor 

                                                 
* Autorul este cadru didactic la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din 
Craiova. 
1 DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 
1996, p. 380 
2 Pentru dezvoltări privind apariţia şi evoluţia finanţelor a se vedea I. Văcărel, F. Bercea, Gh.D. 
Bistriceanu, G. Anghelache, M. Bodnar, T. Moşteanu, F. Georgescu, Finanţe publice, ediţia a IV-a, 
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003, p. 32-35 
3 Idem p. 31 şi urm. 
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publice. Apariţia acesteia a fost consecinţa recunoaşterii dreptului bugetar ca bază 
a statului parlamentar liberal în Europa4. Cu toate că ştiinţa finanţelor publice se 
prezintă în primul rând sub forma unei ramuri a ştiinţelor economice, ea prezintă 
interes pentru jurişti prin prisma faptului că reprezintă baza de plecare pentru 
ştiinţa juridică a finanţelor publice (dreptul finanţelor publice). Interferenţele 
existente între cele două concepte trebuie privite în dinamismul relaţiilor 
economice dat fiind scopul statului de a perfecţiona şi asigura un mediu juridico-
economic eficient şi echitabil pentru cetăţenii săi. 

În literatura juridică5, s-a statuat că totalitatea normelor juridice care 
reglementează domeniul finanţelor publice formează dreptul finanţelor publice.  
Dreptul finanţelor publice cuprinde două categorii de norme juridice: a) norme 
juridice financiare (dreptul financiar6) şi norme juridice fiscale (dreptul fiscal). 
Dreptul fiscal poate fi definit ca fiind acea ramură de drept public care cuprinde 
totalitatea normelor juridice care reglementează modalităţile de realizare la bugetul 
naţional consolidat a veniturilor publice prin intermediul impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi a oricăror alte venituri de natură fiscală. Din definirea dreptului 
fiscal, precum şi din caracterul public al acestei ramuri de drept rezultă indiscutabil 
că impunerea fiscalităţii se realizează de către stat prin norme juridice obligatorii 
pentru cetăţeni. Chiar dacă prin fiscalitate se urmăreşte protecţia unor interese de 
ordin public (general), precum satisfacerea funcţiilor şi necesităţilor statului, 
puterea sa (poziţia superioară) în emiterea de norme juridice fiscale nu se poate 
exercita în mod discreţionar. Este necesar ca în activitatea de reglementare având 
scopul de a îndeplini obiectivele publice statul să respecte drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, precum şi prevederile constituţionale. 

 
2. Principiile dreptului fiscal. Preliminarii. Studierea şi analiza dreptului 

fiscal nu pot fi realizate fără a se cunoaşte principiile care stau la baza elaborării 
normelor juridice care îl alcătuiesc. Legislaţia, literatura juridică şi practica 
judiciară română şi europeană au consacrat dreptului fiscal mai multe principii, 
după cum urmează:  

 
3. Principiul legalităţii. Potrivit art. 139 alin. 1 din Constituţia României, 

„impozitele, taxele şi orice alte venituri cuvenite bugetului de stat sau bugetului 
asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege7”. Principiul legalităţii nu 
trebuie privit în sens strict. De exemplu, la nivel local anumite taxe şi impozite8 se 
pot stabili, în virtutea autonomiei locale, prin hotărâri ale consiliilor locale cu 
respectarea prevederilor constituţionale. De asemenea anumite organe ale 

                                                 
4 M. Bouvier, M. Ch. Esclassan, J. P. Lassale, Finances Publiques, LGDJ, Paris, 1993, p. 9-11 
5 I. Gliga, Dreptul finanţelor publice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992, p. 9  
6 Pentru definirea şi cuprinderea dreptului financiar a se vedea: M. Şt. Minea, C.F. Costaş, Dreptul 
finanţelor publice. Vol. I. Drept financiar, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008, p. 47 
7 În opinia noastră, termenul „lege” are în acest context înţelesul de act normativ (lege, ordonanţă de 
urgenţă, ordonanţă simplă, etc.). De exemplu, Codul de procedură fiscală a fost adoptat prin 
ordonanţă.  
8 Un exemplu în acest sens îl constituie taxa hotelieră pe care consiliile o pot institui. 
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administraţiei centrale elaborează şi aprobă, cu respectarea prevederilor 
constituţionale, legislaţia secundară în materie fiscală (norme metodologice, norme 
de aplicare, instrucţiuni, regulamente, proceduri, etc.). 

 
5. Principiul priorităţii dreptului european faţă de dreptul naţional. 

Acest principiu este incident în sistemul fiscal naţional de la momentul aderării 
(01.01.2007) României la Uniunea Europeană. Din punct de vedere legal, 
principiul este reglementat  în art. 148 alin. 2 din Constituţia României care 
dispune: „ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au 
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor 
actului de aderare.”. Mai mult, în alineatul 4 al art. 148 se prevede că garanţii 
respectării şi aplicării acestui principiu sunt instituţiile statului9. Originile 
principiului prevalenţei dreptului comunitar se găsesc în jurisprudenţa europeană. 
Printr-o hotărâre din 1964, Curtea de Justiţie Europeană a considerat că dreptul 
comunitar este o ordine juridică independentă care are prioritate în faţa dreptului 
naţional10. Printr-o altă soluţie jurisprudenţială s-a precizat faptul că dreptul 
european (tratatele, regulamentele, directivele ori deciziile) se aplică prioritar chiar 
şi faţă de Constituţia statului membru11. O hotărâre12 recentă a Marii Camere a 
Curţii de Jusţiţie Europeană a statuat că împotriva dreptului comunitar nu poate fi 
invocat principiul autorităţii de lucru judecat din sistemele naţionale de drept. 

 
6. Principiul egalităţii în materie fiscală. Egalitatea în materie fiscală 

prezintă două componente: a) egalitatea în faţa legii fiscale şi b) justa aşezare a 
sarcinilor fiscale. Cadrul legal privind egalitatea în faţa legii fiscale îl constituie art. 
16 din Constituţia României care prevede: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”. Uneori, prin maniera de 
reglementare, legiuitorul nu respectă principiul egalităţii în faţa legii. De exemplu, 
în materie fiscală o asemenea încălcare o constituie reglementarea instituţiei 
cercetării la faţa locului prevăzută în art. 57 din Codul de procedură fiscală. Textul 
legal prevede că persoanele juridice nu au dreptul de refuza accesul organelor de 
cercetare în sediul sau în spaţiile în care persoana respectivă îşi desfăşoară 
activitatea pentru efectuarea de constatări de ordin fiscal. Mai mult, se prevede că 
organele fiscale nu au nevoie de autorizarea instanţei pentru a pătrunde în incita 

                                                 
9 Art. 148 alin. 4 din Constituţie dispune: “Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi 
autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării 
şi din prevederile alineatului (2).”   
10 A se vedea Hotărârea din 15.07.1964, cauza C-6/64 publicată în Culegere 1964, p. 1141. 
11 A se vedea în acest sens Hotărârea pronunţată în cauza C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, 
publicată în Culegere 1970, p. 1125 
12 Hotărârea Curţii de Justiţie Europeană (Marea Cameră) din 18.07.2007, având ca obiect 
pronunţarea unei hotărâri preliminare, în cauza C-119/05, Ministero dell'Industria, del Commercio et 
dell'Artigianato c. Lucchini Spa (fostă Lucchini Siderurgica SpA) disponibilă la adresa de internet: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0119:RO:HTML  

 94

administraţiei centrale elaborează şi aprobă, cu respectarea prevederilor 
constituţionale, legislaţia secundară în materie fiscală (norme metodologice, norme 
de aplicare, instrucţiuni, regulamente, proceduri, etc.). 

 
5. Principiul priorităţii dreptului european faţă de dreptul naţional. 

Acest principiu este incident în sistemul fiscal naţional de la momentul aderării 
(01.01.2007) României la Uniunea Europeană. Din punct de vedere legal, 
principiul este reglementat  în art. 148 alin. 2 din Constituţia României care 
dispune: „ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au 
prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor 
actului de aderare.”. Mai mult, în alineatul 4 al art. 148 se prevede că garanţii 
respectării şi aplicării acestui principiu sunt instituţiile statului9. Originile 
principiului prevalenţei dreptului comunitar se găsesc în jurisprudenţa europeană. 
Printr-o hotărâre din 1964, Curtea de Justiţie Europeană a considerat că dreptul 
comunitar este o ordine juridică independentă care are prioritate în faţa dreptului 
naţional10. Printr-o altă soluţie jurisprudenţială s-a precizat faptul că dreptul 
european (tratatele, regulamentele, directivele ori deciziile) se aplică prioritar chiar 
şi faţă de Constituţia statului membru11. O hotărâre12 recentă a Marii Camere a 
Curţii de Jusţiţie Europeană a statuat că împotriva dreptului comunitar nu poate fi 
invocat principiul autorităţii de lucru judecat din sistemele naţionale de drept. 

 
6. Principiul egalităţii în materie fiscală. Egalitatea în materie fiscală 

prezintă două componente: a) egalitatea în faţa legii fiscale şi b) justa aşezare a 
sarcinilor fiscale. Cadrul legal privind egalitatea în faţa legii fiscale îl constituie art. 
16 din Constituţia României care prevede: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”. Uneori, prin maniera de 
reglementare, legiuitorul nu respectă principiul egalităţii în faţa legii. De exemplu, 
în materie fiscală o asemenea încălcare o constituie reglementarea instituţiei 
cercetării la faţa locului prevăzută în art. 57 din Codul de procedură fiscală. Textul 
legal prevede că persoanele juridice nu au dreptul de refuza accesul organelor de 
cercetare în sediul sau în spaţiile în care persoana respectivă îşi desfăşoară 
activitatea pentru efectuarea de constatări de ordin fiscal. Mai mult, se prevede că 
organele fiscale nu au nevoie de autorizarea instanţei pentru a pătrunde în incita 

                                                 
9 Art. 148 alin. 4 din Constituţie dispune: “Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi 
autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării 
şi din prevederile alineatului (2).”   
10 A se vedea Hotărârea din 15.07.1964, cauza C-6/64 publicată în Culegere 1964, p. 1141. 
11 A se vedea în acest sens Hotărârea pronunţată în cauza C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, 
publicată în Culegere 1970, p. 1125 
12 Hotărârea Curţii de Justiţie Europeană (Marea Cameră) din 18.07.2007, având ca obiect 
pronunţarea unei hotărâri preliminare, în cauza C-119/05, Ministero dell'Industria, del Commercio et 
dell'Artigianato c. Lucchini Spa (fostă Lucchini Siderurgica SpA) disponibilă la adresa de internet: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0119:RO:HTML  



 95

spaţiilor menţionate. În acest sens, în doctrină13 s-a arătat că art. 57 din Codul de 
procedură fiscală încalcă prevederile art. 27 din Constituţia României referitoare la 
respectul domiciliului, precum şi pe cele ale art. 8 din Convenţia Europeană privind 
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. De altfel, printr-o 
hotărâre14 recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) noţiunea de 
„domiciliu” a fost extinsă şi cu privire la sediul social al persoanei juridice. 

Justa aşezare a sarcinilor fiscale este reglementată prin art. 56 alin. 2 din 
Constituţia României. O decizie15 din 1994 a Curţii Constituţionale preciza că 
„fiscalitatea trebuie să nu fie numai legală, ci şi proporţională, echitabilă, 
rezonabilă şi să nu diferenţieze impozitele pe criteriile grupelor sau categoriilor de 
cetăţeni”. 

 
7. Principiul securităţii juridice. Principiul securităţii juridice se referă la 

faptul că cetăţenii trebuie apăraţi tocmai împotriva pericolului (insecurităţii) pe 
care dreptul îl poate crea sau riscă să îl creeze. În doctrină16, s-a considerat că 
principiul securităţii juridice implică patru aspecte: 1) retroactivitatea legii, 2) 
teoria aparenţei, 3) legalitatea incriminării şi a pedepsei, şi 4) obscuritatea textelor 
legale. Acest principiu nu implică numai neretroactivitatea legii fiscale, ci şi unele 
aspecte cu o sferă de cuprindere mult mai largă17 precum: accesul contribuabililor 
la legislaţia aplicabilă şi previzibilitatea legislaţiei fiscale, obligaţia organelor 
fiscale de a-şi defini exigenţele şi de a-şi respecta angajamentele luate, dreptul 
cetăţenilor la o interpretare unitară a legislaţiei fiscale. 

 
8. Principiul neretroactivităţii legii. Consacrarea legală a acestui 

principiu o constituie art. 15 alin. 2 din Constituţia României care prevede că: 
„Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale 
mai favorabile”. În unele state europene (Belgia, Franţa) a fost admisă 
retroactivitatea legii18 în anumite situaţii de strictă interpretare precum: când există 
necesitatea protejării interesului general; când contribuabililor nu li se pot aplica 
sancţiuni şi nu le pot fi afectate drepturi recunoscute prin hotărâri cu autoritate de 
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9.  Principiul accesului liber la justiţie în domeniul fiscal. Acest 
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13 C. F. Costaş, Garanţiile privind inviolabilitatea domiciliului în cadrul noii proceduri fiscale 
române, în Revista Română de Dreptul Afacerilor nr. 9-10/2004, p. 9-11 
14 A se vedea Hotărârea CEDO din 16 iulie 2002 pronunţată în cauza Société Colas Est şi alţii c. 
Franţa disponibilă la adresa de internet a CEDO: http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN 
15 A se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 3/1994 publicată în M.Of. al României nr. 145/8 iun. 
2004. 
16 P. Lambert, Le principe général de la sécurité juridique et les validations législatives, în Sécurité 
juridique et fiscalité, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2003, p. 5 
17 M. Şt. Minea, C.F. Costaş, Dreptul finanţelor publice. Vol. II. Drept fiscal, Ed. Wolters Kluwer, 
Bucureşti, 2008, p. 32 şi urm. 
18 R. Bufan, Drept fiscal al afacerilor, Ed. Brumar, Timişoara, 2003, p. 35-36 
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Fundamentale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mai multe 
rânduri19 că instituirea unei taxe de timbru într-un cuantum foarte ridicat contravine 
prevederilor art. 6 din Convenţia Europeană.  

 
10. Principiul protecţiei drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. 

Principiul protecţiei drepturilor fundamentale ale cetăţenilor se manifestă în 
domeniul fiscal sub mai multe aspecte cu privire la drepturile contribuabililor 
astfel: dreptul la apărare, dreptul la respectul domiciliului şi a vieţii private, dreptul 
la un proces echitabil, secretul fiscal, etc. În materie fiscală există totuşi unele 
prevederi legale care contravin principiului. Exemplu în acest sens îl constituie 
dispoziţiile art. 771 alin. 6 din Codul fiscal prin care se dă posibilitatea 
registratorului de Carte Funciară să refuze înscrierea dreptului de proprietate până 
la momentul la care cumpărătorul face dovada plăţii impozitului pe venitul 
provenit din transferul proprietăţilor imobiliare de către vânzător20.  

 
11. Principiul protecţiei sistemului fiscal împotriva iniţiativei 

legislative a cetăţenilor. Principiul este consacrat de art. 74 alin. 2 din Constituţia 
României, care prevede că nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor 
problemele în materie fiscală. Principiul protecţiei sistemului fiscal este atenuat de 
principiul autonomiei locale prin care se permite la nivel local ca prin iniţiativa 
legislativă a cetăţenilor să se conteste proiectul bugetului local sau instituirea unor 
taxe speciale.  

 
12. Principiile fiscalităţii. Punerea în practică a politicilor fiscale 

presupune îndeplinirea obiectivelor sociale şi economice propuse de stat. Atingerea 
obiectivelor se realizează printr-o aşezare şi dimensionare echitabile şi echilibrate a 
taxelor şi impozitelor. Este necesar pentru aceasta să existe anumite direcţii 
(principii) prin care să se impună tuturor participanţilor în relaţiile fiscale o 
conduită unică, unitară şi neechivocă. În acest sens, în stabilirea sarcinilor fiscale 
trebuie, pe lângă principiile de drept fiscal să se aibă în vedere anumite principii 
privind impunerea. Unele dintre acestea au fost consacrate expres prin lege, iar 
altele, pornindu-se de la prevederile legale au fost consacrate şi dezvoltate de 
doctrină şi practică judecătorească română şi europeană. 

Principiile legale privind impunerea fiscală (stabilite de art. 3 din Codul 
fiscal) sunt următoarele: neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele 
categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiţii 

                                                 
19 Pentru România sunt de referinţă anumite hotărâri ale CEDO prin care aceasta a fost condamnată 
pentru încălcarea art. 6 din Convenţia Europeană. A se vedea în acest sens: Hotărârea din 24 mai 
2006 pronunţată în cauza Weissmann şi alţii c. România, Hotărârea din 25 ianuarie 2007 pronunţată 
în cauza Iorga c. România, Hotărârea din 7 februarie 2008 pronunţată în cauza Beian c. România 
toate disponibile la adresa de internet a CEDO: http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN  
20 A se vedea cu privire la încălcarea principiului protecţiei drepturilor fundamentale şi Hotărârea 
CEDO din 9 martie 2006 pronunţată în afacerea Eko-Elda Avee c. Grecia disponibilă la adresa de 
internet a CEDO: http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN 
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egale investitorilor, capitalului român şi străin21 (art. 3 lit. a); certitudinea 
impunerii se realizează prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă 
la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis 
stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina 
fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor de 
management financiar asupra sarcinii lor fiscale22 (art. 3 lit. b);  echitatea fiscală la 
nivelul persoanelor fizice şi juridice, prin impunerea egală a veniturilor în funcţie 
de mărimea acestora, subiectul plătitor şi natura venitului realizat sau bunului 
deţinut23 (art. 3 lit. c);  eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen 
lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la 
efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu 
impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii 
investiţionale majore24 (art. 3 lit. d). 

 
13. În literatura juridică, pornindu-se de la principiile prevăzute de lege, au 

fost consacrate următoarele principii:  Principiul impunerii echitabile, poate şi cel 
mai important pentru contribuabili, are în componenţa sa două aspecte: 1) 
egalitatea în faţa impozitului (neutralitatea impozitului) şi 2) egalitatea prin 
impozit. Egalitatea în faţa impozitului îşi are originea în lozinca Revoluţiei 
Franceze “Liberté, egalité, fraternité” (“Libertate, egalitate, fraternitate“). 
Neutralitatea impozitului presupune pe de o parte ca impunerea să se facă în acelaşi 
mod pentru toate persoanele fizice şi juridice, indiferent de locul unde domiciliază 
sau îşi au sediul, fără să existe deosebire de tratament fiscal de la o zonă la alta a 
ţării; pe de altă parte impunerea trebuie să se facă în acelaşi mod pentru toate 
activităţile economice, indiferent de forma juridică în care sunt organizate sau 
funcţionează, producători individuali ori întreprinderi mari sau mici.  

Egalitatea prin impozit presupune diferenţierea obligaţiilor fiscale de la o 
persoană la alta avându-se în vedere factori economico-sociali, precum mărimea 
absolută a materiei impozabile sau situaţia personală a subiectului impozabil. 
Diferenţierea sarcinilor fiscale se face în două direcţii: 1) pe orizontală – prin 
mărimea relativă a sarcinii fiscale la care este supusă o persoană fizică sau juridică, 
pentru veniturile realizate dintr-o anumită sursă şi 2) pe verticală – prin mărimea 
relativă a sarcinii fiscale corespunzătoare unor venituri diferite în cuantum, 
realizate de către persoane diferite, dar care au aceeaşi sursă de provenienţă. Cu 

                                                 
21 Acest principiu se constituie, după cum vom vedea, într-o proiecţie a principiului egalităţii 
(echităţii) consacrat în literatura juridică  
22 Certitudinea impunerii presupune obligaţia contribuabililor ca în orice moment aceştia să cunoască 
în orice moment normele juridice aplicabile.  
23 Principiul echităţii fiscale este o consecinţă firească a principiului consacrat prin Constituţie privind 
justa aşezare a sarcinilor fiscale 
24 Pentru critici privind formularea “nefericită” a principiului eficienţei a se vedea R. Bufan, M. Şt. 
Minea (coord.), Codul fiscal comentat, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008, p. 104 
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toate acestea, tocmai aplicarea regulilor ce decurg din principiul impunerii 
echitabile poate crea, în practică, anumite discriminări25. 

 
14. Principiul politicii financiare presupune ca introducerea unui nou 

impozit să fie eficientă. În acest sens impozitul trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: să aibă un randament fiscal ridicat, adică să fie universal, 
plătit de către toate persoanele care realizează venituri din aceeaşi sursă sau care 
posedă acelaşi gen de avere şi să cuprindă întreaga materie impozabilă, să nu fie 
susceptibil de evaziuni ori fraude fiscale şi să nu reclame cheltuieli mari de 
percepere; să fie stabil, adică să nu fie influenţat de oscilaţiile provocate de 
conjuncturile sociale şi economice;  să fie elastic, adică să se adapteze nevoilor 
fiscale. 

 
15. Principiul politicii economice presupune utilizarea impozitelor pentru 

dezvoltarea sau restrângerea unor ramuri economice de către stat. Aceasta se 
realizează astfel: atunci când este necesară majorarea consumului, statul intervine 
prin reducerea impozitelor indirecte care grevează consumul sau atunci când este 
necesară restrângerea consumului, statul intervine prin majorarea cotelor 
impozitelor respective; prin stabilirea de taxe vamale ridicate pentru import, 
reducerea sau scutirea de impozite indirecte a circulaţiei produselor respective 
obţinute în ţară ori micşorarea impozitelor directe datorate de investitorii autohtoni; 
prin acordarea de subvenţii pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea 
în anumite ramuri ale economiei.  
 

                                                 
25 Pentru modalităţile privind eliminarea eventualelor discriminări fiscale a se vedea M. Giugariu, 
Principiul non-discriminării între contribuabili. Arta discriminării fiscale, în Curierul Judiciar, nr. 
9/2003 
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