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Rezumat: Fiscalitatea a devenit problema cheie a discu iilor la nivel european datorit
discrepan elor majore dintre statele Uniunii Europene. Analiza acesteia se impune a adar, cu atât mai mult
cu cât majoritatea m surilor anticriz din ultimii ani au vizat domeniul. Trebuie s o cunoa tem mai bine
deoarece nu mai trebuie doar s privim i s compar m diferi i indicatori cu cei ai Uniunii Europene,
trebuie s în elegem politicile i motiva iile valorilor analizate, s înv m s luam lec iile cele mai
valoroase de la „cursul experien ei europene”.
Cuvinte cheie: fiscalitate, criz , impozite, Uniunea European
Clasificarea JEL: H2, H3

1. UE – o regiune cu fiscalitate ridicat
Privit în ansamblu, Uniunea European este o zon cu fiscalitate ridicat . În anul
2010, ultimul pentru care a fost posibil colectarea unor date complete, rata fiscalit ii,
calculat ca pondere a veniturilor totale colectate în PIB, în toate cele 27 state europene, sa situat la nivelul de 38,4 %, calculat ca medie ponderat . Aceast valoare este cu pân la
40 % mai mare decât cea a SUA sau a Japoniei.

Grafic nr. 1. Rata fiscalit ii în UE, SUA i Japonia
Media UE este mare, nu doar comparativ cu cele dou state dezvoltate ci în general;
printre statele OECD, nemembre UE, doar Noua Zeeland i Canada mai au o medie a
fiscalit ii de peste 30 % din PIB.
Aceast medie ridicat nu dovede te îns c toate statele membre au o fiscalitate
mare, dimpotriv . Per total, diferen ele dintre nivelul fiscalit ii între statele europene este
semnificativ; media fiscalit ii, incluzând i contribu iile la asigur rile sociale,
înregistreaz diferen e de peste 20 %, de la nivelul de 47,6 % în Danemarca, la sub 27,1 %
în Lituania, dovedind diferen ele semnificative dintre statele Uniunii în ceea ce prive te
rolul statului în economie. Mai concret, presiunea fiscal este cu 70 % mai mare în ara cu
cea mai mare fiscalitate, fa de cea mai mic .
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Ca regul general , se observ c fiscalitatea este în medie mai mare în vechile state
UE-15 decât în cele 12 noi state membre (NMS), ce au aderat dup anul 2004, cu câteva
excep ii; Irlanda i Grecia, care au cele mai reduse fiscalit i din UE, dar i Portugalia care,
cu o cre tere de 0,5 % în 2010 se plaseaz în clasament deasupra Greciei.
Tabel nr. 1. Rata fiscalit ii în statele Uniunii Europene (% din PIB)

În mod constant, cum Zona Euro (ZE-17) este format în majoritate din vechile state
membre, media fiscalit ii sale este pu in mai ridicat decât media UE – 27 (0,5%).
NSM au o structur diferit . Astfel, dac UE – 15 ob in în propor ii aproximativ
egale venituri din impozite directe, indirecte i contribu ii sociale, în cele noi se
înregistreaz ponderi mici ale impozitelor directe.
Eforturile de a reduce fiscalitatea, permanente dup anul 2000, s-au diminuat treptat,
reducerea taxelor, aproape agresiv în anul 2001, i-a pierdut u or importan a în anii ce au
urmat, abandonându-se total în anul 2005. În plus, în NSM s-a înregistrat o reducere a
fiscalit ii la începutul anilor '90, dup aceast perioad înregistrându-se cre teri constante.
Fiscalitatea european este cea mai ridicat înc din a treia decad a secolului XX. În
acea perioad s-a extins interven ia statului în economie, ceea ce a dus la rate mari ale
fiscalit ii în anii 70. La sfâr itul anilor 90, mai întâi Tratatul de la Maastricht i mai târziu
Pactul de Cre tere i Stabilitate, au adus adoptarea unor pachete de consolidare fiscal . În
unele state membre procesul s-a bazat pe reducerea cheltuielilor publice, iar în altele pe
cre teri de impozite, uneori temporare.
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2. Impozitele directe la nivelul UE - mai sc zute în NSM
Impozitele sunt în mod tradi ional împ r ite în directe i indirecte; prima categorie
permite o redistribuire mai mare a veniturilor iar cea de-a doua categorie nu este
caracterizat de progresivitate. A adar, recurgerea la impozitarea direct , mai sesizabil de
c tre electorat, tinde s fie mai mare în rile în care obiectivele de redistribuire a
veniturilor sunt mai pronun ate, ceea ce se manifest prin impozitare ridicat a veniturilor.
În general, NSM au o structur diferit de cea a UE – 15; în timp ce statele vechi
adun impozite (directe, indirecte i contribu ii sociale) în propor ii asem n toare, cele noi
au de cele mai multe ori o pondere redus , în total, a impozitelor directe, în pofida
armoniz rii celor mai importante impozite indirecte. Aceasta deoarece armonizarea nu a
impus m rimea lor ci forma legal i nivelul minim, în special la accize.

Grafic nr. 2 RATA FISCALIT II 1970-2010
(inclusiv contribu iile la asigur rile sociale), ca % în PIB
(PIB – medie aritmetic )
Între vechile state membre se înregistreaz , de asemenea, diferen e interesante. Statele
nordice (Suedia, Danemarca i Finlanda), de exemplu, se bazeaz în special pe impozitarea
direct , în timp ce unele state sudice (Grecia i Portugalia, de exemplu) pe impozitele indirecte.
În Danemarca, marea majoritate a cheltuielilor publice se realizeaz din impozitarea
general , nu pe seama contribu iilor la asigur rile sociale. Ponderea impozitelor directe în
total venituri fiind cea mai ridicat din Uniunea European 29,9 %, iar cea a contribu iilor
sociale foarte redus , de 1,0 %.
La polul opus se situeaz Germania, ce are cea mai mare pondere a contribu iilor sociale
în total venituri 15,5% i cea mai mic a impozitelor directe 11,2%, din UE – 15, la fel Fran a.
2.1 Impozitarea veniturilor persoanelor fizice
Media în UE – 27 este de 38,1 %. Aceasta variaz semnificativ în cadrul Uniunii, de la
10 % în Bulgaria, la maxim 56,6 % în Suedia (vezi graficul 3), în timp ce Danemarca, care
înregistrase cele mai mari valori pân în anul 2009 – 59 %, a redus procentul la 55,4 %.
Cele mai reduse zece valori nu se reg sesc la niciuna din vechile UE – 15, cele mai
mari înregistrându-se, cum era de a teptat, la statele nordice, cu excep ia Olandei, care,
ocup pozi ia a treia, ca m rime a impozit rii pe venit, chiar dac în termeni de fiscalitate
general este pe locul 12.
Deloc surprinz tor, cele mai reduse sunt în Bulgaria, Rep. Ceh , Lituania i România,
unde fiscalitatea în general este mai redus .
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Graficul nr. 3. Impozitul pe venit (%)
Trendul a fost cresc tor înc din 2009. În fiecare an, cinci – ase state membre i-au
crescut rata de impozitare a veniturilor persoanelor fizice i ca urmare, în 2012, s-a atins
media cea mai ridicat din 2008 – de 38,1 % (vezi graficul 3). Aceste modific ri sunt puse
pe seama crizei economico-financiare mondiale. La fel de vizibil este i cre terea mediei
UE-15 ajuns la 43,1% în 2012 dup minimul atins în 2009 – de 40,8 %.
2.2 Impozitarea veniturilor corpora iilor
Din a doua jum tate a anilor '90, impozitarea corpora iilor s-a redus semnificativ i
continuu, de la 35,3 % în 1995 la 23,5 % în 2012 (vezi graficul 4). Criza îns a încetinit,
apoi a stopat acest trend.
De i trendul a fost de reducere, ratele de impozitare a corpora iilor difer foarte
mult în interiorul Uniunii Europene.
Rata ajustat a impozit rii corpora iilor1 variaz de la minimum de 10 % (Bulgaria i
Cipru) la maximum de 36,1 % în Fran a, chiar dac pr pastia între nivelul minim i maxim
s-a mai mic orat din 1995.
Ca i în situa ia impozitului pe venitul persoanelor, valori mai reduse se
înregistreaz în statele cu rate ale fiscalit ii mai reduse; noile state membre se
încadreaz în acest profil, cu excep ia Maltei care nu a modificat aceast rat din 1995.
3. Impozitarea indirect
Rata implicit a impozit rii, ale c rei date sunt cele mai semnificative pentru a ar ta
povara fiscal 2, arat c impozitarea consumului, în majoritatea rilor Uniunii, este
pe un trend cresc tor înc din 2001 (vezi graficul 5). Media aritmetic a UE – 25 a
crescut de atunci în medie cu 1,5 % i cu 0,5 % în anul 2005.
Trendul este i mai vizibil în micile state membre, care au ridicat nivelul impozit rii,
în ultimii ani, la nivelul minim al UE.
1

În unele state, venitul corpora iilor este suprataxat, prin intermediul unor impozite suplimentare, similare dar nu
identice cu impozitul pe venitul corpora iilor. Pentru a ine cont i de acest aspect, rata simpl a impozit rii
veniturilor corpora iilor a fost ajustat , în scopuri comparative, în cazul existen ei unor valori diferite fiind aleas
cea mai mare dintre acestea, fiind ad ugate supratax rile, în medie, ale impozitelor locale, la rata standard.
2
Rata implicit a impozit rii arat în general, media efectiv a poverii fiscale, pe diferite tipuri de venituri
sau activit i, respectiv munc , consum sau capital, ca raport între venitul adus de tipul respectv de impozit i
baza sa (maxim posibil ). De exemplu, pentru consum, se calculeaz raportul între veniturile totale ale
tuturor impozitelor pe consum i cheltuielile finale de consum ale gospod riilor.
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Graficul nr. 4. Impozitarea veniturilor corpora iilor 1995-2012,
în% (medie aritmetic )
Marile state membre înregistreaz u oare sc deri ale impozitelor pe consum, mai
pu in Germania, unde TVA a crescut cu 3 % în anul 2007.
Trendul de cre tere este general, comparativ cu anul de baz 1995, sc deri
înregistrându-se doar în 10 ri.
Din anul 2001, acesta a fost i mai general, doar în 7 state membre înregistrându-se
reduceri, cea mai semnificativ în Grecia, cu -2,5 %, urmat de alte state cu reduceri mai
modeste, de pân în 1 %, precum Lituania, Germania, Italia, Marea Britanie i Austria.
Bulgaria, Cipru i România au înregistrat cre teri însemnate, de peste 5% în perioada 2001
– 2005, ceea ce demonstreaz ideea c în NSM s-au înregistrat cele mai semnificative cre teri.

Grafic nr. 5. Rata implicit a impozit rii consumului 1995-2010
(% - medie aritmetic )
Descompunerea ratei implicite a impozit rii consumului arat c i celelalte taxe,
precum accizele (pe energie, tutun, alcool) contribuie semnificativ la veniturile din taxele
pe consum iar între state se înregistreaz diferen e semnificative din acest punct de vedere.
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Aceasta deoarece m rimea lor reflect gradul de implicare a statului respectiv în reducerea
polu rii, inciden ei unor boli datorate fumatului sau consumului de alcool sau pur i simplu
relev nevoia acut de resurse bugetare pentru statele s race ce exploateaz dependen ele
propriilor cet eni.
Nivelul fiscalit ii europene este în mod clar mare, de aceea nu vom gre i apreciind
ca necesar reducerea acestuia pe viitor, chiar dac ritmul va fi unul diferit în fiecare stat
european. Se impune i stabilirea unor coordonate clare pentru o politic fiscal comun ,
care s completeze mai vechile politici comune (de exemplu PAC – Politica Agricol
Comun ) ale Uniunii Europene.
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