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COMPORTAMENTUL FISCAL AL AGENTULUI ECONOMIC.
FACTORI DE INFLUEN

Nicoleta, Mih il *

Rezumat
Definirea comportamentului pare a fi un demers relativ u or, în realitate, îns , definirea acestui

concept presupune luarea în considerare a unei variet i de elemente. Caracterul coercitiv al sistemului
fiscal i opozi ia contribuabililor fa de plata impozitelor i a taxelor genereaz comportamentul fiscal al
acestora, ca form de manifestare destinat s impiedice îndeplinirea sau aplicarea unei norme fiscale sau
s impun anumite „condi ii” în realizarea obiectivului acesteia. Comportamentul contribuabililor
corespunde c ut rii unei situa ii “optime” care s satisfac trebuin ele acestora; acesta, sub inciden a
fiscalit ii, poate fi de conformare civic la plata impozitelor sau poate fi de neconformare la plata
impozitelor din considerente etice, sociale, economice. Rezisten a la plata impozitelor poate îmbr ca diverse
forme de manifestare: economia subteran , frauda i evaziunea fiscal , abstinen a fiscal .

Cuvinte cheie: agent economic, presiune fiscal , comportament fiscal, factori de influen

Clasificare JEL: H26, H32

1. Aspecte privind fiscalitatea agentului economic
Fiscalitatea a constituit i continu s constituie un obstacol major al evolu iilor

structurale ale agentului economic. Fiecare întreprindere este atins , în structura i
obiectivele sale, într-un mod direct, de presiunea fiscal , ceea ce produce o serie de
distorsiuni în comportamentul acesteia. Influen ele nu sunt îns exercitate doar de regulile
administrative, ci i de povara sarcinilor financiare, care, f r o relaxare a acestora, în
condi iile unui blocaj economico-financiar generalizat i a unei subcapitaliz ri, pot conduce
la paralizarea activit ii întreprinderilor existente i la prohibi ie pentru înfiin area de
societ i comerciale noi în domenii care necesit investi ii importante de capital.

Atitudinea contribuabilului fa de fiscalitate îmbrac un aspect psihologic, iar efectul
depinde de mai multe variabile:

- suma real a impozitelor i taxelor;
- capacitatea contribuabilului de a evalua sarcina fiscal real ;
- atitudinea sa fa de stat i fa de fiscalitate;
- capacitatea de a utiliza regulile administrative în favoarea contribuabilului;
- gradul de obi nuin la nivelul de fiscalitate perceput .
Nivelul fiscalit ii este influen at i determinat de mai mul i factori: performan ele

economiei la un moment dat, eficien a folosirii cheltuielilor publice finan ate din impozite,
necesit ile publice stabilite prin politica guvernamental i aprobate de c tre parlament,
gradul de în elegere de c tre contribuabil a necesit ilor bugetare i de adeziune la politica
guvernului, stadiul democra iei dintr-o ar etc.

Prin simpla sa existen , impozitul este în m sur s modifice comportamentul
economic i social al contribuabilului prin influen a exercitat asupra consumului i
gradului de economisire al acestuia. Din acest punct de vedere, trebuie luat în considerare
i no iunea de presiune fiscal marginal , care rezult din aplicarea ratei de impozit asupra

veniturilor suplimentare, i care este legat de existen a progresivit ii impozitului.
Cre terea presiunii fiscale va determina contribuabilul s opteze între nevoile pe care

le are de satisf cut i le va alege pe cele care au cea mai mare utilitate marginal . Inciden a
impozitului variaz în func ie de natura impozitului. Impozitul pe venit influen eaz
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negativ atât capacitatea de economisire, cât i inten iile de consum în propor ii diferite în
func ie de categoriile sociale.

Impozitele percepute de stat de la agen ii economici constituie elemente de presiune
fiscal , care este cu atât mai pronun at , cu cât ponderea lor în valoarea ad ugat realizat
de contribuabili este mai mare. Presiunea fiscal este resim it i amplificat i din partea
impozitelor indirecte (TVA i accize) care, de i nu sunt suportate de întreprinderi,
afecteaz volumul vânz rilor i competitivitatea lor prin intermediul pre urilor.

Conform actualei legisla ii fiscale profitul i salariile sunt elementele cele mai impozitate.
În aceste condi ii, cu cât o întreprindere este mai profitabil , cu atât presiunea fiscal suportat
de agentul economic este mai mare. Din punctul de vedere al finan rii la nivelul agentului
economic, profitul, al turi de amortizare, constituie elementul principal de autofinan are. Cu
cât profitul brut este mai afectat de impozitul pe profit, cu atât capacitatea de autofinan are a
întreprinderii este mai redus . Dar m rimea prelev rilor la buget din profitul brut al exerci iului
nu afecteaz numai activitatea de autofinan are, ci i capacitatea de plat a agentului economic
- plata impozitului pe profit este un flux financiar negativ.

Deoarece pe agentul economic îl intereseaz nu atât m rimea valorii ad ugate, cât
masa profitului realizat, presiunea fiscal resim it direct este cea dat mai ales de rata
impozitului pe profit. De asemenea, pe m sur ce cre te profitabilitatea agentului
economic i m rimea absolut a profitului, presiunea fiscal la care este supus
întreprinderea cre te, acest fapt datorându-se impozit rii liniare a profitului.

În cazul întreprinderilor române ti, în afara fiscalit ii mult prea împov r toare,
trebuie men ionat faptul c acestea sunt nevoite s fac fa unor nevoi mult prea mari de
finan are a activit ii lor curente ca urmare a unei decapit liz ri generalizate i a unei pie e
de capital incipiente.

Sistemul fiscal actual cuprinde în structura sa o mul ime de taxe, impozite i
contribu ii pe care întreprinderea trebuie s le achite la anumite date scadente, în func ie de
exigibilate, ducând, de multe ori, la disfunc ionalit i în activitatea economic a acesteia i
în cea a trezoreriei (fluxurile de numerar).

Impozitele datorate de contribuabil sunt în general: impozit pe profit/venit, impozit
pe dividende, TVA, accize, taxe vamale, contribu iile la asigur rile sociale, fondul de
omaj, asigur ri de s n tate, impozit pe cl diri, impozit pe mijloacele auto, taxa de timbru.

La acestea se mai adaug i impozite specifice unor activit i (taxe pentru jocuri de noroc,
taxa de turism, taxa de publicitate etc.), precum i taxe anuale pentru autoriza ii, licen e,
amenzi, penalit i i major ri (dobânzi)de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor.
Num rul mare de impozite i taxe ce trebuie pl tite creeaz o presiune fiscal ridicat
asupra întreprinderii. Având în vedere i ceilal i factori care ac ioneaz asupra activit ii
agentului economic - nivelul cererii i ofertei, concuren a, nivelul vânz rilor, termenul de
încasare, nivelul de trai al popula iei, productivitatea muncii, etc. - mul i contribuabili cu
greu mai rezist în fa a presiunii fiscale, ducând la falimentul acesteia sau la practicarea
evaziunii fiscale pentru a supravie ui.

Fraudarea impozitelor i taxelor de c tre o parte din contribuabili creeaz concuren
neloial între produc tori. Având în vedere sistemul concuren ial al economiei de pia i
nivelul de trai al popula iei, nivelul pre urilor este elementul economic esen ial pentru
realizarea activit ii unei întreprinderi. În acest caz firma care nu achit impozitele la stat
poate vinde cu pre uri mai mici decât cei care î i achit toate taxele.

2. Presiunea fiscal , factor determinant al comportamentului agentului
economic

Principalul factor care influen eaz comportamentul fiscal al agentului economic îl
reprezint multitudinea prelev rilor fiscale, mai concret, presiunea fiscal .
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Presiunea fiscal este resim it în mod direct de c tre contribuabili, adic de c tre
pl titorii de taxe i impozite. Contribuabilul cinstit i cu spirit civic vede în impozite „un
r u necesar” i consimte la plata acestuia.

Dar, ce se întâmpl când impozitele si taxele dep esc anumite limite suportabile, când
inhib ini iativa sau când determin chiar revolte fiscale ? Atunci contribuabilii resimt povara
presiunii fiscale care-i apas , paralizându-le comportamentul normal în economie i în societate.

Contribuabilul cinstit, în spe persoana fizic , consimte la plata impozitului i se
supune de bun voie acestei poveri, dar la un moment dat, când impozitele dep esc
anumite limite ale suportabilit ii, se produc fenomene care aduc grave deservicii dorin ei
i putin ei statului de a colecta aceste venituri. Comportamentul contribuabilului devine

anormal, el încercând pe orice cale s se sustrag impozitului sperând o diminuare a
presiunii fiscale ce devine uneori sufocant .

Dorin a contribuabililor de a- i asigura veniturile realizate înainte de cre terea presiunii
fiscale, f r un efort suplimentar contribuie la dezvoltarea economiei paralele, care treptat
înlocuie te activit ile din economia real -oficial , f când loc apari iei economiei paralele,
economia subteran . Consecin ele acestui fapt sunt sc derea num rului de contribuabili,
sc derea materiei i a bazei impozabile i ineficien a politicilor macroeconomice în domeniu.

Economistul Arthur Laffer, transpune grafic „curba Laffer” în 1980, o idee
experimentat de c tre Adam Smith, conform c reia rate ale fiscalit ii prea ridicate distrug
baza asupra c reia ac ioneaz fiscalitatea.

Arthur Laffer a oferit una dintre cele mai conving toare explica ie a rela iei dintre rata de
impozitare pe care o impune guvernul i venitul pe care îl colecteaz de pe urma acesteia.
„Curba Laffer” arat grafic leg tura dintre rata de impozitare i venitul rezultat din impozitare.

Fig. nr. 1. Curba Laffer
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Curba Laffer arat c venitul rezultat din impozitare cre te mai accentuat la nivele sc zute
de impozitare. Pe m sur ce rata de impozitare cre te, veniturile cresc cu o rat descresc toare,
pân în punctul T* unde autorit ile colecteaz venitul maxim posibil – dup acest punct, orice
cre tere în rata de impozitare determin lucrul mai pu in, accentuarea evaziunii fiscale,
reducându-se astfel venitul. La o rat de impozitare de 100%, deoarece autorit ile colecteaz tot
ceea ce se câ tig de c tre contribuabili, munca nu va mai fi încurajat .

Curba Laffer arat , de asemenea, c guvernul poate ob ine acela i nivel al venitului
în dou feluri:

- prin colectarea de impozite i taxe ridicate de la o mic parte a contribuabililor (un
impozit sau o tax cu un nivel sporit corespunz tor unei baze înguste),

- prin impunerea unor impozite i taxe mici asupra unui segment mai mare de
contribuabili (o tax mic la o baz mare).
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Suntem de p rere c reducerea fiscalit ii trebuie s fie f cut pe baza unei reforme
fiscale care, mai ales în rile mai pu in dezvoltate - ca în cazul rii noastre, trebuie s
vizeze sporirea bazei de impozitare, concomitent cu reducerea cotelor de impunere, f r a
priva bugetul de stat de veniturile de care acesta are nevoie.

Prin urmare, o reform fiscal eficace poate fi îndeplinit în dou feluri diferite:
- pe de-o parte, dac rata curent de impozitare este mai mare decât rata optimal T*,

reducerea ratei de impozitare ar cre te venitul prin cre terea bazei de impozitare.
- pe de alt parte, dac rata de impozitare este mai mic decât rata optimal T*, atunci

cre terea ratei de impozitare ar cre te nivelul venitului.
Dac exist o limit a presiunii fiscale, problema principal este de a ti dac pragul

de fiscalitate normal este dep it sau nu. Dac fiscalitatea este exagerat , singurul mijloc
de a diminua nivelul acesteia este acela de a renun a la obliga iile fiscale (într-o m sur
mai mic sau mai mare). Cre terea presiunii fiscale este o surs de conflict i nu genereaz
o motiva ie normal pentru munc .

În ceea ce prive te presiunea fiscala la nivelul firmei, aceasta se poate calcula dup formula:
Presiunea fiscal firm Impozite pl tite de firm Valoarea total a firmei
Presiunea fiscal asupra firmei depinde de ponderea fiec rui tip de prelevare în totalul

prelev rilor i în valoarea ad ugat , precum i de m rimea ratei fiec rui tip de prelev ri fiscale.

3. Factori de influen ai comportamentului fiscal al agentului economic
Caracterul coercitiv al sistemului fiscal i opozi ia contribuabililor fa de plata

impozitelor i taxelor genereaz comportamentul fiscal al acestora, ca form de
manifestare destinat s împiedice îndeplinirea sau aplicarea unei norme fiscale sau s
impun anumite „condi ii” în realizarea obiectivului acesteia.

Comportamentul fiscal este generat de doi factori principali:
- factorul natural, derivat din instinctul de free rider al contribuabililor, aici se disting

educa ia, tradi iile, preg tirea profesional , sursa de venit, mentalitate i accesul la informare;
- factorul institu ional, derivat din norme, încredere, stabilitate.
Comportamentul contribuabililor sub inciden a coercitiv a fiscalit ii poate fi de

conformare civic la plata impozitelor sau poate fi de neconformare la plata impozitelor din
considerente etice, sociale, economice. Rezisten a la plata impozitelor poate îmbr ca diverse
forme de manifestare: economia subteran , frauda i evaziunea fiscal , abstinen a fiscal etc.

Consider m comportamentul fiscal ca fiind influen at de factori interni ai
întreprinderii, respectiv de cei externi.

3.1. Factori interni ce influen eaz comportamentul fiscal
Factori de influen ce in de mediul intern al agentului economic cu impact asupra

comportamentului fiscal al acestuia, de i sunt cu impact indirect, pot fi:
- costurile prea mari necesare unor activit i ale firmei fa de resursele financiare de inute;
- resurse materiale limitate. Acesta poate fi un impediment dac nu exist o

gestionare adecvat a acestora;
- inaccesibilitatea la tehnologii noi;
- oferta inferioar de servicii;
- lipsa de experien a proprietarilor de întreprinderi i factorii externi asupra c rora

ace tia nu au control (noi concuren i, lipsa furnizorilor sau fluctua ia personalului).
To i ace ti factori au influen negativ asupra firmei. În momentul în care presiunea

fiscal devine ap s toare, la care se adaug i dificult ile amintite anterior, atunci
înclina ia c tre evaziune cre te. Prin urmare, suntem de p rere c un rol esen ial în gradul
de conformare fiscal al firmei este „s n tatea” acesteia, mai precis nivelul profitabilit ii
s fie satisf c tor.
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3.2. Influen e ale mediului extern asupra comportamentului fiscal al agentului economic
Aici ne referim la dimensiunea agentului economic (microîntreprindere, întreprindere

mic , întreprindere mijlocie), sezonalitate (activitatea se desf oar permanent, sezonier -
iarna, vara, ocazional), regiunea în care activeaz întreprinderea, respectiv domeniul
acesteia de activitate(dup codul CAEN).

În acest sens consider m coeficient ce exprim impactul factorului de
influen (cei enumera i mai sus) asupra comportamentului fiscal al firmei, cu valori
pozitive, între 0 i 1(sau 0%-100%),

= 0, când firma nu este influen at , comportamentul este corect;
= x- valoare când respectivul factor are impact asupra firmei. Cu cât se apropie

mai mult de valoarea 1, cu atât întreprinderea este mai vulnerabil în fa a factorului, iar
comportamentul tinde spre cel incorect, evazionist ;

=1- comportament evazionist, factorul are un impact major asupra firmei.
Propunem urm toarele: Not m Y= Cf / Fi un raport de impact ce indic m sura în

care comportamentul fiscal este influen at de respectivii factori de influen ; Cf-
comportamentul fiscal al agentului economic, Fi- factorul (extern) de influen .

în intervalele [0;0,4];[0,5; 0,7];[0,8;1].
De asemenea , xi reprezint mul imea agen ilor economici care se încadreaz în

respectivul e antion.
Trebuie men ionat faptul c valorile atribuite pe baza intervalelor sunt în func ie de

statisticile furnizate de Carta Alb (edi ia 2010- CNIPMMR), respectiv cifra de afaceri,
rezultatele economice ale firmelor pe regiune, dimensiune etc.

Y semnific :

at la un nivel acceptabil
ra comportamentului este puternic, negativ.

a) F1= dimensiunea întreprinderii

Tabel nr.1 Comportamentul fiscal func ie de dimensiunea agentului economic
Y=Cf/dimensiune [0;0,4] [0,5;0,7] [0,8;1]

Microîntreprinderi - - xi
Întreprinderi mici - xi -
Întreprinderi mijlocii xi - -

Conform estim rilor, agen ii economici de tipul microîntreprinderi au gradul de conformare cel
mai redus; la polul opus se afl cei mijlocii, care sunt mai des supu i controalelor fiscale.

b) F2= sezonalitate

Tabel nr. 2 Comportamentul fiscal func ie de sezonalitatea activit ii
Y=Cf/ sezonalitate [0;0,4] [0,5;0,7] [0,8;1]
Activitate permanent xi - -
Activitate sezonier 1 - xi -

Activitate ocazional 2 - - xi

Credem c firmele cu activitate permanent sunt oneste, acestea se conformeaz
fiscal; un motiv este faptul c acestea sunt cuprinse într-o eviden la nivel oficial, iar
controlul fiscal poate fi efectuat oricând.

1 Activitate specific mai ales firmelor din agricultur i turism.
2 Când are loc un eveniment : meci de fotbal, concursuri la nivel interna ional, concert etc.
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În schimb, în ceea ce prive te activitatea sezonier , este bine cunoscut faptul c atât în
perioadele s rb torilor de iarn , cât i în perioada concediilor, majoritatea firmelor nu î i
pl tesc obliga iile c tre stat. De asemenea, agen ii economici cu activitate ocazional au un
grad de conformare fiscal redus, de cele mai multe ori evaziunea realizându-se la TVA,
impozitele cu for a de munc .

c) F3 = regiunea în care agentul economic î i desf oar activitatea

Tabel nr. 3 Comportamentul fiscal func ie de regiunea de dezvoltare
Y=Cf/ regiune [0;0,4] [0,5;0,7] [0,8;1]
Nord-Est - - xi
Sud-Est - xi -

Sud - xi -

Sud-Vest - - xi
Vest - - xi
Nord-Vest - xi -

Centru - xi -

Bucure ti-Ilfov xi - -

Consider c un comportament onest îl au firmele din regiunea Bucure ti-Ilfov,
urmat de regiunea Nord-Vest. Cele cu un comportament fiscal mediu sunt regiunile din
Sud-Est, Sud, Centru. Restul (Nord-Est, Sud-Vest, Vest), fiind zone care nu sunt foarte
dezvoltate din punct de vedere economic, se sustrag impozit rii.

d) F4 = domeniul de activitate(cod CAEN)

Tabel nr. 4 Comportamentul fiscal func ie de domeniul de activitate
Y=Cf/ domeniu de activitate [0;0,4] [0,5;0,7] [0,8;1]
Agricultura, silvicultur i pescuit - - xi

Industria extractiv - - xi

Industria prelucr toare - xi -
Produc ia i furnizarea de energie electric i
termic , gaze, apa cald

- - xi

Distribu ia apei, salubritate - xi -

Construc ii - - xi
Comer - - xi
Transport i depozitare - xi -
Hoteluri i restaurante - - xi

Informa ii i comunica ii - xi -

Intermedieri financiare i asigur ri - xi -
Tranzac ii imobiliare - - xi

Activit i profesionale, tiin ifice, tehnice - xi -

Administra ie public i ap rare - xi -
Înv mânt - xi -
S n tate i asisten social - xi -

Activit i de spectacole, culturale, recreative - xi -

Activit i ale gospod riilor private - - xi

Conform ultimelor rapoarte (Raportul de performan ANAF, Raportul public pentru
anul 2010, Curtea de Conturi a României, Bucure ti, 2011), agen ii economici care tind s
evazioneze sunt din agricultur (cereale, legume, fructe), cei ce desf oar opera iuni cu
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produse supuse acciz rii (tutun, alcool, produse energetice), tranzac ii imobiliare, hoteluri
i restaurante, industria alimentar , construc ii, comer .

Evaziunea fiscal se realizeaz de cele mai multe ori la TVA (în special în
construc ii, hoteluri i restaurante, când, spre exemplu, angaja ii î i primesc salariile „în
plic”), nedeclararea onest a num rului de turi ti(turism), angaj rile f cute „la negru” .a.

În concluzie, putem afirma c comportamentul fiscal incorect este realizat de c tre
agen ii economici mici, ce activeaz în regiuni nu foarte dezvoltate economic (Sud-Vest,
Vest, Nord-Est), activitatea acestora nu este permanent , iar domeniul de activitate poate fi
agricultura, comer ul, construc iile sau pot apar ine sectorului gospod riilor private.

Conform cercet rilor, principalele piedici ale întreprinderii sunt:
- sc derea cererii interne;
- fiscalitatea excesiv , birocra ia;
- întârzierile la plata facturilor de la firmele private;
- costurile ridicate ale creditelor;
- infla ia, instabilitatea relativ a monedei na ionale;
- accesul dificil la credite;
- evolu ia cadrului legislativ, schimb rile politice .a.
Pentru a evita un grad de conformare fiscal tot mai redus al întreprinderilor, suntem de p rere c :
- o reducere a CAS-ului ar putea reprezenta un stimulent semnificativ pentru

transferul unei p r i importante din economia informal în cea formal ;
- perfec ionarea legisla iei, adaptarea sa, dar i punerea strict în aplicare, la cele

practicate în domeniu în Uniunea European . În acest sens, va trebui urm rit , pe de-o
parte, cre terea eficien ei controalelor i a sistemului de eviden în domeniul muncii i în
cel fiscal, precum i aplicarea strict a penaliz rilor i sanc iunilor în cazul depist rii
activit ilor informale;

- simplificarea sistemului de taxe i impozite, concomitent cu reducerea birocra iei;
- diminuarea anumitor taxe i impozite care frâneaz munca în sectorul formal,

investi iile sau ini iativa privat , concomitent cu sporirea altora care în prezent sunt
subdimensionate în România, precum impozitul pe avere sau capital i cel pe p mânt;

- introducerea în materie fiscal a unui sistem complex de deduceri i stimulente i
aplicarea sa eficient , dup modelul rilor occidentale.

4. Concluzii
Consider m c comportamentul fiscal al agentului economic este influen at de mai mul i

factori, ace tia ac ionând într-o asemenea manier , încât s -l determine s se conformeze fiscal,
prin plata prelev rilor fiscale la stat sau s se sustrag , prin practicarea evaziunii fiscale.

Factorii determinan i ai comportamentului fiscal sunt:
- suma real a impozitului;
- capacitatea contribuabilului de a evalua sarcina fiscala real ;
- atitudinea sa fa de stat i fa de fiscalitate;
- capacitatea de a utiliza regulile administrative în favoarea contribuabilului;
- gradul de obi nuin la impozitele percepute.
Practic, un rol esen ial în conformarea fiscal a întreprinderii îl are presiunea fiscal ,

adic totalitatea obliga iilor fiscale (impozitele si contribu iile sociale) pe care agentul le
are de pl tit. Presiunea fiscal scade în func ie de nivelul de impunere, cheltuielile
deductibile i modalitatea de calcul a venitului impozabil, toate cumulate; presiunea fiscal
depinde i de diversificarea impozitelor.

De asemenea, în determinarea comportamentului fiscal al agentului economic trebuie
men iona i atât factorii interni ai întreprinderii, cât i cei externi - dimensiune, sezonalitate,
regiune, domeniu de activitate al firmei. Conform cercet rii efectuate, comportamentul
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fiscal evazionist este realizat de c tre agen ii economici mici, ce activeaz în regiuni nu
foarte dezvoltate economic (Sud-Vest, Vest, Nord-Est), activitatea acestora nu este
permanent , iar domeniul de activitate poate fi agricultura, comer ul, construc iile sau pot
apar ine sectorului gospod riilor private.
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