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Capitolul I  
No iuni introductive privind evaziunea fiscal  

 1.1. Conceptul de evaziune fiscal  
 
Evaziunea fiscal  este un flagel care afecteaz  economiile societ ilor 

moderne i determin  distorsiuni importante i nedorite în buna func ionare 
a economiei de pia .  

Situat  la limita dintre domeniul juridic i fiscal, evaziunea fiscal  este 
tratat  de doctrin  ca fiind un fenomen economico-social complex i 
îngrijor tor care afecteaz  veniturile fiscale ale unui stat. Literatura de 
specialitate studiaz  cu mult interes acest subiect, preocupând deopotriv  
exper ii din tiin ele economice i exper ii din tiin ele juridice. 

Din doctrina de specialitate a dreptului penal, pe de o parte, cât i a 
dreptului financiar i fiscal, pe de alt  parte, se identific  numeroase defi-
ni ii care precizeaz  implica iile negative însemnate ale acestei infrac iuni 
care determin  perturb ri majore de ordin macroeconomic. 

O prim  abordare conceptual  este cea semasiologic  care 
eviden iaz  con inutul concret al acestei infrac iuni, sensul propriu-zis al 
no iunii analizate: „Din punct de vedere semantic, prin evaziune fiscal  se 
în elege sustragerea de la plata obliga iilor fiscale datorate statului sau 
unit ilor administrativ-teritoriale, conform dispozi iilor legale în vigoare. 
Deci nu orice sustragere de la plata unor obliga ii legale reprezint  evaziune 
fiscal , ci doar sustragerea de la plata unor obliga ii legale datorate statului 
sau unit ilor administrativ-teritoriale. Este vorba practic de obliga ii stabilite 
în folosul statului sau unit ilor administrativ-teritoriale, denumite obliga ii 
fiscale1”. 

Bazat  pe elemente similare este i urm toarea defini ie2: „Evaziunea 
fiscal  reprezint , din punct de vedere semantic, o sustragere de la plata 
unor obliga ii legale datorate statului. Evaziunea fiscal  reprezint , a adar, 
                                                      

1 B. Vîrjan, Infrac iunile de evaziune fiscal , ed. 2, revizuit  i ad ugit , Ed. C.H. 
Beck, Bucure ti, 2016, pp. 8-9. 

2 E. Dinga, Considera ii teoretice privind evaziunea fiscal  vs frauda fiscal , în 
Revista Studii financiare – Abord ri teoretice i modulare, nr. 4/2008, p. 22. 
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un comportament efectiv sau poten ial al subiectului economic (individual 
sau colectiv, dup  caz) de natur  s  conduc  la evitarea pl ii unor obliga ii 
legale datorate statului. A adar, nu orice sustragere de la plata unor 
obliga ii legale reprezint  evaziune fiscal , ci doar sustragerea de la plata 
obliga iilor legale datorate statului”. 

Cele dou  defini ii (prima juridic , a dou  economic ) – atât de apro-
piate prin con inutul lor – subliniaz  elocvent faptul c  evaziunea fiscal  
reprezint  un subiect multidisciplinar, necesitând o tratare tiin ific  com-
plex : o abordare juridic , dar în acela i timp i o studiere din perspectiv  
fiscal , economic , finan ist . 

Doctrina scoate în eviden , adeseori, în abordarea teoretic  a infrac-
iunii de evaziune fiscal , imensitatea subiectului dezb tut: „Fenomenul de 
evaziune fiscal  este omniprezent. Evaziunea fiscal  este explicabil  din 
perspective diferite: juridic , economic , politic , teologic , moral , dar i 
fizic . Indiferent de m rimea taxelor i a impozitelor, reg sim evaziunea 
fiscal , în propor ii diferite, în state diferite. […] Din punct de vedere 
gramatical, termenul de evaziune este înrudit cu «evaziv» care înseamn  
neclaritate, caracter vag i imprecis. […] În mod obi nuit, se consider  c  
evaziunea fiscal  reprezint  fapta penal , non-violent , ce const  în 
sustragerea unei p r i sau a întregii materii impozabile realizat  de c tre 
contribuabil, pe cale de consecin  nefiind pl tit impozitul ori taxele 
aferente veniturilor realizate1”. 

Vorbind despre imprecizia semantic  a evaziunii fiscale, considerat  
drept o „no iune dificil de prezentat”, într-o lucrare de specialitate2 se 
consider  c  acestui concept inexact i se asociaz  trei sensuri i o dubl  
apreciere în ceea ce prive te legalitatea: 

„Primul sens ce i s-a atribuit evaziunii fiscale, mai ales între cele dou  
r zboaie, a fost cel în care frauda îmbrac  form  extensiv , adic  no iunea 
de evaziune fiscal  este inclus  în cea de fraud . Cel mai cunoscut sens în 
care este cunoscut  evaziunea fiscal  este arta de a evita c derea în 
câmpul de atrac ie al legii fiscale. Potrivit acestei percep ii, evaziunea 
fiscal  este, oarecum, asimilat  fraudei. Cel de al treilea sens constituie un 
termen generic i desemneaz  totalitatea manifest rilor de «fug » din fa a 
impozitelor. Aceasta este o definire în sens larg a evaziunii fiscale, care 
ajunge s  înglobeze i frauda. […] Evaziunea fiscal  este rezultanta logic  

                                                      
1 N.-C. Ani ei, R.E. Laz r, Evaziunea fiscal  între legalitate i infrac iune, edi ie 

revizuit  i ad ugit , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2016, pp. 31-39. 
2 D.D. aguna, Tratat de drept financiar i fiscal, Ed. All Beck, Bucure ti, 2001,  

pp. 1052-1056. 
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a defectelor i inadverten elor unei legisla ii imperfecte i r u asimilate, a 
metodelor i modalit ilor defectuoase de aplicare, precum i neprevederii 
i nepriceperii legiuitorului a c rui fiscalitate excesiv  este tot a a de 

vinovat  ca i cei pe care îi provoac  prin aceasta la evaziune. Când 
sarcinile fiscale apas  prea greu asupra unei materii impozabile, aceasta 
tinde s  evadeze. Este o specie de «reflex economic» care face s  dispar  
capitalurile pe care fiscul vrea s  le impun  prea mult”. 

Despre aceea i neclaritate a elementelor care desemneaz  evaziunea 
fiscal , se vorbe te i într-o alt  abordare conceptual 1 unde se apreciaz  
c  aceasta provine „de la diversitatea cuvintelor care desemneaz , mai 
mult sau mai pu in, acela i fenomen – neîndeplinirea voit  de c tre 
contribuabil a obliga iilor fiscale legale”. 

„Confuzia terminologic  este de altfel cu atât mai important , cu cât 
acelea i cuvinte2 au sensuri diferite de la autor la autor. Totu i, cel mai 
adesea frauda fiscal  desemneaz  stricto senso o infrac iune la lege i se 
distinge de evaziunea fiscal  care define te ca o utilizare abil  a posibi-
lit ilor oferite de lege. Sunt îns  cazuri când anumi i autori asimileaz  în 
parte cele dou  no iuni”. 

Explica ia economi tilor de la cunoscuta revist  The economist3, 
pentru conceptul de evaziune fiscal , implic  elemente constitutive rele-
vante: subiec ii infrac iunii, elementul volitiv, exemplific ri etc.: „Evaziunea 
fiscale reprezint  neplata obliga iei fiscale a unei persoane fizice sau 
juridice c tre stat prin metode frauduloase, ca de exemplu, nedeclararea 
profitului, mic orarea valorii reale a profitului, prin cre terea cheltuielilor sau 
diminuarea venitului prin fals sau uz de fals, înregistrarea la organele 
fiscale a balan elor i a bilan urilor contabile false, bancruta etc.”. 

                                                      
1 N. Hoan , Evaziunea fiscal , ed. a II-a revizuit  i ad ugit , Ed. C.H. Beck, 

Bucure ti, 2010, pp. 180-181. 
2 Autorul N. Hoan  precizeaz  în acest sens c  este vorba de „o în iruire de 

cuvinte precum: fraud  legal  sau legitim , fraud  ilegal , evaziune interna ional , 
evaziune legal , de evaziune ilegal , paradisuri fiscale sau de refugii, de abuzul dreptului 
de a fugi din fa a impozitului, de libertatea alegerii c ii celei mai pu in impozitate sau 
subestimare fiscal , fraud  la lege sau economie subteran ”, precizând c  diver i autori 
care s-au ocupat de evaziunea fiscal  „se învârt în jurul unei game de cuvinte care fac 
foarte dificil  cuprinderea fenomenului”, punând aceast  imprecizie pe seama 
complexit ii fenomenului i a „greut ii de a-l surprinde exact i complet printr-un num r 
de cuvinte i expresii” i nu a „incapacit ii speciali tilor de a în elege i reda acest 
fenomen”. 

3 Dic ionarul economic al revistei The Economist, disponibil la http://facultate. 
regielive.ro/proiecte/ finan e/paradisuri_fiscale, apud N.-C. Ani ei, R.E. Laz r, op. cit.,  
p. 68. 
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Atributele de identificare ale evaziunii fiscale utilizate de doctrin  sunt 
numeroase: „Fenomenul economiei subterane apare în literatura de spe-
cialitate sub diverse denumiri: economie ocult , ascuns , disimulat , para-
lel , anex , periculoas , fantom , invizibil , neoficial , dual , cash, infor-
mal , secundar , ilegal , gri, din umbr , nem surat , contraeconomie”1. 

Descris  ca o boal  a societ ii moderne, evaziunea fiscal  mai este 
definit  i prin raportare la deficien ele de legiferare, astfel: „Evaziunea 
fiscal  apare ca urmare a formul rilor deficiente din legisla ia în vigoare, iar 
pe de alt  parte ca urmare a aplic rii defectuoase a legilor referitoare la 
evaziunea fiscal ”2. 

O defini ie original  care subliniaz  inventivitatea pl titorilor de taxe, în 
ocolirea sau diminuarea poverii fiscale, raportat  la amploarea i perma-
nen a fraudei fiscale este urm toarea: „Evaziunea fiscal  a fost întot-
deauna un fenomen real ce exprim  creativitatea contribuabililor fraudulo i 
pentru simplu considerent c  fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în 
cel mai sensibil interes, interesul b nesc”3.  

De i veche (din perioada intermediar  celor dou  r zboaie mondiale), 
urm toarea defini ie a evaziunii fiscale a lui Andre Piatter4, r mâne înc  
extrem de actual : „arta de a nu c dea în câmpul de atrac ie a legii fiscale” 
iar cea mai cunoscut  concep ie a acestei defini ii a fost exprimat  similar 
de Cristian de Brie i Pierre Charpentier5, în anul 1973. 

 Abordarea conceptual  juridic  a acestei no iuni subliniaz  de 
asemenea vastitatea i dificultatea unei astfel de enun ri: „No iunea de 
evaziune fiscal  este dificil de încadrat într-o defini ie sumar , dup  cum 
arat  glosarul de termeni ai Ghidului O.E.C.D., care o define te ca „un 
aranjament ilegal menit s  ascund  impozitul sau s  îl ignore, de exemplu 
contribuabilul pl te te mai pu in decât ar fi trebuit. […] Aplicând aceast  

                                                      
1 D.-S. Olteanu, L.-M. Pascu, Evaziunea fiscal  i corup ia – fenomene complexe 

ale societ ii române ti, Colec ia de working papers ABC-ul lumii financiare nr. 5/2017,  
p. 271, disponibil la http.www.fin.ase.roABCfisiereABC5_201718.pdf. 

2 P.V. Zai, Abord ri moderne legate de politica bugetar : politica fiscal  i politica 
de cheltuial  public , în Revista Transilvan  de tiin e administrative 1(34)/2014, p. 117, 
disponibil la: http://rtsa.ro/rtsa/ index.php/rtsa/article/download/475/472. 

3 E. Deliman, G.F. Bene, Frauda fiscal  privind TVA din opera iunile intracomu-
nitare, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2014, p. 14. 

4 A. Piatier, L'évasion fiscale et l'assistance administrative entre États, Librairie du 
Recueil Sirey, Paris, 1938, apud O.I. anta, Frauda „carusel”. „Finan ator” al teroris-
mului. „Teroristul” invizibil al infrastructurii critice na ionale, Ed. Pro Universitaria, 
Bucure ti, 2017, p. 14. 

5 C. de Brie i P. Charpentier, L’inégalité par l’impôt, Ed. Du Seuil, Paris, 1973, 
apud O.I. anta, op. cit., p. 14. 
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defini ie în con inutul Legii evaziunii fiscale, observ m c  infrac iunile 
reglementate de aceast  lege sunt de dou  feluri: (i) infrac iuni de evaziune 
fiscal  propriu-zis , i anume cele prev zute la art. 9 alin. (1) i (ii) cele-
lalte, care sunt infrac iuni conexe celor de evaziune fiscal  propriu-zis . 
Evaziunea fiscal  are un impact negativ asupra liberei concuren e, 
eficien ei, transparen ei i corectitudinii care trebuie s  existe între agen ii 
economici1”. 

Folosim aceast  defini ie doctrinar  ca punte de leg tur  cu abordarea 
legislativ  a evaziunii fiscale. Preciz m în acest sens, c  legiuitorul român 
nu ofer  în prezent o defini ie explicit  a conceptului de evaziune fiscal . 
Astfel, se remarc  faptul c  Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i 
combaterea evaziunii fiscale2 evit  s  precizeze o defini ie a acestei 
infrac iuni, prevenind în acest fel „capcana unei defini ii care s  restrâng  
sfera de ac iune a legii, preferând s  dea o reglementare complet  i 
unitar  a infrac iunilor de evaziune fiscal  i a infrac iunilor aflate în 
leg tur  cu acestea”3. În acest context, subliniem c  achies m la urm -
toarea opinie4: „De lege ferenda, s-a afirmat necesitatea de a introduce la 
nivel normativ, dup  modelul francez, no iunea de «fraud  fiscal »5, pentru 
a desemna „acele acte i fapte de sustragere de la impozitare a obiectului 
impunerii, prin înfrângerea normelor legale”6 i de a men ine no iunea de 
«evaziune fiscal »7 (n.a.: este vorba de a a-zisa evaziune fiscal  legal  
sau legitim ), «pentru a desemna faptele de scoatere de sub inciden a legii 
fiscale a materiei impozabile, f r  înc lcarea dispozi iilor legale în 
vigoare»8”. 

                                                      
1 S. Bodu, C. Bodu, Infrac iuni economice. Infrac iunile la regimul societ ilor. 

Infrac iunile de bancrut . Infrac iunile de evaziune fiscal . Comentarii i explica ii. 
Adnot ri cu jurispruden a, Ed. Rosetti Interna ional, Bucure ti, 2016, p. 194. 

2 Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, publicat  în 
M. Of. nr. 672 din 27 iulie 2005. 

3 B. Vîrjan, op. cit., pp. 14-15. 
4 I.M. Costea, Evaziunea fiscal . Legea nr. 241/2005 comentat  i adnotat ,  

Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2019, pp. 15-16. 
5 E.N. Ani ei, General considerations concerning the tax evasion, în Jurnalul de 

studii juridice, nr. 1-2/2010, apud ibidem. 
6 M. . Minea, C.F. Costa , D.M. Ionescu, Legea evaziunii fiscale. Comentarii. 

Explica ii, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2006, p. 14, apud I.M. Costea, op. cit., pp. 15-16. 
7 A. Dragodan, Noile mijloace de lupt  împotriva fraudei i evaziunii fiscale în cadrul 

Uniunii Europene i la nivel na ional i interna ional, în Dreptul nr. 10/2017, p. 89 apud 
I.M. Costea, op. cit., pp. 15-16. 

8 Ibidem. 
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Anterior actualului cadru normativ, în cadrul art. 1 din Legea  
nr. 87/19941 pentru combaterea evaziunii fiscale, cadru legislativ, în 
prezent abrogat de Legea nr. 241/2005 men ionat  anterior, prezenta o 
defini ie cuprinz toare în aceast  privin a: „Evaziunea fiscal  reprezint  
sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata 
impozitelor i a altor sume datorate bugetului asigur rilor sociale de stat i 
fondurilor speciale extrabugetare de c tre persoanele fizice sau juridice 
române sau str ine, denumite în continuare contribuabili”. Considerat  
drept o defini ie incomplet  care nu reflect  realitatea, aceast  abordare 
legislativ  a conceptului supus analizei noastre, a fost apreciat  critic de 
doctrina juridic : „Din analiza acestui articol se poate observa c  în 
concep ia Legii nr. 87/1994 evaziunea fiscal  nu poate fi împ r it  în licit  
(sau legal ) i ilicit  (sau ilegal ), în accep iunea legiuitorului nostru, 
evaziunea neputând fi decât ilicit . […] O astfel de interpretare nu 
corespunde realit ii, având în vedere c  actul normativ define te doar 
no iunea de evaziune fiscal , f r  îns  a face vreo distinc ie între 
evaziunea fiscal  licit  i evaziunea fiscal  ilicit 2”. 

Nu trebuie uitat nici faptul c  România este un stat membru al Uniunii 
Europene i acest fapt impune obliga ii intracomunitare, motiv pentru care 
ne oprim asupra câtorva aspecte relevante în aceast  direc ie:  

 „La nivelul Uniunii Europene, evaziunea fiscal  este abordat  prin 
prisma unor reglement ri i directive care contureaz  acquis-ul comunitar 
în domeniul evaziunii fiscale. Acesta define te metodele evazioniste 
integrate în colectarea fondurilor proprii ce rezult  din T.V.A., impozitele 
legate de produc ie i import3”. 

 „La nivel european exist  o permanent  preocupare pentru redu-
cerea fenomenului evazionist, fenomen ce s-a amplificat tot mai mult. […] 
Evaziunea fiscal  reprezint  o problem  multifa etat  care impune m suri 
de combatere adecvat . În condi iile în care statele membre UE î i 
p streaz , conform Tratatului privind stabilitatea, coordonarea i guver-
nan a în cadrul Uniunii Economice i Monetare, suveranitatea fiscal , 
primele m suri de combatere a evaziunii fiscale cad în sarcina acestora. 
Integrat  în Uniunea European , România are unul dintre cele mai sc zute 

                                                      
1 Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, publicat  în M. Of. nr. 299 

din 24 octombrie 1994. 
2 B. Vîrjan, op. cit., pp. 14-15. 
3 C.M. Ene, C.M. Uzl u, M. B lan, Evaziunea fiscal  – între legalitate i ilegalitate. 

Mecanisme ale economiei subterane, în Revista trimestrial  Internal Auditing & Risk 
Management, Anul VI, Nr. 4 (24), Decembrie 2011, editat  de Universitatea Atheneum i 
Centrul de Excelen  în Managementul Financiar i de Audit Intern, Bucure ti, pp. 1-2. 
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nivele de încredere institu ional  coroborat cu unul din cele mai crescute 
nivele de percep ie a corup iei […] Aproximativ o treime din PIB-ul 
României se scurge în economia subteran . […] Totodat , evaziunea 
fiscal  este instrument de m surare al incapacit ii statului de a conduce 
politici publice efective1”. 

Interesant  ni s-a p rut urm toarea opinia care scoate în eviden  
multitudinea fa etelor constitutive ale conceptului de evaziune fiscal : 

„Evaziunea fiscal  este indisolubil legat  de stat, respectiv de 
formarea bugetului statului prin contribu iile b ne ti ale persoanelor fizice i 
juridice. No iunea de evaziune fiscal  este extrem de complex , i poate 
diferi de la un stat la altul, în elementele sale concrete, sau, în timp, chiar în 
limitele aceluia i stat, în func ie de politica fiscal  dominant  – refla ionar  
(caracterizat  prin reducerea impozitelor i cre terea cheltuielilor publice), 
sau defla ionar  (caracterizat  prin cre terea impozitelor, ca volum i ca 
sfer  de cuprindere i reducerea cheltuielilor publice)2”. 

Pentru a demonstra complexitatea, dar i vastitatea conceptului de 
evaziune fiscal  red m, în cele ce urmeaz  o colec ie sugestiv  de astfel 
de defini ii realizat  într-o lucrare ce analizeaz  factorii cantitativi i calitativi 
ai evaziunii fiscale3: 

 „nerespectarea deliberat  a pl ii impozitelor (cel mai adesea prin 
întocmirea de documente contabile false) (vezi wordnetweb.princeton.edu/ 
perl/webwn); 

 evitarea fiscal  este utilizarea juridic  a regimului fiscal în avantajul 
propriu, pentru a reduce valoarea impozitului datorat, utilizând prevederile 
legislative. Prin contrast, evaziunea fiscal  este termenul general pentru 
eforturile de a nu pl ti impozitele prin mijloace ilegale (vezi en.wikipedia. 
org/wiki/Tax_Evasion); 

 evitarea ilegal  de la plata impozitelor, în special prin a face o 
declara ie fals  de venit (vezi en.wiktionary.org/wiki/tax_evasion); 

 plata ilegal  a unei sume mai mici decât permite legea, referitor la o 
obliga ie fiscal , sau comiterea de fraud  în declara ia de depunere (vezi 
public.findlaw.com/biblioteca/ pafiscal-contabile-law.html); 

                                                      
1 N.-C. Ani ei, R.E. Laz r, op. cit., pp. 35-36. 
2 G.S. Perpelea, Rezumatul tezei de doctorat „Strategii de combatere a evaziunii 

fiscale”, conduc tor tiin ific prof. univ. dr. Matei Gheorghe, Universitatea din Craiova, 
Facultatea de Economie i Administra ie, 2018, p. 2, disponibil la: http://mecanica.ucv.ro/ 
ScoalaDoctorala/Rezumate/PerpeleaRezumatTeza.pdf. 

3 I.V. Bra oveanu, Evaziunea fiscal : factori de impact cantitativi i calitativi, a XI-a 
Conferin a Interna ional  Stabilitatea financiar  i monetar  în rile emergente, 
Academia de Studii Economice, Bucure ti, 2010, Revista Economic  teoretic  i 
aplicat . Supliment, pp. 415-416. 
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 evaziunea fiscal  se refer  la activit i ilegale întreprinse de c tre 
contribuabili pentru a sc pa de plata impozitelor (vezi www.fairtax.org/site/ 
PageServer); 

 un act interzis sau ilegal, ori o omisiune întreprinse astfel încât s  
reduc  r spunderea i obliga ia fiscal  a unui contribuabil (vezi Extinderea 
legal  a Definirii Evaziunii fiscale www.wwlia.org/LegalDictionarz.aspx); 

 spre deosebire de evitarea fiscal , evaziunea fiscal  este ascun-
derea ilegal  a veniturilor impozabile de la supravegherea i colectarea 
autorit ilor fiscale. Trusturile s-au dovedit un instrument util pentru a 
realiza evaziunea fiscal , deoarece ele tind s  p streze anonimatul asupra 
ac ionarilor i a activelor acestora, chiar i dup  desfiin are (www.absolute 
astronomy.com/subiectele/Trust_law); 

 evitarea ilegal  a pl ii impozitelor, prin refuzul depunerii sau pre-
zent rii unui raport sau prin întocmirea de rapoarte inexacte. Guvernul 
impune sanc iuni stricte i grave pentru evaziune fiscal . Evitarea fiscal  
este diferit  de evaziunea fiscal , i presupune utilizarea de metode legale 
pentru a minimiza o sarcin /obliga ie fiscal  (încercarea de a minimiza legal) 
(http://www.investorwords.com/4895/tax_evasion.html# ixzz12eF8QhAc); 

 tentative ilegale de a evita legisla ia fiscal  prin metode i tehnici 
frauduloase de a eluda, cum ar fi neplata deliberat  a impozitelor datorate 
sau falsificarea inten ionat  a declara iei de venituri impozabile. Evaziunea 
fiscal  este o infrac iune (pasibil  de sanc iuni civile i penale), dar evitarea 
fiscal  nu este (http://www.businessdictionary.com/ definition/tax-evasion. 
html#ixzz12eFWdicE); 

 practic  ilegal  în cazul în care o persoan , organiza ie sau corpo-
ra ie evit  în mod inten ionat s  pl teasc  obliga ia sa fiscal  real . Aceste 
acte sunt, în general, supuse unor penalit i substan iale i unor pedepse 
penale (http://www.investopedia.com/terms/t/ taxevasion.asp)”. 

Aceast  bog ie de defini ii ne va fi util  în analizele din subcapitolele 
urm toare când vom studia clasificarea i cauzele evaziunii fiscale. 

La final, subliniem c  împ rt im opinia conform c reia „indiferent de 
modul cum este definit acest fenomen, evaziunea fiscal  reprezint , în cele 
din urm , neîndeplinirea cu rea-credin  de c tre contribuabil, a obliga iilor 
fiscale. În ceea ce prive te infrac iunile de evaziune fiscal , acestea includ 
faptele incriminate ca atare în legea penal ”1.  

                                                      
1 B. Vîrjan, op. cit., p. 15. O defini ie similar  se reg se te în lucrarea „Impozite i 

taxe 2000-2001” a prof. univ. dr. N.R. Mo teanu, Ed. Economic , Bucure ti, 2001, p. 45: 
„Evaziunea fiscal  reprezint  sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, 
de la plata impozitelor, a taxelor i a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor 
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Cu acela i con inut este i enun ul oferit de Consiliul Superior al 
Magistraturii, în parteneriat cu Institutul Na ional al Magistraturii: 

„Evaziunea fiscal  reprezint  o sustragere cu rea-credin  de la 
îndeplinirea obliga iilor fiscale, fapt  care poate fi comis  în mai multe 
modalit i i are drept consecin  prejudicierea bugetului de stat. Prin 
urmare, forma de vinov ie cu care este s vâr it  infrac iunea este inten ia 
direct , ceea ce presupune c  persoana nu doar prevede, dar i urm re te 
rezultatul activit ii sale, respectiv sustragerea de la plata sumelor de bani 
datorate bugetului de stat1”. 

O defini ie complex  i cuprinz toare2, prefa at  de un argument solid 
c  „în absen a unei înc lc ri a legii nu se poate vorbi de evaziune fiscal , 
întrucât aceasta include în con inutul s u elementul ilicit, f r  de care nici 
nu ne-am afla în zona de aplicare a Legii nr. 241/2005” (achies m la acest 
punct de vedere), este urm toarea: „Evaziunea fiscal  reprezint  sustra-
gerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la impunerea prin 
efectuarea de acte sau fapte care au ca i consecin  diminuarea sau 
eliminarea complet  a masei impozabile i implicit, diminuarea sau 
eliminarea complet  a obliga iilor fiscale, s vâr ite de orice persoan  fizic  
sau juridic , ori de c tre orice asociere f r  personalitate juridic , român  
sau str in  ce datoreaz  sume de bani de natur  fiscal  c tre oricare 
dintre bugetele publice ce apar in statului sau unit ilor admi-
nistrativ-teritoriale”. 

                                                                                                                        

locale, bugetului asigur rilor sociale de stat i fondurilor speciale extrabugetare, de c tre 
persoane fizice sau juridice, române sau str ine”. Cu acela i con inut este i definirea 
evaziunii fiscale din anul 1985 a academicianului Iulian V c rel, din lucrarea „Finan ele 
publice – teorie i practic ”, Ed. tiin ific  i Enciclopedic , Bucure ti, 1981, p. 155: 
„sustragerea de la impunere a unei p r i din materia impozabil ”, clasificând acest 
fenomen astfel: „evaziunea fiscal  poate fi s vâr it  de c tre o persoan  la ad postul 
legii (evaziune fiscal ) sau cu înc lcarea prevederilor legale (evaziunea frauduloas ). În 
primul caz, evaziunea nu constituie infrac iune, în timp ce în al doilea caz, evaziunea 
este considerat  fraud  fiscal ”.  

1 C. Voicu, G.C. Militaru, G.C. Ardeleanu, Investigarea infrac iunilor de evaziune 
fiscal ., Ghid elaborat în cadrul proiectului Îmbun t irea capacit ii judec torilor i 
procurorilor români de a lupta împotriva corup iei i a criminalit ii economice i 
financiare implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul Fondului Tematic 
Securitate aferent Programului de cooperare elve iano-român pentru reducerea 
disparit ilor economice i sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Consiliul Superior 
al Magistraturii, Bucure ti, 2015, p. 14. 

2 C. One , Drept financiar public, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2015, p. 395. 
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 1.2. Clasificarea evaziunii fiscale 
 
Literatura de specialitate ne-a oferit o bogat  plaj  de criterii de repar-

tizare a evaziunii fiscale, precum: dup  modul în care se procedeaz  în 
activitatea de evitare a reglement rilor fiscale, dup  spa iul de referin  la 
care se raporteaz , dup  complexitatea mijloacelor folosite, dup  criteriul 
de timp al fenomenului de evaziune fiscal , dup  autorul fraudei fiscale, 
alte criterii: 

1. În func ie de modalitatea în care se procedeaz  la evitarea apli-
c rii reglement rilor fiscale privind aplicarea de impozite i taxe1, 
evaziunea fiscal  îmbrac  dou  forme specifice: evaziunea fiscal  legal  i 
evaziunea fiscal  ilicit . 

Evaziunea fiscal  licit  (legal  sau cea de la ad postul legii) este 
cea care permite sustragerea unei p r i din materia impozabil , f r  ca 
acest lucru s  fie considerat contraven ie sau fic iune, este acea form  de 
evaziune posibil  atunci când legisla ia rii permite scoaterea de sub 
inciden a impozitelor a unor venituri, par ial sau integral2. 

Aceast  form  a evaziunii fiscale este cunoscut  de doctrina de 
specialitate i definit  înc  din perioada interbelic  ca fiind „ac iunea 
contribuabilului de a ocoli legea, recurgând la o combina ie neprev zut  de 
legiuitor, i în consecin  tolerat  prin sc parea din vedere3”. 

Analizând aceast  form  a evaziunii fiscale, doctrina subliniaz  un fapt 
relevant: „Singurul vinovat în producerea evaziunii fiscale prin astfel de 
mijloace este doar legiuitorul”4 i ofer  o defini ie a acestei forme de 
evaziune fiscal : 

„Evaziunea fiscal  legal  se realizeaz  atunci când o anumit  parte 
din veniturile sau averea unor persoane sau categorii sociale este sustras  
de la impunere datorit  modului în care legisla ia fiscal  dispune stabilirea 
obiectivului impozabil5”. 

Autorul Iulian Viorel Bra oveanu6 consider : „Pe baza criteriului lega-
lit ii, evaziunea fiscal  poate fi licit , permis , respectiv ilicit , frauduloas  

                                                      
1 D.D. aguna, op. cit., pp. 1056-1057; N.-C. Ani ei, R.E. Laz r, op. cit., pp. 41-42. 
2 N.R. Mo teanu, op. cit., p. 46. 
3 O.A. Anastasiu, Formele principale ale evasiunei fiscale, Ed. Cartea Româneasc , 

Bucure ti, 1932, p. 12, apud B. Vîrjan, op. cit., p. 19. 
4 D.D. aguna, op. cit., p. 1057. 
5 Ibidem. 
6 I.V. Bra oveanu, Economia subteran  i corup ia: probleme majore ale economiei 

române ti, în Revista Economie teoretic  i aplicat , Volumul XVII (2010), No. 11(552), 
pp. 69-70, disponibil la http://store.ectap.ro/articole/529_ro.pdf. 
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sau frauda fiscal . Evaziunea fiscal  licit  poate fi privit  ca o reorganizare 
legal  a unei afaceri astfel încât s  se minimizeze obliga ia fiscal , iar 
frauda fiscal  ca o reorganizare ilegal  a unei afaceri, în acela i scop. Din 
punct de vedere moral, anumite tipuri de evitare licit  a impozit rii sunt la 
fel de gre ite ca i evaziunea frauduloas  i de aceea ar trebui tratate la fel 
ca aceasta. În practic , de multe ori, între legal i ilegal nu exist  o ruptura 
ci, mai degrab , o continuitate, încerc rile succesive de a profita de 
lacunele legii conducând contribuabilul de la legal la ilegal”. 

Dic ionarul de economie al revistei The economist1, clarific  termenul 
de evitarea legal  a sarcinilor fiscale (evaziunea fiscal  legal ) ar tând c  
reprezint  „structurarea activit ilor financiare în conformitate cu legea, în 
scopul minimaliz rii obliga iei fiscale”. 

Literatura de specialitate subliniaz  c  exist  o incertitudine a deli-
mit rii evaziunii fiscale legale i ilegale, fiind imperativ necesar s  se stabi-
leasc  o departajare între cele dou  domenii, iar aceast  incertitudine este 
generat  de doi factori: interpretarea legalului i ilegalului i contradic iile 
solu iilor dreptului comparat2.  

Similar  este i urm toarea opinie: „Pentru novici, cele dou  no iuni 
sunt asimilate, fiind folosite, în context analitic, ca sinonime. Aceast  
imprecizie deriv  din distinc ia f cut  în rile anglo-saxone între tax 
evasion, care desemneaz  frauda fiscal  i tax avoidance, cunoscut  sub 
denumirea de eludare fiscal . Distinc ia amintit  este reg sit  chiar pe plan 
interna ional, în diverse normative de lupt  împotriva evaziunii fiscale, 
adoptate de O.C.D.E.3”. 

De remarcat, c  aceast  neclaritate conceptual  privind frauda fiscal  
legal , respectiv ilegal  se reg se te nu numai în rândul teoreticienilor, fie 
ei români sau str in , ci i la nivelul practicii Cur ii de Justi ie a Uniunii 
Europene, spre exemplu, în cauza C-902 din 11.03.2004, unde Curtea 
men ioneaz  urm toarele: „Transferul realizat de o persoan  impozabil , 
situat  în afara teritoriului unui stat membru, nu implic  în sine o evaziune 
fiscal  (tax avoidance). Evaziunea sau frauda fiscal  (tax evasion) a fost 
transferat  într-un stat membru i nu poate justifica o m sur  care 
compromite exercitarea unei libert i fundamentale, garantate de tratat4”. 
                                                      

1 Dic ionarul economic al revistei The Economist, disponibil la http://facultate. 
regielive.ro/proiecte/ finan e/paradisuri_fiscale, apud N.-C. Ani ei, R.E. Laz r, op. cit., p. 
68. 

2 N. Hoan , op. cit., p. 190. 
3 C. Neac u, Infrac iuni de evaziune fiscal  i sp lare a banilor s vâr ite prin 

intermediul companiilor offshore, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2019, pp. 50-51. 
4 H./11.03.2004, în dosarul C-9/02, denumit  Lasteirye du Saillant, apud  

C. Neac u, op. cit., p. 51. 


