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procesul verbal întocmit constituie
mijloc de probă în condițiile art.
198 alin. 2 raportat la art. 61 din
Noul Cod de Procedură Penală.
În concluzie, între infracțiunea de
evaziune fiscală și infracțiune fis ca lă
există atât asemănări cât și deosebiri.
Asemănarea principală o constituie
obiectul juridic, iar diferența e dată
de reglementările specifice fiecărui
tip de infracțiune, care nu trebuie
confundate.
Apariția în anul 2003 a Codului
Fiscal și a Codului de Procedură
Fiscală a condus la clarificarea
taxelor, impozitelor și a altor
obligații fiscale, care, până atunci
aveau un caracter echivoc, fiind
reglementate haotic, prin diferite
acte normative de genul unor legi,
ordonanțe, ordonanțe de urgență
și ordine de miniștri, care, pe lângă
faptul că aveau o aplicare limitată
temporal, nu erau predictibile și
generau dezor dine în viața
economică și socială.

evaziunea fiSCală tinde Să devină
un fenoMen SoCial

Evaziunea fiscală tinde să devină
un fenomen social, atunci când
statul nu are politici judiciare și
sociale coerente.
Infracțiunea de evaziune fiscală
conduce la un alt fenomen negativ
și anume la acumularea primitivă a
capitalului. Această acumulare de
capital nu are o formulă de
dezvoltare economică, ci se face
prin fraudă. Frauda trebuie
înțeleasă ca o faptă de rea-credință
sau ilegală, prin care o persoană
încearcă să realizeze un profit
material, încălcând drepturile altei
persoane. Așa se ajunge la ideea că
infracțiunea de evaziune fiscală
este o infracțiune care aduce
atingere drepturilor altor persoane.
Prisma socială prin care trebuie
privit bugetul de stat sau bugetele
locale este omul, respectiv

cetățeanul. Așa cum se știe,
finalitatea oricărei economii este
ființa umană. Atunci când bugetul
este fraudat, statul afectat nu mai
are pârghiile și mijloacele necesare
să își desfășoare rolul și atributul
social. Viziunea clasică asupra
statului, alcătuit din cele trei puteri
(legislativă, executivă și judecă -
torească) se răsfrânge și asupra
modalității de reglementare.
Astfel, Legea evaziunii fiscale
cuprinde norma de incriminare,
norma de sancționare și norma de
definire a unor noțiuni.
Legiferarea, punerea în aplicare a
normei și sancțiunea sunt cele trei
elemente care ar trebui să
configureze legea evaziunii fiscale.
Din punct de vedere istoric, prima
definiție a evaziunii fiscale a apă rut
în perioada interbelică, con form
căreia frauda îmbracă o formă
extensivă, evaziunea fiscală fiind
introdusă în noțiunea de fraudă.
Cel mai cunoscut sens dat
evaziunii fiscale este definit prin
“arta de a evita căderea în câmpul
de atracție al legii fiscale”, concept
care aparține lui M.C. de Brie și P.
Charpentier.
Un alt concept aparține lui
Maurice Duverger, care consideră
că evaziunea fiscală e un termen
generic și desemnează “manifes -
tarea de fugă” din fața impozitelor.
Această definiție are un caracter
mai literaturizat exprimat prin
metafora “fuga de impozite”.
În fine, profesorul Iulian Văcărel,
de la Academia de Studii Econo mi  ce
din București, sugerează de fi niția
evaziunii fiscale prin următorul
enunț: “sustragerea de la impune rea
unei părți din materia impozabilă”.
Un alt autor, Virgil Cordescu,
clasifică evaziunea fiscală în două
tipuri: cea ilicită și cea legală.

Această clasificare duală și totuși
în antiteză, vizează mai mult
conduita contribuabilului,
nicidecum infracțiunea în sine.

Astfel, prin evaziune ilicită se
înțelege acțiunea contribuabilului
de violare a prescripțiilor
(normelor) legale în materie, cu
scopul evident de a nu plăti
impozite, taxe sau diferite
contribuții. Evaziunea ilicită are
un caracter fraudulos, atunci când
contribuabilul recurge la diferite
metode și mijloace de reducere a
masei impozabile, de ascundere a
obiectului supus impozitării.
Evaziunea fiscală legală sau to -

lerată exprimă acțiunea contri bua -
bilului de a ocoli legea, recur gând
la combinații neprevăzute de
legiuitor, special sau involuntar și
tolerate astfel prin scăparea din
vedere. Acest tip de evaziune nu
poate fi posibilă decât datorită
unor inadvertențe sau lacune ale
legii și e frecventă în anumite pe -
rioade de timp, când apar noi for me
de întreprinderi sau noi categorii
de impozite, taxe sau contribuții.
Contribuabilii găsesc metode, căi
și mijloace, exploatând insufi -
ciențe legislative, eludează în mod
“legal” legea fiscală, sustrăgându-
se în tot sau în parte plății obli -
gațiilor fiscale. Procedând astfel,
contribuabilii rămân între limitele
stricte ale exercitării drepturilor și
libertăților.
Astfel, se poate observa că singu rul
vinovat de producerea evaziunii
fiscale este legiuitorul, care dă
posibilitatea interpretării favora -
bile a legii fiscale, în funcție de
inventivitatea contribuabililor și de
viciile legii, permițând desco peri -
rea formelor diverse de ocolire a
obligațiilor fiscale.
Delimitarea evaziunii fiscale lega le
(acceptabilale) de cea ilicită
(inacceptabile) este delicată și
foarte dificilă, în acest sens fiind
necesar a se ține cont de trei cri -
terii: motivația fiscală a contribua -
bi lului, utilizarea fortuită a le gis -
lației fiscale civile și profitul fiscal
tras din operațiunea respectivă.

Consolidarea statului de
drept, presupune nu
nu mai o asanare mo -

ra lă și legislativă, ci și o întă -
rire a bugetului consolidat al
statului. Pentru că fără buget,
nicio formă de organi zare sta -
tală nu poate exista.
Etimo logic, noțiunea de eva -
ziune își are originea în limba
latină, unde cuvântul “evasio”
înseamnă “a evada”. Mai
recent, potrivit sensului dat în
limba franceză, cuvân tul
“eva sion” are aceeași semni -
ficație, de evadare.
Sintagma “evaziune fiscală”,
conform Dicționarului Expli -
ca tiv al Limbii Române (edi ția
1998), înseamnă sustra ge rea
de la plata obligațiilor fiscale.
În Dicționarul de Drept Penal
și Procedură Penală (editura
Hamangiu, 2011, pg. 329),
evaziunea fiscală e definită ca
fiind “sustragerea prin orice
mijloace, în întregime sau în
parte, de la plata impozitelor,
taxelor și a altor sume dato ra te
bugetului de stat, bugetelor
locale, bugetului asigurărilor
sociale de stat și fondurilor
spe ciale extrabugetare de către
persoanele fizice și persoanele
juridice române sau străine. În
legea pentru prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale,
sunt prevăzute faptele care sunt
considerate astfel de infracțiuni.”
Aceste infracțiuni de evaziune
sunt definite cel mai bine în
acte normative specializate.
Astfel, distingem:

1. infracțiunea de evaziune
fiscală  sau în legătură cu
evaziunea fiscală, al căror
obiect juridic comun constă în
buna desfășurare a relațiilor
sociale. Acest aspect nu e
posibil fără prevenirea și
combaterea eficientă a sustra -
gerii de la plata impozitelor,
taxelor și altor sume datorate
bugetului de stat, bugetelor
locale, bugetului asigurărilor
sociale de stat și fondurilor
speciale extrabugetare de
către persoanele juridice
române sau străine.
Infracțiunile sunt prevăzute în
art. 3-9 din Legea nr. 241/
2005 privind prevenirea și
combaterea evaziunii fiscale.
La capitolul III din Lege,
referitor la “cauzele de ne pe -
depsire și cauze de reducere a
pedepselor”, respectiv la art.
10, alin.1, se arată că, în cazul
săvârșirii unei infracțiuni de
evaziune fiscală, în cursul
urmăririi penale sau până la
primul termen de judecată,
dacă învinuitul ori inculpatul
acoperă integral prejudiciul cau -
zat, limitele pedepsei prevă zute
de lege se reduc la jumătate.
Dacă prejudiciul cauzat de
recuperat în aceleați condiții
este de până la 100.000 de
euro, în echivalentul mone dei
naționale se poate aplica și
pedeapsa cu amenda.
La un prejudiciu de până la
50.000 de euro, recuperat, se
aplică o sancțiune adminis -
trativă, care se înregistrează în

cazierul judiciar.
În alin. 2 din art. 10 se arată
că dispozițiile privind cauzele
de nepedepsire și cauzele de
reducere a pedepselor nu se
aplică dacă făptuitorul a mai
săvârșit o infracțiune de
evaziune fiscală într-un
interval de 5 ani de la
comiterea faptei pentru care a
beneficiat de aceste prevederi.
Altfel spus, forma de recidivă
a acestui gen de infracțiune,
nu mai beneficiază de
clemența legii, adică de
cauzele de nepedepsire.
2. o altă categorie o reprezintă
infracțiunile fiscale
Asemănarea cu infracțiunea
de evaziune fiscală constă tot
în obiectul juridic al acestora.
Astfel, infracțiunile fiscale
sunt acele infracțiuni care au
ca obiect juridic comun acele
relații sociale a căror desfă -
șurare normală este condițio -
nată de respectarea strictă a
dispozițiilor legale privitoare
la stabilirea și executarea
impozitelor și a taxelor.
(Dicționar de Drept Penal și
Procedură Penală, editura Ha -
mangiu, ediția 2011, pg. 457)
Aceste infracțiuni fiscale sunt
prevăzute de art. 296 indice 1
din Legea nr. 571/2003
privind Codul de Procedură
Fiscală (O.G. 92/2003
republicată), constatarea
infracțiunilor fiscale este de
competența organului fiscal
din cadrul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală, iar

EvaziunEa fiscală
Fragment din volumul “evaziunea Fiscală”, în curs de apariție
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