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AUTORITĂŢILE PUBLICE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL FISCAL.
COOPERARE ŞI DELIMITARE A COMPETENŢELOR
Viorel RUSU
Universitatea de Stat din Moldova
Sistemul fiscal reprezintă un element obligatoriu al oricărei țări și urmărește funcții fiscale, sociale şi de creștere economică. Sistemul fiscal este esențial într-o economie de piață, căruia îi revine un rol-cheie în tranziția către un nou sistem
social și economic. Autoritățile publice cu atribuţii în domeniul fiscal constituie o componentă esențială a sistemului
respectiv. Sistemul acestor autorități ar putea fi analizat în funcție de structura organizatorică, competenţe, metode și
tehnici pentru îndeplinirea sarcinilor, controlul activităților lor și modalitățile de colaborare. În prezentul articol sunt
analizate competenţele diferitor autorităţi publice în domeniul fiscal, fiind propusă o delimitare şi clasificare a acestora. În
lucrare sunt luate în vizor autorităţile administraţiei publice cu atribuţii de administrare fiscală şi categoria de agenţi
fiscali care nu este reglementă clar în legislaţia în vigoare.
Cuvinte-cheie: autoritate publică, domeniu fiscal, atribuţii, competenţe, administrare fiscală.
PUBLIC AUTHORITIES WITH ATTRIBUTIONS IN FISCAL FIELD.
COOPERATION AND DELIMITATION OF COMPETENCES
The tax system is a mandatory element of any country and pursues fiscal, social and economic growth functions.
The fiscal system is essential in a market economy and plays a key role in the transition to a new social and economic
system. Public authorities with duties in the field of taxation are an essential part of the system. The system of these
authorities could be analyzed according to the organizational structure, skills, methods and techniques for carrying out
the tasks, controlling their activities and ways of collaboration. This article analyses the competences of different public
authorities in the field of taxation, proposing a delimitation and classification thereof. The article draws attention to the
authorities of the public administration with duties of fiscal administration and to the category of tax agent, which is not
clearly regulated in the legislation in force.
Keywords: public authority, fiscal field, attributions, competences, tax administration.

Introducere
Un sistem fiscal progresist şi un sistem eficient de autorităţi administrative sunt în dependenţă directă de
nivelul de dezvoltare a economiei, de eficienţa mecanismelor de control şi de gradul de conştiinţă civică
(inclusiv cultura fiscală) a populaţiei.
La rândul său, un sistem de autorităţi administrative cu atribuţii fiscale bine organizat ar putea contribui la:
 crearea unei baze stabile pentru finanţarea programelor statale în noile condiţii de constituire a economiei de piaţă;
 sistematizarea şi simplificarea prevederilor legislaţiei fiscale, concentrate în mai multe acte normative;
 perfecţionarea principiilor şi mecanismelor privind impozitarea tuturor contribuabililor în mod echitabil
(aşezarea justă a sarcinilor fiscale) [1].
În aspectul perfecţionării sistemului de autorităţi executive ce exercită atribuţii fiscale, în vederea creării
unei administraţii fiscale eficiente, este de menţionat că acest gen de administraţie publică reprezintă un sistem
destul de complex cu diferite probleme ce necesită soluţionare.
1. Caracteristica generală a autorităţilor publice competente şi a domeniului fiscal
Pentru a-şi asigura mijloacele financiare necesare şi pentru a le distribui şi utiliza la timp şi echitabil, statul
exercită activitatea financiar-fiscală. Activitatea financiară a statului reprezintă activitatea organelor de stat
împuternicite privind formarea, distribuirea şi utilizarea planificată a fondurilor băneşti centralizate şi descentralizate, cu ajutorul cărora se asigură exercitarea de fapt a sarcinilor şi funcţiilor statului [2]. Asemenea activitate a statului este condiţionată de întreţinerea mecanismului statal, dezvoltarea continuă a factorilor care asigură o
dezvoltare normală şi durabilă a persoanei şi societăţii în ansamblu. Astfel, în scopul îndeplinirii sarcinilor
financiare, organele împuternicite ale statului intră în raporturi juridice cu caracter organizatoric cu toate orga83
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nizaţiile statale, indiferent de subordonarea acestora (inclusiv cu autorităţile publice locale), precum şi cu particularii (persoane fizice şi juridice). În asemenea cazuri de interacţiune sunt folosite diferite metode. Respectiv,
la formarea fondurilor financiare se aplică metoda plăţilor obligatorii şi benevole. Din categoria celor obligatorii
pot fi menţionate metoda fiscală, metoda perceperii unor taxe de stat şi a unor plăţi obligatorii cu destinaţie
specială, cum ar în cazul contribuţiilor în sistemul public de asigurări sociale, asigurări medicale şi al altor
categorii de asigurări de stat obligatorii. La metodele benevole pot fi menţionate împrumuturile de stat, loteriile,
taxele şi plăţile pentru anumite activităţi reglementate de organele statului.
La rândul său, distribuirea mijloacelor financiare ale statului se efectuează în temei prin două metode:
finanţarea şi creditarea. Finanţarea este alocarea mijloacelor băneşti în mod gratuit şi nerambursabil, în temei
organizaţiilor statale ce desfăşoară activităţi de interes public. Creditarea reprezintă acordarea pe un anumit
termen, cu plată şi cu caracter rambursabil, a mijloacelor băneşti atât organizaţiilor statale, cât şi celor nestatale.
În acest context este de menţionat că în trecutul nu prea îndepărtat organele competente utilizau şi aşa metode
ca metoda compensărilor reciproce şi a plăţilor în natură. De exemplu, metoda compensărilor reciproce era
aplicată într-un şir de domenii, cum ar fi agricultura şi industria de prelucrare a laptelui sau alocaţiile pentru
investiţii capitale [3], iar metoda plăţilor în natură era aplicată în domeniul asigurărilor sociale, utilizându-se
produse agricole şi alimentare, prestarea de servicii pentru datorii la plăţile de asigurări sociale: pensii, indemnizaţii şi ajutoare [4]. Asemenea metode, aparent necesare în situaţii de criză, nu sunt eficiente din punct de
vedere administrativ, pentru crearea unor factori de stimulare a proceselor economice şi de susţinere a păturilor
socialmente vulnerabile (plata pensiilor, indemnizaţiilor etc.) [5].
Prin urmare, activitatea financiar-fiscală a statului, conţinutul căreia este organizarea nemijlocită şi îndeplinirea sarcinii de colectare a mijloacelor băneşti pentru fondurile de stat, distribuirea echitabilă şi utilizarea
acestora în mod legal, este multifuncţională. Principalele varietăţi ale acestei activităţi statale ar fi: activitatea
bugetară, activitatea fiscală, activitatea de creditare, activitatea de asigurare obligatorie, activitatea valutară şi
de asigurare a circulaţiei monetare [6].
Dat fiind faptul că activitatea financiar-fiscală a statului este un domeniu destul de vast şi complex cu
diferite activităţi, un rol important în acest proces are activitatea fiscală. Astfel, această activitate şi sistemul
fiscal în general îndeplineşte funcţii de impunere, funcţii sociale şi de stimulare [7]. Un element important în
promovarea reformelor îl constituie lărgirea rolului financiar, de rând cu cel social, al impozitelor şi taxelor.
În prezent, partea considerabilă a veniturilor populaţiei se formează în sectorul privat al economiei. Respectiv,
în condiţiile economiei de piaţă, statului îi rămân tot mai puţine posibilităţi de a influenţa dezvoltarea unor
sau altor procese din societate, în special de natură economică, prin intermediul prescripţiilor administrative
directe, interdicţiilor etc. Asemenea influenţă poartă din ce în ce mai mult un caracter indirect şi se efectuează,
inclusiv, prin fiscalitate. Prin intermediul impozitelor şi taxelor, inclusiv al facilităţilor (înlesnirilor) la acestea,
pot fi ocrotite interesele naţionale în sfera economică, pot fi stimultate persoanele care sunt disciplinate şi
exercită activitatea economică în strictă conformitate cu legislaţia. Unul dintre scopurile sociale ale impozitelor
şi taxelor constă în redistribuirea veniturilor de la păturile asigurate ale populaţiei la cele puţin asigurate (sau
socialmente vulnerabile) prin intermediul colectării sumelor respective în fondurile statului şi utilizarea ulterioară
a acestora pentru acordarea de compensaţii, ajutoare, promovarea unor programe social-culturale pentru persoanele defavorizate etc. La rândul ei, și administrarea fiscală, pe lângă scopurile strict de colectare a impozitelor,
are și funcții sociale și de stimulare a diferitor categorii de contribuabili.
Evident că și cetăţenii pot influenţa nemijlocit asupra proceselor menţionate, respectiv putem vorbi despre
rolul cetăţenilor în domeniul fiscal, care în prezent se manifestă mai mult la nivel local.
În ceea ce priveşte sistemul autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul fiscal, acestea pot fi divizate în
două categorii principale:
 autorităţile publice cu competenţe de politici şi reglementare a domeniului fiscal (având o competență
generală) [8];
 autorităţile publice cu competenţe executive specifice sau de administrare fiscală (având o competență
de specialitate).
La prima categorie se atribuie Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul
Finanţelor, consiliile locale și primăriile.
Parlamentul Republicii Moldova are aşa atribuţii generale, cum ar fi adoptarea legilor, hotărârilor, aprobarea
bugetului statului şi exercitarea controlului asupra lui [9], respectiv aprobă politicile [10] și normele generale
ce reglementează domeniul fiscal [11].
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Guvernul Republicii Moldova, la rândul său, are ca domeniu de competenţă finanţele publice, relaţiile fiscale
şi vamale. În ceea ce priveşte atribuţiile Guvernului, acesta aprobă documente de politici şi acte normative;
prezintă Parlamentului spre adoptare şi asigură executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale
de stat şi a fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; are împuterniciri de a stabili modul de
organizare și funcționare, domeniile de activitate, structura și efectivul-limită ale ministerelor, ale altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului, de a înființa în subordinea sa alte autorități administrative
centrale pentru realizarea politicii statului într-un domeniu de activitate care nu intră în competența nemijlocită
a ministerelor; poate suspenda, abroga sau anula, în condițiile legii, actele miniștrilor, ale conducătorilor altor
autorități administrative centrale subordonate Guvernului și ale conducătorilor structurilor organizaționale din
sfera lor de competență, dacă acestea contravin Constituției Republicii Moldova, actelor normative ale Parlamentului, decretelor Președintelui Republicii Moldova, hotărârilor, ordonanțelor și dispozițiilor Guvernului [12].
Ministerul Finanțelor este un organ central de specialitate al administrației publice care realizează funcţiile
în așa domenii, cum ar fi finanţe publice, impozite și taxe, funcţiile de bază fiind, respectiv:
1) elaborarea analizelor ex ante, a documentelor de politici, a proiectelor de acte normative în domeniile
prevăzute, precum şi a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi a decretelor Preşedintelui
Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
2) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este
parte, în domeniile de competență, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
3) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget, elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
4) coordonarea şi/sau monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a serviciilor publice desconcentrate
din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;
5) monitorizarea percepției de către cetățeni și agenți economici a politicilor publice, a actelor normative
și a activităţii statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia etc. [13].
Ministerul este învestit cu așa drepturi [14] (deși, din punctul de vedere al statutului său de autoritate publică,
mai corect ar fi împuterniciri [15]):
1) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
2) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea unor autorităţi
administrative aflate în subordinea sa, inclusiv a serviciilor publice desconcentrate, precum şi a unor instituţii
publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirii funcţiilor sale;
3) să abroge acte ce contravin legislaţiei emise de autorităţile administrative, serviciile publice desconcentrate
din subordine şi de instituţiile publice în care are calitatea de fondator;
4) să solicite accesul şi să obţină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate, informaţii
statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură;
5) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni şi indicaţii metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa,
precum şi acte normative înregistrate în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie;
6) să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea suspendării acţiunii unor acte normative şi
administrative sau decizii ale autorităţilor administraţiei publice ce contravin legislaţiei.
Astfel, această autoritate are un rol important în ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea documentelor
de politici, actelor normative în domeniul fiscal, precum şi organizarea şi funcţionarea structurilor de specialitate
din subordine, cum ar fi organele fiscale şi vamale.
Având în vedere că sistemul administrației publice din Republica Moldova are la bază descentralizarea
administrativă, consiliile din sate (comune), orașe (municipii), inclusiv la propunerea autorității executive
respective, au aşa competenţe în domeniul fiscal, cum ar fi [16]:
1) decid punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei lor, a impozitelor şi taxelor locale, a
modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar;
2) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale structurilor şi serviciilor publice
din subordine, precum şi schema de salarizare a personalului acestora;
3) aprobă decizia bugetară anuală, precum şi decizii privind modificarea bugetului local;
4) audiază raportul semestrial privind executarea bugetului local şi aprobă raportul anual privind executarea bugetului local;
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5) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură.
Autorităţile menţionate determină structura şi modul de activitate a celei de-a doua categorii de autorităţi
a administraţiei publice cu competenţe de administrare fiscală.
2. Autoritățile administrației publice cu atribuții de administrare fiscală și corelația dintre ele
În literatura de specialitate, ca organe cu atribuții de administrare fiscală sunt menţionate organele fiscale,
vamale și serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor satelor (comunelor),
oraşelor (municipiilor) [17].
Administrarea fiscală este un gen de activitate administrativă, fiind definită ca „activitatea organelor de
stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în
caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale” [18]. În opinia noastră, este
discutabilă componenta de urmărire penală ca parte a administrării fiscale, deşi în aspectul integrităţii obligaţiei
fiscale şi a procesului fiscal aceasta ar fi admisibilă.
În contextul celor menţionate, ar fi binevenită crearea unui mecanism integru de administrare a impozitelor
şi taxelor, penalităţilor şi sancţiunilor în domeniul fiscal. Majoritatea acţiunilor de administrare fiscală trebuie
să fie exercitate de către organele fiscale sau cu suportul acestora. De asemenea, instituţia administrării fiscale
trebuie să facă faţă unor aşteptări în ceea ce priveşte necesităţile de asigurare a serviciilor publice în permanentă
creştere, contrar dorinţei de minimalizare a presiunii fiscale. O astfel de administraţie bazată pe încredere şi
cu un mod de funcţionare previzibil este o condiţie de bază pentru o dezvoltare economică şi socială durabila.
Conform prevederilor constituţionale [19], administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se
întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor
administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. Autonomia
priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, cât şi gestiunea colectivităţilor pe care
le reprezintă, inclusiv suportul financiar adecvat. Respectiv, autorităţile administraţiei publice locale sunt
responsabile de administrarea impozitelor şi taxelor locale, iar organele fiscale trebuie să colaboreze şi să
acorde asistenţă conform legii.
Astfel, principalele autorităţi ale administraţiei publice cu competenţe fiscale sunt Serviciul Fiscal de Stat,
organele vamale care formează Serviciul Vamal şi serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din
cadrul primăriilor [20]. Însă, există o categorie de autorităţi ale administraţiei publice care, printre alte competenţe
de bază, exercită şi unele atribuţii de natură de administrare fiscală, precum:
1) calcularea, colectarea şi raportarea impozitului, taxei sau alte contribuţii obligatorii (de exemplu, organele executive centrale sau locale cu atribuţii în domeniul privatizării bunurilor proprietate publică – privind
impozitul privat [21]);
2) colectarea şi raportarea impozitului, taxei sau alte contribuţii obligatorii (de exemplu, organizaţiile ce
efectuează testarea tehnică obligatorie a autovehiculelor, Agenţia Servicii Publice – taxele rutiere [22]);
3) controlul şi constatarea încălcărilor din domeniul fiscal (de exemplu, Casa Naţională de Asigurări
Sociale (CNAS) – privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii [23]).
Respectiv, apare necesitatea de a introduce în legislaţia fiscală conceptul de agent fiscal, care ar fi autoritatea
administraţiei publice sau altă persoană împuternicită de aceasta care exercită unele atribuţii de administrare
fiscală.
În prezent administraţiile fiscale din diferite state se confruntă, mai mult sau mai puţin, cu aceleaşi probleme
în continuă schimbare, fiind determinate în special de fenomenul globalizării şi de viteza de transmitere în
creştere a fluxurilor informaţionale. Acestea sunt impuse de amplificarea pretenţiilor contribuabililor, ceea ce
determina o cerere crescută pentru un serviciu eficient, orientat spre client, o activitate transparentă şi accesul
liber la informaţie.
Tendinţa persistentă către globalizare atrage după sine creşterea şi complexitatea investiţiilor, tranzacţiilor
şi prestaţiilor internaţionale, inclusiv în formă „dematerializată”. Efectul principal al fenomenului menţionat
în plan fiscal ar fi dificultatea controlului preţurilor de transfer. Noile oportunităţi pentru comerţul electronic
vor forţa soluţionarea problemei privind ceea ce ar trebui impozitat şi unde va fi plasată povara fiscală.
Astfel, necesitatea reformelor în domeniul administrării impozitelor şi altor plăţi obligatorii este determinată
de diverşi factori, cum ar fi schimbările economice şi sociale, mediul de afaceri conectat din ce în ce mai mult
cu economia internaţională, precum şi schimbările pe plan internaţional în ceea ce priveşte perfecţionarea
administrării fiscale.
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Crearea unei administraţii fiscale moderne şi eficiente, pe baza bunelor practici recunoscute la nivel internaţional, creşterea gradului de colectare, prin unificarea administrării tuturor plăţilor obligatorii la buget, se
impune în permanenţă şi ar fi un obiectiv important pentru autorităţile publice.
Organele fiscale şi cele vamale rămân a fi principala forţă motrice în colectarea veniturilor la bugetul de
stat. Pe lângă creşterea gradului de colectare a veniturilor se impune creşterea gradului de încredere publică
în sistemul de administrare fiscală, prin schimbarea modului de abordare a relaţiilor cu contribuabilii şi prin
creşterea gradului de transparenţă, fără a atinge interesele personale ale contribuabililor. Se impune, de asemenea,
stabilirea unor criterii noi de evaluare a performanţei obţinute de personalul din cadrul autorităţilor cu atribuţii
de administrare fiscală.
Un aspect distinct îl constituie activitatea de control fiscal, colectare şi soluţionare a contestaţiilor în domeniul
contribuţiilor sociale şi medicale, în vederea eliminării paralelismelor din activitatea de control şi raportare a
diferitor autorităţi ale administraţiei publice de specialitate. Unificarea acestor activităţi ar aduce o serie de
avantaje atât bugetului, cât şi contribuabililor, cum ar fi:
 o mai bună performanţă a colectării din partea unei autorităţi unice, indiferent de destinaţia plăţii
(bugetul de stat sau alt buget central);
 creşterea conformării voluntare printr-o abordare integrată a controlului în domeniul plăţilor obligatorii;
 reducerea poverii conformării voluntare pentru contribuabili, ca urmare a reducerii numărului de plăţi,
declaraţii şi al instituţiilor cu care trebuie sa intre în contact, aspecte de guvernare electronică.
De asemenea, ar fi necesară perfecţionarea mecanismului de securitate internă împotriva diferitor abuzuri
şi tratamentului inechitabil al contribuabililor, precum şi a mecanismului de asigurare a securităţii funcţionarilor
fiscali în procesul exercitării atribuţiilor.
Prin urmare, ar fi necesară o reorganizare eficientă a organelor ce exercită acţiuni de administrare fiscală
reieşind din împărţirea administrativ–teritorială a Republicii Moldova şi ținându-se cont de autonomia
autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să dispună de
mecanisme suficiente pentru valorificarea potenţialului fiscal din teritoriu.
În scopul optimizării activităţii de administrare fiscală şi creării unui sistem eficient, ar fi necesar de a
perfecţiona şi mecanismele de colaborare şi delimitare a competenţelor autorităţilor administraţiei publice de
specialitate, în special de nivel central şi de nivel local.
Concluzii
Autorităţile administrative cu atribuţii fiscale trebuie să îmbine principiul delimitării stricte a competenţelor
cu principul conlucrării şi schimbului de informaţii în beneficiul contribuabililor, cu diminuarea concomitentă a
poverii şi barierelor administrative din domeniul fiscal.
Activitățile în acest domeniu sunt efectuate de două categorii de autorități publice: autorităţi publice care
promovează politica fiscală la nivel central sau la nivel local și autorităţi ale administraţiei publice care exercită
funcţii cu caracter executiv privind implementarea în practică a politicilor fiscale, exercitând administrarea
fiscală. Concomitent, există o categorie de autorităţi publice care doar dispun de anumite atribuţii cu caracter
fiscal. În acest din urmă caz, autorităţile administraţiei publice îndeplinesc funcţii de agenţi fiscali, iar în
legislaţia din domeniu se impune evidenţierea şi concretizarea statutului juridic al acestora, inclusiv în raport
cu principalele autorităţi de administrare fiscală. De asemenea, se observă un volum mare de prevederi și
categorii de autorități publice cu interferențe în procedurile de administrare fiscală, ceea ce face dificilă
administrarea anumitor plăţi obligatorii, precum şi administrarea fiscală în general.
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