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Abstract 

 

 Argumentation (topicality). The topicality of the research subject is proven by the fact that tax pressure, analyzed at a 

micro level, is a relevant issue that causes the most ardent discussions. Entities can be burdened with an exaggerated 

share compared to the relatively low average level of fiscal pressure in the country. On the other hand, when there is a 

high average level of tax burden, the tax pressure can be relatively moderate in case of its fair distribution. In order to 

determine the impact of taxes on the financial position of the economic agent, it is advisable not to limit the calculation 

of the fiscal pressure index only to one criterion. 

The purpose of this paper is to apply the systematic approach to the practical assessment of the fiscal pressure, which 

would allow a full assessment of the real fiscal pressure on the economic agents and determine the degree of influence 

of some factors on the fiscal pressure.The results of this analysis can be used in the decision-making in the field of fiscal 

and budget policy, as well as in the area of tax administration. 

Data and methods. The study relies on the most common methods of assessing fiscal pressure, which generated a 

common opinion of authors on the selection of criteria for its evaluation. 

Outcomes. The study reveals that, in order to determine fiscal pressure at the microeconomic level, there is a need for a 

combination of indicators, in line with the conceptual approach to tax issue analysis. In other words, it calls for a bold 

switch from empiricism to rationalism, from searching for the indicator that reflects the widely-accepted tax pressure, 

to analyzing fiscal pressure as to solve efficient tax management tasks. The research purpose embodies the suggested 

principles and methods of analysis, based on the allocation of different types of taxes, but they need to be further 

developed and implemented. 

This research enabled to determine the place of tax administration as an important aspect for the company's tax 

management. The study of the theoretical fundamentals of tax management and its role in the company's tax 

optimization have shown that the effective way to increase profitability does not simply imply the mechanical reduction 

of taxes, but the creation of an efficient system to manage the entity and opt for financial solutions that allow to 

optimize the entire structure (including taxes). 
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Conţinutul lucrării. Gestiunea fiscală marchează trecerea de la un cost fiscal excesiv la 

unul optimizat, prin includerea în decizia de perspectivă a entităţii, riscul şi eficacitatea fiscală, 

optimizarea tuturor cheltuielilor cu impozite şi taxe, contribuţii şi fonduri speciale. Optimizarea 

costului fiscal în cadrul unei entităţi poate fi realizat prin remodelarea rezultatului fiscal cu ajutorul 

deciziilor curente şi al unor strategii. Scopul final al optimizării fiscale îl constituie diminuarea 

costului fiscal în condiţiile respectării reglementărilor legale în vigoare. 

În unele state sunt stabilite limitele gestiunii fiscale pentru a preveni evaziunea fiscală. 

Posibilităţile de gestionare sunt foarte reduse şi se bazează mai mult pe facilităţile fiscale, acordate 

unor categorii de contribuabili. Optimizarea fiscală a entităţii este foarte importantă şi constituie o 

strategie a entităţii, care asigură nu numai posibilitatea reducerii cheltuielilor fiscale, dar şi asigură 

securitatea financiară a întreprinderii şi a conducerii acesteia[1]. 

 Elaborarea schemelor optimizării fiscale sunt individuale pentru fiecare entitate, dar se 

bazează pe aceleaşi principii. 

Analiza principalelor abordări teoretice privind definirea unor concepte, cum ar fi: optimizarea 

impozitării, planificarea fiscală, beneficiul fiscal al entităţii, a permis determinarea esenţei lor, locului 

şi direcţiei viitoare de dezvoltare în sistemul relaţiilor economice. În procesul de cercetare a fost 

determinat locul optimizării fiscale, ca o parte importantă a administrării fiscale a entităţii. Studiul 
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fundamentelor teoretice ale planificării fiscale şi rolul său în optimizarea fiscală a entităţii a 

demonstrat că modalitatea eficientă de creştere a profitabilităţii nu este reducerea mecanică a 

impozitelor, dar crearea unui sistem eficient de management al entităţii şi adoptarea unor soluţii 

financiare care permit să facă optimă întreaga structură (inclusiv impozitele). Cu alte cuvinte, nu 

vorbim despre tactica reducerii fiscale, dar despre strategia administrării fiscale optimea entităţii. În 

opinia noastră, optimizarea fiscală este elaborarea unui complex de măsuri care implică un echilibru 

cu nivel redus al presiunii fiscale şi menţinerea riscurilor fiscale la limitele acceptabile, orientate spre 

raţionalizarea impozitelor plătite şi reducerea riscurilor fiscale conform legislaţiei în vigoare[2]. 

Utilizarea metodelor de optimizare fiscală, în opinia noastră, va permite managerilor 

entităţilor să ia decizii de gestiune în timp util în ceea ce priveşte evidenţa contabilă, analiza, 

planificarea, monitorizarea şi reglementarea sistemului de impozitare a entităţii. Metoda de 

optimizare fiscală a entităţii este reprezentată grafic în figura 1. 

Pentru eficientizarea gestiunii fiscale la entitate propunem metoda de optimizare a presiunii 

fiscale la nivel microeconomic pe baza abordării complexe, în care se efectuează analiza impozitării 

entităţii şi se estimează valoarea indicelui presiunii fiscale în limitele optime ale coridorului fiscal. 

Coridorul fiscal reprezintă formarea funcţiei de bază privind optimizarea impozitării entităţii cu un 

risc impozitar minim. 

Scopul metodologiei de optimizare a procesului de impozitare a entităţii constă în 

reglementarea sistemului de impozitare al entităţii în aşa fel încât în timpul realizării procedurilor de 

planificare fiscală, control şi reglementare, valoarea indicatorului presiunii fiscale să se încadreze în 

limitele "coridorului fiscal". Conceptul "coridor fiscal", formulat de autorul rus Gofman, înseamnă 

construirea funcţiei obiective de optimizarea sistemului fiscal al entităţii[2]. 

Limita inferioară a coridorului fiscal este valoarea minimă acceptabilă a indicatorului 

presiunii fiscale, când entitatea nu apare în grupul de întreprinderi cu riscuri maxime fiscale şi 

activitatea entităţii este viabilă din punct de vedere economic. Limita inferioară a coridorului fiscal 

se determină prin formula: 

L1 =
ƩTVA+

PN∗Civ

1−Kiv
+FS(Kcs şi Kcm)+Sbi

𝑉𝑉
   (1) 

 

cu condiţia că L1 ≥ PFm      

      unde, L1–limita inferioară optimă a coridorului fiscal, 

PFm–presiunea fiscală medie pe sector 

ƩTVA–suma TVA 

PN– profitul net 

Kiv– coeficientul impozitului pe venit (impozitul pe venit de la persoane juridice) 

FS– fondul de salarii 

Kcs şi Kcm– coeficienţii contribuţiilorpentru asigurările sociale şi medicale  

Sbi – suma impozitului pe bunuri imobiliare 

VV– venitul din vânzare. 

 

  



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia 

Cunoaşterii”,  22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. III  

E-ISBN 978-9975-75-897-0 

 

139 

 

 

 
 

Etapa 

de organizare 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etapa 

Contabilitate  

şi analiză 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Planificarea 

fiscală 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Controlul şi 

reglementarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metoda de optimizare fiscală a entităţii 
Sursa: adaptată pe autor în baza[2] 

 

Limita superioară a coridorului este valoarea fiscală a indicelui presiunii fiscale, când 

profitabilitatea activităţii entităţii este comparabilă cu creşterea presiunii fiscale, adică, entitatea îşi 

menţine poziţia financiară stabilă şi posedă resurse suficiente pentru o dezvoltare continuă. Limita 

superioară a coridorului fiscal este calculată conform formulei: 

L2 = KL1x Rms 

unde, L2 – limita superioară optimă a coridorului fiscal, 

KL1–coeficientul plăţilor fiscale marginale, 

Rms–rentabilitatea medie sectorială a activităţii entităţii. 

Desfăşurarea optimizării fiscale trebuie să ţină cont de criteriile care pot fi divizate în 

calitative şi cantitative. 

Optimizarea calitativă (structurală) este alegerea schemei optime sau a schemelor de 

optimizare fiscală, în funcţie de specificul activităţii entităţii. 

Criteriul cantitativ de optimizare constă în maximizarea venitului net cu condiţia restricţiilor 

coridorului fiscal la limita superioară a coridorului fiscal[2].Optimizarea cantitativă trebuie 

efectuată cu condiţia ca beneficiile fiscale obţinute de către entitate în urma realizării măsurilor 

privind optimizarea calitativă nu vor provoca apariţia riscurilor fiscale maxime şi vor permite 

menţinerea unei poziţii financiare stabile la entitate şi resurselor suficiente pentru dezvoltarea 

ulterioară de succes. 

 Scopul eficientizării gestiunii fiscale se propune a fi atins prin elaborarea unui algoritm de 

formare a modelelor de optimizare a impozitării entităţilor, în baza utilizării metodelor propuse. 

Având în vedere tendinţele actuale de creşte a presiunii fiscale a subiecţilor economici, elaborarea 
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unui algoritm de formare a modelului de optimizare a impozitării entităţii este mai evidentă, care, în 

opinia noastră, constă în următoarele ( vezi figura 2). 

Acest algoritm prevede posibilitatea formării unui model de optimizare aimpozitării entităţii, 

ţinând cont de evaluarea impactului factorilor de mediu extern şi intern asupra stabilităţii financiare 

a ei. Totodată, în timpul monitorizării indicatorilor dezvoltării financiare a entităţii, trebuie să ţină 

cont de indicatorul elaborat al stabilităţii fiscale, dar şi de metodologia de evaluare a stabilităţii 

financiare, ţinând cont de povara fiscală. 

La reflectarea tranzacţiilor economice în evidenţa contabilă, care au loc în cadrul activităţii 

entităţii, trebuie de respectat normele şi drepturile prevăzute de lege. Selectarea unui mod special 

pentru reflectarea unei tranzacţii economice efectuată în conturile contabile se aprobă de organizaţie 

prin actul normativ local intern – ordinul cu privire la politica contabilă. 

La formarea acestui ordin şi la alegerea unui element concretal politicii contabile, nu se 

efectuează calculul impactului acestuia atât asupra presiunii fiscale, cât şi, în general, asupra 

rezultatului financiar de perspectivă al activităţii economice a entităţii. 

Această situaţie poate provoca, ulterior, pierderi financiare suplimentare, care sunt posibile 

de evitat ca urmare a stabilirii anumitor graniţe de utilizare a unei modalităţi individuale pentru 

fiecare subiect economic, reieşind din resursele sale disponibile financiare şi materiale, precum şi 

particularităţile procesului tehnologic. Astfel, la elaborarea politicii contabile a entităţii, considerăm 

oportun a se determina influenţa celor mai importante elemente asupra indicatorului complex al 

situaţiei financiare în perspectivă. 

Aplicarea în raportul contabil a metodei stabilite de reflectare a obiectului evidenţei 

contabile are impact, în general, asupra presiunii fiscale a entităţii. Printre factorii care influenţează 

asupra presiunii fiscale sunt următoarele modalităţi şi metode, utilizate în cadrul politicii 

contabile[3]: 

- evaluarea costului activelor fixe; 

- ordinea calculării amortizării conform activelor fixe; 

- ordinea calculării amortizării conform activelor nemateriale; 

- evaluarea stocurilor de producere şi ordinea de casare a lor în producţie; 

- ordinea rambursării costului obiectelor; 

- formarea stocurilor viitoarelor cheltuieli; 

- metoda de calculare a veniturilor din vânzarea producţiei (lucrări, servicii). 
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Figura 2. Algoritmul de formare a modelului de optimizare a impozitării 
Sursa: elaborată de autor în baza [4] 

 

În tabelul 1 este prezentat impactul fiecărui factor menţionat asupra bazei fiscale a anumitor 

impozite şi taxe, plătite de entitate în procesul de realizare a activităţii financiare şi economice în 

Republica Moldova. 
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Tabelul 1. Impactul fiecărui element al politicii contabile asupra bazei fiscale 

a anumitor impozite în Republica Moldova 

Elementulpoliticii contabile TVA Accizele 

Impozitul pe 

venitul 

persoanelor 

juridice 

Evaluarea costului activelor fixe - - + 

Ordinea calculării amortizării conform activelor fixe - - + 

Evaluarea stocurilor de producere şi ordinea de casare a 

lor în producţie 

- - + 

Ordinea rambursării costului obiectelor incluse în 

activele circulante 

- - + 

Formarea stocurilor viitoarelor cheltuieli - - + 

Metoda de calculare a veniturilor din vânzarea 

producţiei 

+ + + 

Sursa: elaborat de autor 

Semnul "+" înseamnă că elementul specificat în politica contabilă are efect asupra presiunii 

fiscale, care influenţeazăasupra bazei fiscale conform plăţilor fiscale respective, semnul "-" indică 

cu privire la absenţa influenţei acestui factor. 

Determinăm impactul elementelor politicii fiscale asupra situaţiei financiare şi a presiunii 

fiscale a entităţii: 

1. Modalităţile rambursării costului activelor fixe şi activelor nemateriale 

Cantitatea de amortizare a calculelor variază în funcţie de metoda de amortizare utilizată 

conform selectăriientităţii. Gradul de influenţă a amortizării asupra situaţiei financiare este prezentat 

în tabelul 2. 

Tabelul 2. Interdependenţa între metoda de amortizare, presiunea fiscală(PFE)şi 

situaţia financiară a entităţii (SFE) 

Suma deducerilor de 

amortizare 

Impactul deducerilor de 

amortizare asupra PFE 
Impactul deprecierii asupra SFE 

Creşterea sumei deducerilor 

de amortizare 

Se reduce SFE se înrăutăţeşte 

Reducerea sumei deducerilor 

de amortizare 

Se majorează SFE se echilibrează  

Sursa: elaborat de autor 

2.Formarea stocurilor pentru cheltuielile viitoare 

În conformitate cu legislaţia, organizaţia are dreptul de a crea stocuri pentru cheltuielile 

viitoare. Dacă la entitate nu sunt create stocuri pentru cheltuielile viitoare, cheltuielile se atribuie la 

costul de preţ pe parcursul realizării. În acest caz, costul de preţ pentru luna de raportare creşte 

enorm, care, la rândul său, atestă impact negativ asupra situaţiei financiare a entităţii. 

Tabelul 3. Interacţiunea între stocurile cheltuielilor viitoare, presiunea fiscală(PFE) şi 

situaţia financiară a entităţii(SFE) 

Indicatorul 

Impactul stocului 

cheltuielilor viitoare asupra 

PFE 

Impactul stocului cheltuielilor 

viitoare asupra SFE 

Rezerva nu este creată – este 

majorat costul de preţ al 

producţiei 

Se reduce SFE se agravează 

Rezerva este creată – includerea 

echilibrată în costul de producţie 

Se majorează SFE se echilibrează  

Sursa: elaborat de autor 
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3. Recunoaşterea venitului din vânzarea produselor (bunuri, lucrări, servicii) 

Veniturile din vânzarea produselor (bunuri, lucrări, servicii) sunt înregistrate în evidenţa 

contabilă în momentul recunoaşterii uneia dintre posibilităţile (metodele), stabilite de legislaţie: 

- metoda de casă – la recunoaşterea în evidenţa contabilă a veniturilor din vânzare pe 

parcursul achitării produselorexpediate, produselor finite, lucrărilor executate, serviciilor prestate; 

- metoda de calcul– la recunoaşterea în evidenţa contabilă a veniturilor din vânzare pe 

parcursul achitării produselor expediate, produselor finite, lucrărilor executate, serviciilor prestate. 

Metoda selectată de către entitate pentru recunoaşterea venitului are un impact direct asupra 

indicatorului situaţiei financiare a entităţii. 

 

Tabelul 4. Interacţiunea dintre metodele de recunoaştere a venitului, presiunea 

fiscală(PFE)şi situaţia financiară a entităţii(SFE) 

Indicatorul 

Impactul metodei de 

recunoaştere a venitului 

asupra PFE 

Impactul metodei de 

recunoaştere a venitului 

asupra SFE 

Creşterea sumei veniturilor la 

modificarea metodei de casă 

asupra metodei de calcul 

Se majorează SFE se agravează 

Reducerea sumei veniturilor la 

modificarea metodei de calcul 

asupra metodei de casă 

Se reduce SFE se echilibrează  

Sursa: elaborat de autor 

 

Ordinul privind politica contabilă reprezintă, pentru entitate, un fel de plan contabil şi 

financiar pe termen scurt pentru anul fiscal. Selectarea unui anumit element al politicii contabile 

trebuie realizată în mod rezonabil, ţinând cont de calculele efectuate conform tuturor modalităţilor 

şi metodelor legale aprobate, deoarece are impact direct proporţional asupra presiunii fiscale şi a 

rezultatelor financiare ale entităţii. Metodologia elaborată de justificare a aplicării politicii contabile 

reglementează etapele de formare a ordinului privind politica contabilă a entităţii, dar şi permite 

entităţii să reglementeze prompt modificările în situaţia financiară în baza optimizării presiunii 

fiscale. 

 

CONCLUZII 

 Pentru a asigura deciziile luate privind îmbunătăţirea situaţiei financiare a organizaţiei, 

constatăm necesitatea utilizării indicatorului presiunii fiscale în gestiunea financiară[5]. 

Pe parcursul desfăşurării studiului a fost stabilit că indicatorul presiunii fiscale nu se aplică 

în sistemul coeficienţilor analitici (indicatorilor) de evaluare a situaţiei financiare, a altor modele 

descrise în teoria gestiunii financiare. Principalele motive ale acestei situaţii sunt: 

1) definirea tradiţională/comună în literatura de specialitate economică a utilizării 

indicatorului presiunii fiscale în planificarea fiscală (aspectele privind planificarea fiscală în 

lucrările de management financiar, în general, nu sunt cercetate); 

2) în modelele managementului financiar, impozitele sunt luate în considerare ca factori care 

influenţează asupra indicatorului rezultativ. În cadrul modelelor, indicatorul presiunii fiscale nu 

poate fi utilizat din motive destul de obiective: pentru a gestiona presiunea fiscală ca o cauză care 

determină starea altor sisteme de factori, trebuie să cunoaştem cum este reglementată valoarea în 

mod optimal. În acest sens, presiunea fiscală se evidenţiază ca indicator rezultativ. 

Trebuie precizat şi faptul că a gestiona impozitele şi taxele, în sensul optimizării nivelului 

lor, nu înseamnă încălcarea legislaţiei. Printr-o gestiune fiscală corectă şi argumentată se pot evita 

neplacerile evaziunii fiscale sau ale fraudei fiscale la nivel macroeconomic. 
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Experienţa statelor dezvoltate arată, că pentru organizarea eficientă a procesului de gestiune 

fiscală este necesar ca, în intervale de timp strict determinate, să fie prelucrate volume mari de 

informaţie. Acest lucru se poate efectua numai cu utilizarea tehnologiilor informaţionale, ce asigură 

spectrul necesar de servicii. 

Nu vorbim despre tactica de reducere a impozitelor, dar despre strategia gestionării optime a 

întreprinderii. În opinia noastră, optimizarea impozitării rezidă în elaborarea unui set de măsuri care 

presupun un echilibru dintre nivelul redus al poverii fiscale şi menţinerea riscurilor fiscale în limite 

acceptabile, orientate în cadrul legislaţiei în vigoare spre raţionalizarea impozitelor plătite şi 

reducerea riscurilor fiscale. 

Astfel, sistemul de impozitare optim, pe de o parte, trebuie să asigure cu resurse financiare 

nevoile statului, iar, pe de altă parte, nu doar să nu reducă stimulentele contribuabilului pentru 

activitatea de întreprinzător, dar şi să-l oblige spre o căutare constantă a modalităţilor de 

îmbunătăţire a eficienţei gestionării. Acest indicator al presiunii fiscale asupra contribuabilului 

constituie un evaluator destul de serios al calităţii sistemului fiscal al ţării. 
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