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FISCALITATEA ȘI SISTEMUL FISCAL – PAȘI PRIN TIMP
În economiile de piață, majoritatea veniturilor bugetului de stat provin din impozite. Sistemul
fiscal include legislația, în întregimea sa, care reglementează taxele, impozitele, contribuțiile, regimurile
de colectare și încasare a lor, având drept obiectiv alimentarea metodică a bugetului de stat, a celor locale
ori a fondurilor extrabugetare. Sistemele fiscale au evoluat avându-se în vedere interesele și cerințele
claselor conducătoare, făcând ca organizarea fiscului să nu fie foarte acceptată. Orice stat, din antichitate
până în prezent, a avut în vedere adoptarea sistemului fiscal propriu la evenimentele economice și militare
petrecute. Lucrarea de față prezintă o trecere prin timp a politicii fiscale și sistemului fiscal, din
antichitate până în prezent, la nivel global, ulterior axându-se la nivelul României. Analiza este întregită
prin exemplificarea fiscalității sectorului agricol, fiind unul cu condiții diferite (risc mai mare), ceea ce îi
conferă diverse ajustări, bonificații sau așa numitele cote reduse de impozitare. Studiul analizează atât
elemente teoretice, cât și practice ale impozitării veniturilor agricole, prezentând posibile consecințe ale
viitorului apropiat.
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THE TAX SYSTEM – STEPS THROUGH TIME
In modern market economies, most of the state budget revenue comes from taxes. The tax system
includes the entire legislation regulating taxes, contributions, collection schemes, with the purpose of
methodically feeding the state budget, local or extra-budgetary funds. Tax systems evolved taking into
account the interests and requirements of leading classes, making the organization of the tax system
almost unacceptable. Any state from antiquity to date has considered adopting its own fiscal system to the
economic and military events that have taken place. The paper reviews the tax policy and fiscal system
over time, from antiquity to the present moment, globally, and then focused on Romania. The analysis is
completed by exemplifying the taxation of the agricultural sector, as a sector with different conditions
(higher risk), which confers it various adjustments, bonuses or so-called low taxation rates. The study
analyzes both the theoretical and practical elements of agricultural income taxation, showing possible
consequences for the near future.
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