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3. PARADISURILE FISCALE41

3.1. Consideraţii generale cu privire al paradisurile
fiscale şi activităţile „OFFSHORE”

3.1.1. Precizări prealabile
La simpla auzire a cuvântului „paradis fiscal” ne

imaginăm locuri populate de miliardari care îşi petrec cea mai
mare parte a timpului pe plajă, lungiţi pe un şezlong sau într-un
hamac agăţat de doi cocotieri, cu un pahar la îndemână. Averea
lor, în mod evident inepuizabilă, este ascunsă într-o bancă
elveţiană sub un număr de cont.

Fiecare îşi făureşte astfel scenariul viselor sale...42

Realitatea este că paradisurile fiscale nu sunt situate
toate la tropice, ci sunt răspândite pe cele cinci continente şi nu
sunt refugiul exclusiv al celor mai bogaţi. Majoritatea celor care
obţin profituri în aceste locuri dispun de o avere modestă pe
care doresc să o dezvolte şi să o păstreze. În epoca avionului şi
a internetului, orice individ care deţine câteva bunuri resimte
într-adevăr nevoia de a proteja ceea ce posedă.

41 N., C., Aniţei. TAX HAVENS OUTSIDE EUROPE,   Jurnal de Studii
Juridice, Anul VI, nr. 1-2/2011,  ISSN 1841-6195, Editura Lumen, 2011,
Iasi,   pp. 43-53, ISSN 1841-6195. www.jls.upa.ro
N., C., Aniţei. Fiscal Paradise/ Paradisurile fiscale,  Revista de criminologie, de
criminalistica si de penologie, nr. 2/2011, Bucuresti, ISSN -1454-5624, pp.
27-57 http://www.mpublic.ro/reviste.htm
N., C., Aniţei. Considerații generale privind paradisurile fiscale,   Supliment
Jurnalul de Studii Juridice, Editura Lumen, 2010, Iasi, Anul V, nr. 3-4/2010,
ISSN 1841-6195, pp.185 -197. http://www.ceeol.com/aspx/
publicationdetails.aspx?publicationid=37f87e6d-6349-4729-b7ea-1d7a37c6c
600
42 C., Duphin. Ghidul cu adevărat practic al paradisurilor fiscale, Grupul de edituri
Tribuna, Braşov, 1999, p.11.
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În contextul mondializării schimburilor, o întreprindere
care ignoră paradisurile fiscale se condamnă prin aceasta la
non-competivitate.

Denumirea de „paradis fiscal”, folosită într-un domeniu
larg în ultimii 20 ani, tinde din ce în ce mai mult să fie înlocuită
prin acela de „paradis financiar” sau de „centru financiar
internaţional” sau mai nou de „centru financiar offshore”.

În aceste mici ţări, în marea majoritate insulare, se
poate alege domeniul fiscal, locul de instalare a bazei de lucru,
se poate trăi aici, se pot câştiga bani sau se poate obţine
cetăţenia şi se adresează fie persoanelor fizice, fie persoanelor
juridice, fie ambelor în acelaşi timp.

Statele considerate ca fiind paradisuri fiscale constituie un
refugiu pentru toate tipurile de societăţi cu scopul de a permite
beneficiarilor să reducă şi respectiv chiar să suprime în
totalitate taxele la care sunt supuşi în deplină legalitate şi de o
manieră practic imposibil de controlat de către serviciile fiscale
din ţara de origine.

În lume există aproximativ 60 de paradisuri fiscale.
Unele, după ce au dispărut, aşa cum e cazul Libanului, renasc
din propria cenuşă. Altele, aşa cum este Elveţia, sunt pe cale de
dispariţie sau au dispărut de curând, cum este Hong-Kong-ul.
Concomitent, în alte locuri se nasc paradisuri noi.

Subiect „fierbinte” prin excelenţă, paradisurile fiscale
sunt uneori la o „bătaie de puşcă” şi binecunoscute de turişti:
Andorra, „seducând” odată în plus, Austria este vestită pentru
secretul său bancar, fără a uita de Monaco sau Gibraltar.

Altele sunt totodată adevărate paradisuri de vacanţă:
Caraibele cuprind un număr mare de state cu o fiscalitate
privilegiată, insulele Caimans posedă o bancă pentru cei 60
locuitori, iar insulele Cook îi fac să viseze pe bancheri.

Paradisurile fiscale există. Ele pot fi utilizate pentru a
realiza profituri mari, pentru protecţia banilor şi pentru a scăpa
de taxele numeroase. În zilele noastre, cele mai bune posibilităţi
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de investire se găsesc dincolo de propriile frontiere, în cadrul
numeroaselor pieţe străine.

3.1.2. Un scurt istoric al paradisurilor fiscale
Ideea scutirii fiscale nu este deloc nouă. Istoricii

amintesc de înţeleptul Platon, care folosea o campanie non-
profit pentru a-şi finanţa celebra-i Universitate, în Grecia
antică.

Tot în această perioadă, micile insule vecine cu Atena,
stocau mărfurile aduse pe mare sau care plecau pe mare pentru
a evita impozitul de 2 % asupra importurilor respectiv
exporturilor, perceput de cetate.

În perioda de înflorire a Imperiului Roman insula
grecească Delos era folosită de romanii înstăriţi pentru a evita
în mod legal plata de dări impozite şi alte taxe prevăzute de
legislaţia latină.

Britania romană folosea la începutul mileniului societăţi
pe care astăzi le-am numi offshore.

În Grecia veche, insulele din vecinătatea Atenei erau
utilizate de către comercianţi pentru stocarea mărfurilor,
evitîndu-se astfel un impozit de 2% perceput de cetate asupra
importurilor şi exporturilor. În secolele XVI - XVIII, Flandra a
devenit paradis fiscal, întrucât comerţul efecutat prin porturile
sale era supus la obligaţii fiscale şi la restricţii minore.
Momentul care marcheză creşterea importanţei paradisurilor
fiscale îl reprezintă sfârşitul celei de-a doua mari conflagraţii
militare mondiale. Specialiştii americani în societăţi
multinaţionale D.K.Eiteman şi A.L.Stonehill considera că
aceasta se datorează creşterii numărului filialelor unei societăţi–
mamă.

În timpul evului mediu, proprietarii de pământ
impuneau taxe abuzive sau nenumărate restricvţii şi limitări
fiscale. Se găseau însă destule modalităţi de a eluda fiscalitatea
ridicată prin aşa numitele trusturi. Scopul acestora erau şi de a
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păstra intactă proprietatea familială sau de a proteja tranzacţiile
comerciale, însă aceste înlesniri erau doar apanajul celor cât de
cât înstăriţi.

Între scolele al XVI lea şi XVIII lea, Flandra a fost
primul paradis fiscal.

Apariţia faptelor de evaziune fiscală este legată de sec.
XVII şi de piraţi, ca  primii evazionişti. Paradisurile fiscale erau,
de fapt, insulele unde piraţii îşi depozitau comorile confiscate.
Amintim că în anul 1612 este consemnat primul caz de
aministie fiscală cu referire la veniturile ilegale. Astfel, Anglia
oferea piraţilor care renunţau la această meserie, atât dreptul de
a-şi păstra banii, cât şi garantarea deplinei libertăţi.

După cel de-al doilea război mondial, numărul şi
importanţa paradisurilor fiscale creşte datorită avantajelor pe
care le oferă: impozite mici (sau chiar zero) pe venitului ,
secretul operaţiunilor bancare şi rapiditatea acestora evitarea
dublei impuneri43.

Un fenomen interesant s-a putut observa într-un
anumit colţ al lumii. Imperiul Britanic era pe cale să se
prăbuşească (creşterea sarcinilor fiscale a adus prejudiciu atât
persoanelor fizice cât şi companiilor). Din ce în ce mai multe
colonii şi teritorii independente de imperiu îşi revendicau
autonomia şi independenţa. Acestea, odată cu dobândirea
independenţei de Lonra pierd imensele sume cu care imperiul a
susţinut aceste zone. Autonomia acestor teritorii a implicat şi
organe legislative şi executive proprii şi politică fiscală proprie.
Cu alte cuvinte autonomia înseamnă legi proprii şi regim
propriu de impozitare. Aceste noi state independente trebuiau
să găsească metode prin care să atragă capital, suplinind
finanţarea britanică pierdută o dată cu dobândirea autonomiei.
Aşa s-au format zonele cu fiscalitate redusă cunoscute sub
denumirea de paradisuri fiscale.

43 K., L. György. V., Laszló. D., J., Cooper. Planificare fiscală 2000, Editura
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000, p. 12.
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3.1.3. Noţiunea de paradis fiscal
Sistemul financiar global a găsit o cale de a evadare a

veniturilor din calea impozitării în forma evaziunii fiscale legale
– paradisurile fiscale. Înconjurate de o aură de mister, de
opacitate, paradisurile fiscale hrănesc imaginaţia oricui, oferind
posibilitatea de a evita, în mod legal, plata impozitelor şi
taxelor, printr-un sistem clasic de repatriere a veniturilor
obţinute în ţara de origine.

Orice contribuabil este tentat să plătească impozite şi
taxe cât mai mici sau să nu plătească nici un fel de impozit.
Pentru a profita de astfel de slăbiciune umană, de-a lungul
timpului au existat teritorii care au creat o legislaţie de atragere
a fondurilor financiare, acordându-se facilităţi deosebite, dintre
care cea mai importantă o constituie scutirea de impozite ori
nivelul acestora extrem de redus. Aceste teritorii sunt denumite
în literatura fiscală „paradisuri fiscale”.44

Termenul de „paradis fiscal” este preluat din limba
engleză, de la cuvântul „tax-haven”, care înseamnă „refugiu”,
„port fiscal”.45

În literatura de specialitate (juridică şi economică) există
puţine şi timide încercări de definire a „paradisurilor fiscale”.

Potrivit Raportului Gordon, publicat în 1983 de
Ministerul Finanţelor din Franţa, „paradisul fiscal” reprezintă
„orice ţară care este considerată ca atare şi care se vrea astfel”.

Roger Brunet constată că „se numeşte paradis fiscal un
teritoriu în care persoanele fizice sau societăţile au impresia de a fi mai
puţin impuse decât altundeva”.46

44 L., Grigorie. Fiscalitate, controverse şi soluţii, Editura Irecson, Bucureşti, 2007, p. 9.
45 Imaginea creată este a omului de afaceri comparat cu un marinar care îşi
caută refugiul. El traversează „marea” legislaţiilor fiscale şi „furtunile” sale,
ajungând apoi în paradisul fiscal, care este portul .
46R., Buziernescu. Evaziunea fiscală internă şi internaţională, Editura
Universitaria, Craiova, 2007, p. 112.
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„Paradisul fiscal” poate fi definit ca fiind spaţiul geografic
(reprezentat de teritoriul unei ţări sau numai de o parte a teritoriului unui
stat) în interiorul căruia se acordă numeroase şi felurite facilităţi fiscale: nu
se percep impozite (ori acestea sunt constituite în cote reduse şi privesc
numai unele categorii restrânse de venituri sau bunuri), se asigură – la un
nivel ridicat – secretul bancar, este stimulată dezvoltarea activităţilor
comerciale şi transferul beneficiilor, nu există restricţii în privinţa
schimburilor valutare etc.47

Remarcăm că din punct de vedere al denumirii,
noţiunea de “paradis fiscal”, folosită în ultimii ani, tinde să fie
înlocuită prin aceea de paradis financiar sau de centru financiar
internaţional.

Paradisurile fiscale sunt acele entităţi juridice, cu statut
special sau de tip statal, primind această denumire (de
paradisuri sau de oaze fiscale) în literatura secolului al-XX-lea.

Dintre factorii care au contribuit la apariţia şi
dezvoltarea paradisurilor fiscale se numără: scăderea încrederii
în instituţiile financiare locale, neîncrederea în agenţiile
guvernamentale şi nevoia de intimitate.48

Aceste jurisdicţii practică o concurenţă neloială49 în ceea
ce priveşte sistemul fiscal aplicabil.

Schimbul de informaţii în materie de venituri, de plată a
taxelor şi a impozitelor nu este bine văzut de investitori, fiind
neproductiv în condiţiile în care unicul interes al agenţilor
economici este cel personal, propriu. Mai mult, costurile pe
care le implică strângerea şi diseminarea acestor informaţii sunt
ridicate şi nu au o compensare materială. De aceea absenţa
reglementării schimbului de informaţii între autorităţile fiscale
este un avantaj pentru agenţii economici.

47 S., M.,  Minea. C., F., Costaş. Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III,
Editura Rosetti, Bucureşti, 2006, p. 274
48 Idem,op.cit.p17
49 F., Nigel, Tax arbitrage: the trawling of the international tax system,
Editura Spiramus Press Ltd., 2011, p. 1.
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Din punct de vedere juridic însă, paradisurile fiscale
sunt caracteristice sistemelor fiscale uşoare, ponderea
prelevărilor fiscale în P.I.B. fiind redusă, de maxim 10%.
Paradisurile fiscale mai sunt cunoscute şi sub denumirea de
zone under-regulated50 şi non-cooperative jurisdiction51.

3.1.4. Caracteristicile şi avantajele utilizării paradisurilor
fiscale

1. Caracteristicile paradisurilor fiscale
Paradisurile fiscale prezintă una sau mai multe dintre

următoarele trăsături: absenţa unei legislaţii privind taxele sau
impozitele sau reglementarea unor taxe ori impozite puţin
semnificative; păstrarea secretului parţial sau total referitor la
contribuabilii stabiliţi pe teritoriul în cauză, şi pe cale de
consecinţă, neefectuarea niciunui schimb de informaţii cu
autorităţi fiscale ori judiciare din alte state.

Caracteristicile paradisurilor fiscale, astfel cum au fost
subliniate de O.C.D.E. sunt: absenţa sau caracterul redus al
taxelor, lipsa unui sistem efectiv pentru a se realiza schimbul de
informaţii, lipsa transparenţei şi lipsa cerinţei ca societatea
comercială stabilită într-o astfel de locaţie să aibă activitate
efectivă în acel loc.

Paradisurile fiscale prezintă anumite caracteristici52

predominante:

50 Under-regulated jurisdiction vizează sistemele juridice în care reglementarea normativă în
una sau mai multe din domeniile dreptului financiar, fiscal, al societăţilor
comerciale, valutar, penal ori administrative nu atinge standardele prevăzute
de instrumentele juridice internaţionale în vederea protejării integrităţii
sistemelor financiare.
51 Non-cooperative jurisdiction se referă la sistemele care nu corespund
cerinţelor de cooperare juridică internaţională, prin neaderarea la
instrumentele de cooperare internaţională emanând de la ONU, Consiliul
Europei, OECD etc.
52 L., Grigorie. op.cit. p. 16.

Extras din volumul: Anitei, N. C., & Lazar, R. E. (2014). Evaziunea fiscala intre legalitate si infractiune.
Iasi, Romania: Lumen.



Nadia Cerasela ANIŢEI, Roxana Elena LAZĂR

52

a) Impozite reduse
Majoritatea ţărilor considerate paradisuri fiscale fie nu

impun nici un impozit pe venituri sau impun impozite doar
asupra unor categorii de venituri, fie impun un impozit redus,
în comparaţie cu impozitele impuse de ţările de origine ale
celor care folosesc paradisurile fiscale respective.

Multe dintre paradisurile fiscale din regiunea Caraibelor
sunt ţări mici, mai puţin dezvoltate, ai căror locuitori sunt, în
general săraci. Proporţia redusă a populaţiei cu un venit
superior nivelului de subzistenţă ar putea face ca un sistem de
taxare să nu fie satisfăcător. De aceea guvernele acestor teritorii
au considerat mai eficient să-şi procure resursele finanţării
cheltuielilor publice în alt mod decât cel al impozitelor.
Asemenea venituri se realizează din taxele de autentificare, de
înmatriculare şi reînnoire a firmelor înfiinţate în asemenea
teritorii. Se creează, de asemenea, noi locuri de muncă în
domeniul consultanţei financiare şi juridice, se dezvoltă
serviciile de telecomunicaţii şi turism, etc.

b) Secretul bancar
Dacă în general secretul bancar este greu de penetrat în

orice legislaţie, totuşi, cele mai multe ţări din lume nu
protejează aceste informaţii în cazul unei anchete solicitate de
un guvern străin, mai ales când aceste anchete au la bază un
tratat bilateral sau multilateral de asistenţă juridică.

În schimb ţările paradisuri fiscale refuză să divulge
secretul bancar şi comercial, chiar şi atunci când este vorba
despre comiterea unei grave încălcări a legilor unei alte ţări.

Paradisurile fiscale oferă reguli restrictive de secret sau
confidenţialitate persoanelor care efectuează afaceri, în special
cu băncile. Gradul de secret şi amploarea restricţiilor variază de
la ţară la ţară. Multe susţin o discreţie între evaziunea fiscală şi
alte infracţiuni, cooperând când este vorba de investigarea
cazurilor infracţionale din sfera taxelor, dar refuzând să
coopereze în cazurile de evaziune fiscală. În altele gradul de
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confidenţialitate este direct corelat cu tipul de licenţă sau
autorizaţie de funcţionare:

c) Importanţa relativă a activităţii bancare
În cele mai multe ţări paradisuri fiscale urmează o

politică de încurajare a activităţii bancare din străinătate. Acest
lucru se face prin introducerea unei distincţii între activitatea
bancară a locuitorilor ţării respective şi aceea a cetăţenilor
străini. În general, activitatea cetăţenilor străini nu este supusă
unor cerinţe în ceea ce priveşte rezerva de fonduri şi nu este
supusă contractelor exercitate asupra schimburilor valutare sau
altor controale.

Paradisurile fiscale prosperă în mare măsură datorită
prezenţei băncilor străine. Activitatea financiară generează
venituri sub forma onorariilor şi a unor simbolice impozite
asupra instituţiilor financiare. Activităţile financiare creează o
infrastructură care poate fi folosită atât de companiile legitime,
cât şi de infractori, pentru a-şi ascunde fondurile ilicite.

În comparaţie cu comerţul exterior, depunerile bancare
din străinătate în jurisdicţiile paradisurilor fiscale sunt
considerabil mai mari, decât conturile bancare străine în bâncile
care nu sunt paradisuri fiscale.

Unele din cele mai mari bănci străine au filiale în ţări
paradisuri fiscale. Ele şi-au stabilit aceste sedii pentru a
participa la piaţa eurodolarului, acceptând depuneri de la străini
şi împrumutând sume clienţilor străini.

d) Mijloace de comunicaţie moderne
Cele mai multe din ţările considerate paradisuri fiscale

posedă excelente instalaţii de comunicare, îndeosebi servicii de
telefonie, cablu, telex, care le leagă de cele mai importante ţări
din care provin fondurile depuse sau spre care se îndreaptă
fluxurile financiare.

Progresele realizate de utilizarea calculatoarelor
electronice şi a internetului în efectuarea decontărilor bancare
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au făcut din băncile situate în paradisurile fiscale o şi mai mare
atracţie.

De asemenea, servicii aeriene sunt puse la punct şi
creează legături, cu principalele aeroporturi din ţările bine
dezvoltate din punct de vedere econimic.

e) Lipsa controlului asupra monedei
Multe paradisuri fiscale exercită un sistem de control cu

dublă monedă care face deosebire între rezidenţă şi nerezidenţă
şi între moneda locală şi moneda străină. Regula generală este
aceea că fac obiectul controlului monetar şi valutar numai
locuitorii din ţara paradis fiscal, nu şi cetăţenii nerezidenţi.
Totuşi în ce priveşte moneda locală şi străinii trebuie să
respecte restricţiile impuse localnicilor. O companie creată într-
o ţară paradis fiscal care are ca proprietar un nerezident şi care
îşi desfăşoară activitatea comercială în afara paradisului fiscal
este considerată ca entitate cu regim referitor la controlul
asupra schimburilor valutare.

f) Publicitatea promoţională
Cele mai multe paradisuri fiscale îşi desfăşoară

publicitatea pe această temă, datorită avantajelor pe care le
prezintă atragerea investiţiilor străine. Multe din asemenea ţări
organizează seminarii internaţionale, iar reprezentanţii lor
oficiali colaborează la întocmirea de articole care laudă virtuţile
ţării lor ca paradis fiscal.

Multe dintre ţările paradisuri fiscale văd activitatea
financiară o sursă de venituri relativ stabilă şi caută să o
promoveze activ.

Paradisurile fiscale favorizează interesele acelor
investitori interesaţi să-şi recicleze banii şi care nu vor să
plătească impozite pe profituri sau venituri.

Toate aceste caracteristici, contribuie la crearea unui
cadru propice dezvoltării operaţiilor economice cu sau fără
motivaţie fiscală, singura condiţie fiind compatibilitatea cu
legislaţia acestor entităţi teritoriale.
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2. Avantajele utilizării paradisurilor fiscale
Principalele avantaje53 ale paradisurilor fiscale decurg din

faptul că:
 unele ţări nu percep nici un impozit pe venituri, pe plus-

valorile de capital, pe avere;
 alte ţări au stabilit o percepere de impozit pe venituri

aferente unei baze teritoriale: dacă beneficiile nu îşi au
sursa pe teritoriul statului respectiv, nu există impozit;

 alte ţări au încă rate scăzute de impozitare;
 anumite ţări oferă avantaje specifice pentru tipuri specifice

de societăţi (de exemplu holdinguri societăţi scutite, etc.)
Scopul utilizării paradisurilor fiscale este simplu: „să

plăteşti mai puţin şi să câştigi mai mult.”
Persoanele fizice sunt interesate de utilizarea paradisurilor

fiscale din două motive: pe de o parte, pentru a profita de
politicile guvernamentale din aceste ţări, având ca obiect
dezvoltarea anumitor activităţi, iar pe de altă parte, caută ţările
unde impozitarea este foarte scăzută, respectiv nulă, sau unde
s-au stabilit acorduri cu ţările cu o impozitare puternică, care
oferă posibilitatea unor reduceri pentru impozitele plătite în
prima ţară.

Persoanele juridice, la rândul lor, utilizează paradisurile
fiscale din următoarele motive: 54

 anumite paradisuri fiscale impozitează beneficiile în anul
următor realizării lor, impozitul fiind calculat pe ansamblul
beneficiilor raţionale şi străine. Aceasta permite
întreprinderilor care au filiale în străinătate să întârzie
impozitarea;

53 R., Busiernescu.Evaziunea fiscală internă şi internaţională op. cit, p. 115
54 C., Dauphin. Ghidul cu adevărat practic al paradisurilor fiscale, op. cit, p.
25; D., Drosu Şaguna. Tratat de drept financiar şi fiscal, Edit.ura All Beck,
Bucureşti, 2001, pp. 653-654

Extras din volumul: Anitei, N. C., & Lazar, R. E. (2014). Evaziunea fiscala intre legalitate si infractiune.
Iasi, Romania: Lumen.


