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Abstract:
In the field of tax behavior, among the multitude of economic, psychological, political
or sociological determinants, tax literacy defined as the level of basic tax knowledge is
said to influence taxpayers’ compliance decisions. Namely, the more knowledgeable
taxpayers are with respect to tax issues, the more likely it is for them to fully disclose
their revenues. The current paper draws on this assumption.
Cuvinte cheie: educaţie fiscală; conformare fiscală; comportament fiscal; studiu empiric.
Clasificare JEL: F62; G18; H26.
1. INTRODUCERE
Pe lângǎ dobândirea şi menţinerea unor nivele ridicate de educaţie financiarǎ,
autoritǎţile ar trebui sǎ acorde o atenţie specialǎ şi sǎ îmbunǎtǎţeascǎ aspectul deseori neglijat,
dar esenţial pentru funcţionarea adecvatǎ a unei socieţǎţi moderne finanţate prin sistemul de
obligaţii fiscale, i.e., educaţia fiscalǎ.
Deşi studiile circumscrise subiectului legat de educaţia fiscalǎ sunt puţine (Cvrlje,
2015) dar în crescendo, nu existǎ încǎ o definiţie standard general acceptatǎ a conceptului de
educaţie fiscalǎ. În opinia mea, educaţia fiscalǎ poate fi definitǎ stricto sensu şi lato sensu.
Stricto sensu, educaţia fiscalǎ vizeazǎ capacitatea contribuabililor de a-şi completa corect
declaraţiile fiscale (Howard, 2005; James, 2012).
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Figura 1.1.Reprezentarea grafică a definiţiei conceptului de educaţie fiscalǎ.
Sursa: Proiecţie proprie.
Lato sensu, educaţia fiscalǎ este legatǎ de nivelul de cunoştinţe fiscale deţinute de
contribuabili (Niemirowski, Baldwin & Wearing, 2003; Niemirowski et al., 2002;
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Schmölders, 1959, 1960) şi constǎ în gradul de informare privind atât obligaţiile fiscale (i.e.,
taxe, impozite, contribuţii sociale; taxonomia acestora), cât şi modul în care funcţioneazǎ
mecanismul de colectare şi redistribuire a obligaţiilor fiscale (e.g., obligativitatea şi
necesitatea onorǎrii lor).
2. ELABORAREA METODOLOGIEI DE TESTARE A LEGĂTURII EDUCAŢIE
FISCALĂ – CONFORMARE FISCALĂ
Am selectat ca metodă empiricǎ de abordare ştiinţifică a obiectului cercetării ancheta
pe bază de chestionar. Astfel, am elaborat instrumentul cercetării empirice având ca punct de
pornire studii precum ANZ şi The Social Research Centre (2015), Bumcrot, Lin şi Lusardi
(2011), Furnham (2005), Kirchler, Maciejovsky şi Schneider (2005) sau Stănculescu (2010).
În acest sens, comparativ cu alte studii axate exclusiv pe evaluarea nivelului
cunoştinţelor financiare sau fiscale, lucrarea de faţă se bazează pe un chestionar complex,
întocmit cu scopul de a surprinde, pe lângă nivelul educaţiei fiscale, deopotrivǎ reprezentări,
atitudini, opinii şi intenţia de conformare fiscală.
Economistul german Günter Schmölders (1960: 38) afirma că orice demers de
evaluare a comportamentului fiscal al contribuabililor ar trebui să debuteze cu aflarea
răspunsului la întrebarea „Cum se oglindeşte statul în mintea cetăţenilor?”. Aceasta deoarece
conştientizarea rolului statului determină cristalizarea sentimentelor civice şi fiscale, precum
şi a atitudinilor fundamentale cu privire la problemele autorităţilor publice. Parafrazând
raţionamentul lui Schmölders, consider că un demers de evaluare a nivelului educaţiei fiscale
trebuie să fie precedat de examinarea modului în care concepte de bază din sfera fiscalităţii se
reflectă în mintea cetăţenilor. Identificarea acestor reprezentări sociale facilitează într-o
anumită măsură înţelegerea atitudinilor şi opiniilor cetăţenilor cu privire la acţiunile
autorităţilor statului, precum şi intenţia lor de a se conforma codului fiscal.
Per ansamblu, chestionarul include 34 de itemi prin intermediul cărora am examinat
mai multe aspecte, precum:
• Prima secţiune: reprezentări sociale ale conceptelor de impozit, taxă şi contribuţie
socială obligatorie (3 itemi);
• Secţiunea a doua: atitudini şi opinii privind bunurile şi serviciile publice oferite de
stat şi sistemul de impozitare (5 itemi);
• Secţiunea a treia: nivelul educaţiei fiscale (15 itemi);
• Secţiunea a patra: intenţia de conformare (11 itemi).
Secţiunea datelor socio-demografice conţine 8 variabile, şi anume: genul; vârsta (ani
împliniţi); ultimul nivel de învăţământ absolvit; specializarea; statutul ocupaţional principal în
prezent; venitul lunar brut; principala sursă de venit; mediul de provenienţă al respondentului.
După prezentarea instrucţiunilor referitoare la modalitatea de completare a
chestionarului, prima secţiune vizează examinarea reprezentărilor sociale pe care subiecţii şi
le formează cu privire la conceptele de impozit, taxă şi contribuţie socială obligatorie. Astfel,
subiecţilor li se cere să enumere în interiorul unui chenar toate cuvintele pe care le asociază cu
fiecare dintre cele trei concepte (e.g., „Enumeraţi toate cuvintele (asocierile) care vă vin în
minte atunci când vă gândiţi la conceptul de impozit”).
Secţiunea a doua examinează atitudinile şi opiniilor subiecţilor referitoare la
bunurile/serviciile publice oferite de stat, precum şi sistemul de impozitare. Prin urmare,
subiecţii sunt rugaţi să: să indice gradul de mulţumire privind calitatea bunurilor şi serviciilor
oferite de stat; să evalueze nivelul obligaţiilor fiscale plătite; să evalueze calitatea a şase
bunuri/servicii oferite de stat; să aprecieze concordanţa dintre nivelul obligaţiilor fiscale
plătite şi calitatea bunurilor/serviciilor oferite. În cazul primilor trei itemi, am folosit o scală
de răspuns tip Likert cu 9 trepte, de la 1 = foarte nemulţumit/foarte scăzut/foarte slabă la 9 =
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foarte mulţumit/foarte ridicat/foarte bună. Ultimul item al acestei secţiuni constă într-o
întrebare deschisă prin intermediul căreia subiecţii pot sugera modalităţi de îmbunătăţire a
calităţii bunurilor/serviciilor oferite de stat.
Secţiunea a treia evaluează nivelul propriu-zis al educaţiei fiscale (NEF) prin
intermediul a 12 itemi. Primul item determină măsura în care respondenţii sunt la curent cu
atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice şi a altor cinci instituţii aflate în subordinea sa (i.e.,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Comisia Naţională de Prognoză; Direcţia
Generală Antifraudă Fiscală; Direcţia Generală a Vămilor; Direcţia Generală de Integritate).
În cazul fiecărei instituţii, scala de răspuns utilizată este una dihotomică de tipul „da” sau
„nu”. Următorii 11 itemi investighează cunoştinţele teoretice şi practice ale respondenţilor cu
privire la concepte elementare din sfera fiscalităţii, şi anume:
• instituţia care stabileşte obligaţiile fiscale la nivel naţional (1 item);
• taxonomia obligaţiilor fiscale (6 itemi);
• tipologia cotelor de impozitare a venitului/profitului (1 item);
• calcule simple privind determinarea valorii unui bun înainte de impozitare directă şi
indirectă (2 itemi);
• beneficiile generate de plata integrală anticipată a impozitelor locale (1 item).
Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, inclusiv opţiunea „nu ştiu/nu răspund” (Brace,
2013: 47), iar doar una dintre ele este corectă. În Anexa 1, răspunsurile corecte sunt marcate
cu litere aldine.
Prin intermediul ultimilor trei itemi, respondenţii îşi autoevaluează nivelul
cunoştinţelor fiscale (i.e., „În opinia dumneavoastră, cunoştinţele fiscale sunt…”), indică
sursa de informare utilizată cu precădere de aceştia pentru a fi la curent cu problematicile
fiscale din România (i.e., „Ce sursă de informare folosiţi de obicei pentru a fi la curent cu
obligaţiile fiscale existente în România?”) şi aleg dintr-o listă predefinită maximum trei
instituţii care în opinia lor ar putea furniza populaţiei un program de educaţie fiscală.
Secţiunea a patra evaluează în linii mari intenţia de conformare a respondenţilor. Cei
11 itemi au fost validaţi în literatura de specialitate, fiind utilizaţi în prealabil în studii precum
Alm şi Torgler (2006), Kirchler şi Wahl (2010), Wahl, Kastlunger şi Kirchler (2010), Kogler
et al. (2013), deopotrivǎ pe eşantioane alcătuite din studenţi şi liber profesionişti. Mai precis,
itemii 1-5 măsoară intenţia de conformare voluntară prin intermediul unor afirmaţii care
exprimă diferite motivaţii de conformare la plata obligaţiilor fiscale (e.g., Când plătesc
impozitele în România conform reglementărilor în vigoare, fac acest lucru … pentru a sprijini
statul şi pe ceilalţi cetăţeni”. Itemii 6-10 măsoară intenţia de neconformare prin scenarii care
prezintă exemple clare de evaziune fiscală. Respondenţii trebuie să estimeze probabilitatea cu
care ar comite evaziune fiscală, evaluând fiecare exemplu din perspectiva unui proprietar de
afaceri (e.g., „Un client a plătit în numerar şi nu v-a solicitat factură şi/sau chitanţă. Aţi putea
omite în mod intenţionat înregistrarea acestui venit din declaraţia privind impozitul anual. Cât
de probabil este să omiteţi acest venit?”). Ultimul item surprinde nivelul moralităţii fiscale,
prin indicarea gradului în care respondenţii consideră evaziunea fiscală nejustificată (i.e.,
„Consideraţi că evaziunea fiscală este întotdeauna nejustificată, întotdeauna justificată sau
undeva la mijloc?”). Pentru această secţiune, am folosit o scală de răspuns tip Likert cu 9
trepte, de la 1 = dezacord total/foarte improbabil/întotdeauna nejustificată la 9 = acord
total/foarte probabil/întotdeauna justificată.
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