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Rezumat: Din toate timpurile , cel mai important contract dintre cetăţean şi 
guvernul ţării sale a fost şi încă este impozitarea. In calitate de participant, 
statul (sau reprezentanţii săi) a fost şi este plătit  cu impozite, taxe si alte 
vărsăminte, suportate, de cele mai multe ori doar de cetăţenii de rând. 
Indiferent de spaţiul geografic, de gradul de civilizaţie sau de perioada istorică, 
impozitele,  calculate mai mult sau mai puţin pe baze  legale, şi-au pus 
amprenta in istoria fiecărui popor în parte. 

 
Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi privită ca un proces destul de 

complex şi mai ales de durată care a început o data cu destrămarea comunei 
primitive, instituirea proprietăţii private şi scindarea societăţii în clase sociale. Un 
rol deosebit a exercitat dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor marfă-bani, 
apariţia statului şi crearea aparatului de stat, menit să apere interesele celor 
puternici din punct de vedere economic. Dintotdeauna, problematica impozitelor a 
generat intense dezbateri, au fost mari conflicte sociale determinate de chestiuni 
fiscale, respectiv de politica impozitelor care reprezintă, pe lângă un mod de viaţă, 
cea mai veche formă luptă de clasă. 

Impozitul reprezintă o categorie financiară, având caracter istoric şi a cărui 
apariţie este legată indisolubil de existenţa statului. Din acest motiv, concepţiile 
vizând necesitatea şi rolul impozitelor s-au fundamentat pe teoriile de stat, ele 
exercitând un impact deosebit în procedura de dimensionare a sarcinilor fiscale. 
Dreptul statului de a reglementa sistemul de impunere a fost privit ca un produs 
necesar dezvoltării istorice a popoarelor. Scopul exercitării acestui drept este de a 
constitui fonduri băneşti necesare menţinerii organizării de stat şi satisfacerii 
nevoilor sociale. 

Fiscalitatea a fost şi este considerată stăpânul absolut iar statul reprezintă 
forţa brutală a minorităţii organizate pentru a se impune împotriva majorităţii 
stăpânite. Deţinând puterea, statul însuşi este cel care face legea, chiar dacă nu 
este obligat întotdeauna să o respecte. 

În literatura de specialitate se pot distinge trei ipostaze ale impozitului şi 
anume: impozitul – schimb, impozitul – constrângere şi impozitul – contribuţie. 
Prin aceste abordări conceptuale se caută legitimitatea impozitului impus de stat 
în virtutea suveranităţii sale. Pe fondul nemulţumirii faţă de prelevările fiscale, 
stabilite prin puterea de decizie şi constrângere a statului „impozitul a reprezentat 
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pentru toate timpurile şi pentru toate popoarele de-a lungul istoriei ACTORUL 
principal în teatrul revoltelor fiscale”. 

Dar, ca să înţelegem mai bine cum a evoluat sistemul fiscal în ţările 
române, vom face un arc peste timp, ca o pasarelă peste ceea ce putem numi 
fractura fiscalităţii la diferite popoare, precum şi apariţia contribuabililor faţă de 
exploatările fiscale. 

În perioada preistorică, nimeni nu ştia nimic de impozite şi taxe. Nu exista 
diviziunea responsabilităţilor şi oamenii vânau şi împărţeau prada împreună. Dar 
acest sistem non fiscal nu a rezistat prea mult. Mai târziu, în Grecia Antică 
întâlnim primul sistem fiscal, ce cuprindea un impozit pe 6 tipuri de produse ce se 
plăteai în natură, în grâne, mei, ulei de măsline, vin şi animale. Erau scutiţi de la 
plata impozitelor doar fierarii tâmplarii, vânătorii şi militarii. 

Atenienii colectau o taxă de 2% din toate mărfurile importate şi exportate. 
Se puneau impozite pe vânzările de bunuri imobiliare. Un alt tip de impozit 
practicat era cel denumit liturgii, impus doar celor bogaţi ce construiau vase sau 
organizau petreceri, spectacole de teatru. Greutatea obligaţiilor fiscale suportate 
de populaţia din vechea Sirie îl determină pe ISUS să predice împotriva 
vameşilor. 

În Roma imperială a fost introdusă, în timp, o mare varietate de impozite şi 
taxe, între care amintim impozitul funciar, capitaţia, darea succesorală, impozitul 
pe circulaţia sclavilor, taxa de eliberare a sclavilor, impozitul asupra obiectelor 
comercializate, impozitul excepţional pe avere. Astfel de taxe erau suportate şi de 
locuitorii Daciei ocupate, la care se mai adăuga şi birul. 

Aproape toate ţările au împrumutat sistemul fiscal roman fără mari 
modificări. De la romani avem noţiunile de accize, fiscalitate, perceptor. 

Un impozit mai puţin obişnuit a fost impus de împăratul Vespasian, care a 
instituit o taxă pe toaletele din oraş, acuzat fiind până şi de fiul său că adună bani 
până şi din toalete. 

De aici provine şi zicala “ banii nu au miros”. 
Linicius a împărţit anul în 14 luni pentru a colecta impozite şi taxe mai des. 

El nu a putut fi pedepsit întrucât exista o lege care prevedea plata taxelor o dată pe 
lună , dar nu exista nici o lege care să fi interzis acest lucru. 

Marile impozite pe care le plăteau dacii demonstrează bogăţia ţării. 
Organizarea fiscală şi vamală a provinciei era bine pusă la punct. La cinci ani se 
făcea recensământul populaţiei, prilej cu care se stabileau impozitele pe fiecare 
proprietar şi suma globală ce revenea oraşului să o verse fiscului imperial. 
Impozitele plătite erau directe, pe proprietatea funciară, şi pe numărul de persoane 
şi indirecte 5% pe moşteniri, pe eliberări de sclavi, 1% pe vânzări de mărfuri , 4% 
pe vânzările de sclavi, 2,5% pe circulaţia mărfurilor şi a persoanelor. Pentru 
strângerea impozitelor exista o armată de funcţionari ( tabularii, librarii, casierii). 
Împăratul Aurelian a recunoscut independenţa Daciei şi a promis să nu mai pună 
impozite pe acest teritoriu. El a scos din Dacia ceea ce dacii nu mai puteau 
suporta: fiscul care încasa impozite foarte grele. 
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Sistemul fiscal medieval a fost îmbunătăţit, adăugându-se noi taxe - dacă un 
ţăran trebuia să treacă un pod, trebuia să plătească taxa de pod, dacă trecea pe 
lângă castelul unui senior cu o căruţă nu trebuia să plătească decât praful.  

În statul feudal cea mai mare parte a veniturilor mobilizate către stat se 
realizau pe seama exploatării domeniilor, valorificarea drepturilor domnitorului, 
dările în natură şi în bani, renta funciară pe terenurile seniorilor, drepturile 
domnilor de a-şi bate propria monedă, drepturile în natură şi bani încasaţi de la 
ţărani. Veniturile încasate sub această formă se utilizau pentru întreţinerea 
drumurilor, podurilor şi fortificaţiilor, asigurarea expediţiilor militare, 
răscumpărarea prizonierilor şi chiar întocmirea actelor de stare civilă. 

În Moldova, ţăranii trebuiau să plătească darea cea mare, darea cea mică, 
iliş, gorştina. În general, domnii moldoveni nu au ţinut seama de sărăcia 
populaţiei atunci când puneau în discuţie încasarea impozitelor. 

” Iaşte aşezare de la domnia mea şi nimeni scutelnic să fie”, era deviza 
domnitorului ce fixa numărul şi suma impozitelor, controla realizarea încasărilor, 
introducea impozite noi, le majora pe cele vechi sau acorda unor persoane sau 
grupuri de persoane reduceri şi scutiri de impozite.  

La începutul secolului al XV apare o nouă obligaţie în bani a locuitorilor, 
numită bir în Ţara Românească şi dare în Moldova. Şi în Transilvania exista o 
dare de bani pentru venitul cămării. În această perioadă, pe lângă ţărani, orăşeni şi 
nobili de rang inferior au început să plătească impozite şi mănăstirile şi chiar 
marii proprietari funciari. 

În secolul al XVII-lea se ajunsese la un număr de 60 de impozite din care 
40 în bani. Astfel, birul secolelor anterioare apare acum ca bir drept, bir de ţară, 
bir slujitoresc, bir de haraci, birul datoriilor căpătând numele destinaţiei în 
vederea căreia a fost perceput. 

În ţările române impozitele au dăinuit sute de ani, iar înflorirea acestora a 
avut loc în perioada fanariotă, prin înscăunarea domnitorului Constantin 
Mavrocordat. Dacă în secolul al XV-lea se putea vorbi de o sarcină fiscală de 
până la 100 de aspri, în perioada fanariotă aceasta avea să ajungă la 1600 de aspri. 

Această reformă era necesară, aşa cum arăta domnitorul, pentru strângerea 
sumelor de bani necesare plăţii haraciului, întreţinerii curţii domneşti, îmbogăţirea 
boierilor credincioşi, a mănăstirilor şi pentru a plăti la date fixe pretenţiile 
sultanului. 

Impozitele erau următoarele: 
– dijma, percepută de la ţărani sub forma unor zeciuieli din produsele 

obţinute pe terenurile cultivate; deseatina care consta în colectarea de către 
oamenii domnitorului de cereale, vite, peşte, miere; văcăritul – plata în bani 
pentru boi, vite şi caii deţinuţi de populaţie, impozit care a fost până la urmă 
desfiinţat, deoarece locuitorii ce nu puteau plăti aceste dări îşi vindeau sau 
sacrificau vitele; gorştina – se percepea pe ocoale; vădrăritul; albinăritul – 
zeciuială asupra stupilor cu albine; fumăritul – pentru fiecare coş de pe casă; 
plocoanele.  
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Constantin Mavrocordat a încasat în primul rând banii steagului, cum 
obişnuise fiecare domn nou numit şi apoi a fixat capitaţia la 105 parale pe locuitor 
căsătorit şi la 55 parale pentru fiecare holtei, plătită în patru sferturi, după ce 
întocmise în prealabil un recensământ fiscal. Pentru ca fiecare locuitor să ştie cât 
are de plătit primea o pecete, adică o fişă de impunere. Erau scutiţi de peceţi orbii, 
şchiopii, ciungii ca şi holteii neajunşi la majorat. Boierilor, ca să nu mai intervină 
la visterie pentru scutirea unor vecini, cum se practica şi atunci , le-a acordat un 
număr mare de scutelnici, adică primeau de la visterie valoarea dărilor acestora. 
Pentru a mări numărul impozabililor a hotărât ca preoţii şi diaconii  fără biserici şi 
neştiutori de carte , care erau în număr mare, să fie puşi la bir cu ţăranii. Din 
această cauză unii au învăţat să înveţe carte la bătrâneţe. 

Domnii fanarioţi fiind doar nişte arendaşi ai veniturilor, aveau ca 
preocupare de bază dirijarea operaţiilor de impunere, percepere şi contabilizarea 
dărilor şi să-şi însuşească sumele ce rămâneau după plata tuturor plocoanelor 
făcute sultanului. Una dintre măsurile cu caracter de reformă fiscală o reprezintă 
şi anularea deosebirii dintre visterie şi cămara domnească, deoarece toate 
veniturile provenite din impozite urmau să fie strânse şi contabilizate la un loc 

Încercările lui Constantin Mavrocordat  de a uşura sarcinile fiscale ale 
populaţiei neprivilegiate, prin lichidarea abuzurilor administrative şi desfiinţarea 
unor dări, nu au fost acceptate de domnitorii care i-au urmat . 

După perioada fanariotă, impozitele şi-au continuat nestingherite viaţa. 
Desele schimbări de domnitori au menţinut dezordinea fiscală generală, 

menţinută până la apariţia Regulamentelor Organice. În 1831, toate obligaţiunile 
fiscale anterioare se desfiinţează, se stabilesc mărimile noilor obligaţiuni fiscale, 
termenele de plată, menţinându-se însă privilegiile pentru boieri. Se instituie 
monopolurile fiscale, taxa de timbru, taxa de succesiune. Obligaţii fiscale avea 
doar populaţia autohtonă şi evreii, străinii fiind scutiţi. În 1859 se elimină toate 
privilegiile fiscale. În 1900, principalele impozite din România erau: impozitul pe 
venitul personal, impozitul funciar agricol, impozitul pe clădiri, accizele de 
producţie, pe tutun, pe sfeclă de zahăr şi pe vin. 

Dacă privim mozaicul nostru regăsim în prezent, impozitele plătite de 
strămoşi, purtând alte denumiri, dar, într-o formă sau alta, ele continuă să dăinuie 
in viaţa noastră. 

Hansknecht arăta că „ impozitele sunt ca şi cărămizile temeliei unei mari 
construcţii. Ele sunt obolul fiecăruia şi constituie pietricele adăugate la 
fundamentul şi întărirea ţării”. 
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