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Abstract: Existenţa şi eficienţa unor regimuri fiscale 

şi de activitate deosebite, precum sunt zonele offshore, poate 

fi apreciată ca o formă a luptei de concurenţă dintre state. În 

ultimele decenii, în contextul  globalizării businessului 

internaţional  a sporit atât participarea sectorului offshore în 

economa mondială, cât şi preocuparea comunităţii mondiale 

în legătură cu potenţialele provocări pentru sistemul 

financiar european și  mondial. Dacă anterior reglementarea 

anti-offshore era o preocupare a fiecărui stat aparte, treptat 

aceasta capată o anvergură internaţională, cu participarea 

unor organizaţii precum Comisia Europeană,  OCDE, FATF, 

G20, etc. 

 

Cuvinte cheie: offshore, paradis fiscal, evaziune 

fiscală, cooperare. 

JEL: F02 

 

Introducere 

Zonele offshore sau paradisurile fiscale joacă un rol 

important în accentuarea mișcării de capitaluri și alcătuirea 

unor rețele complexe de tranzacții și interacțiuni între state, 

companii multinaționale, persoane fizice foarte bogate și 

indivizi obișnuiți. În ultimii ani, parametrii generali ai 
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relațiilor economice internaționale au trecut prin schimbări 

radicale, care au condus la o nouă ordine globală și la apariția 

de noi oportunități sau constrângeri pentru climatul de afaceri 

offshore. Printre factorii care au creat un climat propice 

dezvoltării accentuate a zonelor offshore putem enumera: 

globalizarea economiei mondiale și breșele create în sistemul 

fiscal internațional.  

 

Material şi metodă  

Termenul „paradis fiscal” mai des se utilizează în 

literatură de specialitate decât termenul „offshore”. Termenul 

propriu-zis de paradis fiscal este preluat din limba engleză – 

«tax heaven» și înseamnă refugiu, port fiscal. [1, p.48] 

OCDE defineşte paradisul fiscal ca fiind o jurisdicţie în 

cadrul căreia se poate evita plătirea impozitelor, care, de 

altfel, ar fi plătite în ţări cu un nivel relativ ridicat de 

impozitare.[2] 

OCDE identifică următoarele caracteristici ale 

paradisurilor fiscale [2]: 

• taxe foarte scăzute sau taxe zero pentru veniturile 

nerezidenţilor; 

• confidenţialitate în ceea ce priveşte beneficiarii 

companiilor, trusturilor şi a conturilor bancare; 

• atragerea de societăţi paravan cu activitate fictivă; 

• lipsa schimbului de informaţii eficiente cu alte ţări şi 

jurisdicţii. 

În cadrul paradisurilor fiscale principale se pot 

identifica şapte tipuri de ţări: 
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1) Țări care nu aplică nici un fel de impuneri asupra 

veniturilor şi creşterilor de capital numite „zero heavens” sau 

„pure heavens”: Anguilla, Aruba, Insulele Bahamas, Insulele 

Bermude, Insulele Cayman, Insulele Marshall, Mauritius. 

2) Țări în care impozitul pe venit sau beneficiu este 

redus (rate fixe stabilite de autorităţi sau în combinaţie cu 

scutiri sau reduceri provenite din tratatele de evitare a dublei 

impuneri): Cipru, Liechtenstein, Malta, Elveţia, Jersey, 

Insulele Virgine Britanice. 

3) Țări în care impozitul este stabilit pe o bază 

teritorială: Costa Rica, Hong Kong, Liberia, Malaezia, 

Panama, Filipine, Marea Britanie (pentru societăţile 

nerezidente). Contribuabilii beneficiază de o exonerare a 

beneficiilor obţinute prin operaţiuni realizate în afara 

teritoriului. 

4) Țări care oferă tratamente speciale companiilor 

offshore şi companiilor holding: Austria, Ungaria, 

Luxemburg, Olanda, Singapore, Thailanda. 

5) Țări (regiuni) în care sunt scutite de taxe 

companiile ce produc pentru export: Irlanda şi Madeira. 

6) Țări în care sunt oferite avantajele fiscale 

companiilor de afaceri internaţionale – companii orientate 

sau nu spre investiţii, dar care se califică drept companii 

financiare offshore privilegiate: Antigua, Insulele Bahamas, 

Insulele Bermude, Insulele Virgine Britanice, Montserrat, 

Nevis. 

7) Țări care oferă avantaje fiscale specifice 

societăţilor bancare sau altor instituţii financiare cu activităţi 
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offshore: Hong Kong, Madeira, Malaezia, Filipine, 

Singapore, Thailanda, Vanuatu. 

Ca răspuns la crearea structurilor offshore şi plasarea 

resurselor băneşti în străinătate,  guvernele statelor dezvoltate 

întreprind acţiuni de combatere a eschivării de  la plata 

impozitelor prin crearea unor organizaţii internaţionale şi 

încheierea acordurilor internaţionale, scopul cărora este 

depistarea persoanelor ce comit escrocherii şi evaziune 

fiscală. 

Un efect sporit în dezvoltarea economiei mondiale a 

avut Conferinţa Internaţională a Întreprinzătorilor „Offshore 

2000” din Londra. În cadrul conferinţei date au participat un 

şir de legiuitori din mai multe zone offshore, reprezentanţi ai 

sectorului bancar, birouri de avocaţi ai Uniunii Europene şi ai 

Comisiei Europene. 

Escrocheriile financiare şi evaziunile fiscale din zonele 

offshore pot destabiliza sistemul financiar mondial. Pentru 

combaterea acestor crime în cadrul Conferinţei s-a propus 

lichidarea în aceste zone a sistemului bancar favorizat, 

întroducerea  standardului unic bancar şi crearea unui sistem 

internaţional de comunicare dintre bănci şi companiile 

investiţionale. Programul unic de comunicare va depista în 

regim automat tranzacţiile bancare suspecte şi va transmite 

toată informaţia necesară organelor de resort din domeniu. 

Un rol incontestabil în combaterea concurenţei fiscale 

neloiale îl are Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică - un forum unic de conlucrare pentru a răspunde 

provocărilor economice, sociale, a celor ce țin 

de globalizare și de exploatare a oportunităților globalizării. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare
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Actualmente această organizaţie numără 34 de state membre, 

inclusiv majoritatea marilor puteri industriale ale lumii. Nici 

un paradis fiscal nu este parte la această organizaţie. Pentru 

prima dată OCDE a abordat problema respectivă în anul 

1986, iar în 1998 a apărut raportul  privind concurenţa fiscală 

neloială, în care au fost formulate criteriile de determinare a 

practicilor fiscale neloiale, precum şi metodele de combatere 

a acestora. Raportul califica drept neloiale nu numai 

paradisurie fiscale, dar şi unele regimuri preferenţiale, 

acordate unor ţări terţe, inclusiv de unele ţări din OCDE. Pe 

parcursul anilor, criteriile de determinare a paradisului fiscal 

au fost supuse unei revizuiri, şi în prezent stipulează: 

• Taxe nominale sau zero; 

• Confidenţialitate strictă şi lipsa schimbului de 

informaţie cu organele fiscale din alte ţări; 

• Transparenţă insufucientă în aplicarea legilor şi 

actelor administrative. 

Totodată, luat aparte, primul criteriu nu se consideră 

suficient pentru a aduce acuzaţii de concurenţă neloială, ci 

este doar un moment de pornire pentru cercetarea ţării în 

vederea aplicării criteriului doi şi trei.  

În ce priveşte metodele de contracarare a practicilor 

nocive, OCDE nu dispune de atribuţii pentru a impune 

sancţiuni. Acest aspect este în vizorul statelor membre, pe 

când OCDE le înaintează recomandări. Recomandările, fiind 

19 la număr, includ trei grupe majore: 

1. Recomandări referitoare la legislaţia internă, ce 

vizează introducerea în sistemul fiscal al ţărilor OCDE unor 

reguli ce anulează avantajele de pe urma utilizării zonelor 
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offshore, simplificarea accesului autorităţilor fiscale la 

informaţia bancară, rapoartele rezidenţilor referitoare la 

operaţiunile din străinătate etc; 

2. Recomandări ce vizează acordurile fiscale: 

întroducerea în acordurile fiscale a ţărilor membre ale OCDE 

unor prevederi referitoare la schimbul de informaţii şi 

conlucrarea organelor fiscale, prevederi ce exclud utilizarea 

acordului de către companiile offshore, renunţare la semnarea 

acordurilor cu paradisurile fiscale etc; 

3. Recomandări ce vizează cooperarea internaţională: 

crearea unui Forum pe problemele concurenţei fiscale 

neloiale pentru transpunerea în viaţă a recomandărilor, 

elaborarea listei oficiale a paradisurilor fiscale, influenţarea 

paradisurilor fiscale prin intermediul ţărilor care au relaţii 

strânse cu ele, elaborarea principiilor administrării fiscale 

corecte, organizarea interacţiunii cu ţările care nu sunt memre 

ale OCDE etc. 

După criza din anii 2008-2009 organizaţiile 

internaţionale au ocupat o poziţie destul de dură pentru ca 

jurisdicţiile offshore să se conformeze standardelor 

internaţionale de transparenţă în materie fiscală. 

Astfel de standarde  aprobale într-un document special 

al OCDE în 2009, cer ca guvernele naţionale să manifeste  

disponibilitatea pentru un schimb de informaţii fiscale la 

cererea ţării partenere. În pachetul de informaţie sunt incluse 

rapoartele contabile, informaţia bancară, indifirent de 

acţiunea secretului bancar, informaţia privind proprietatea. 

Concomitent, se stipulează protecia confidenţialităţii 

informaţiei obţinute şi utilizarea acesteia în scopuri limitate. 
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Conbform OCDE, peste  90 de ţări şi-au asumat obligaţiunea 

de a se conforma acestor standarde. 

Un instrument important de presiune asupra 

jurisdicţiilor offshore a devenit publicarea, începând cu anul 

2009, a listelor albe, negre şi gri, în care ţările sunt calificate 

în dependenţă de disponibilitatea lor de a se conforma 

standardelor internaţionale de transparenţă fiscală. [3] 

În majoritatea lor, jurisdicţiile offshore acceptă 

cerinţele OCDE, asumâdu-şi obligaţiuni referitoare la 

transparenţă fiscală, deşi revendică menţinerea dreptului său 

la taxe reduse sau inexistente. Din anul 2009 au fost încheiate 

peste 700 de acorduri privind schimbul de informaţii fiscale. 

După cum arată experienţa, presiunea asupra jurisdicţiilor 

offshore din partea organizaţiilor internaţionale poate fi 

destul de eficientă.    

Despre înăsprirea poziţiilor comunităţii internaţionale 

faţă de evaziunea fiscală mărturiseşte şi o decizie recentă a 

FATF, care în februarie 2012 a aprobat recomandările, ce 

permit de a califica  neachitarea impozitelor drept spălare de 

bani. Deoarece standardele internaţionale de contracarare a 

spălării banilor sunt obligatorii pentru  ţările membre ale 

FATF, decizia respectivă extinde posibilităţile în domeniul 

cercetării şi contracarării crimelor fiscale cu utilizarea 

jurisdicţiilor offshore. 

Potrivit unui raport al Comisiei Europene, aproximativ 

1 trilion de euro se pierd în fiecare an în Uniunea Europeană 

din cauza evaziunii fiscale. "Deși statele membre trebuie să 

ia măsuri naționale mai dure impotriva evaziunii fiscale, 
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soluțiile unilaterale nu vor funcționa", a declarat Algirdas 

Semeta, comisarul european pentru taxe și impozite. 

În pachetul de măsuri se regăsesc două recomandări 

principale. Prima se referă la "încurajarea" statelor membre 

să identifice paradisurile fiscale și să le treacă pe "lista 

neagră". De asemenea, există și măsuri pentru obligarea 

acestor paradisuri fiscale să respecte legislația europeană. 

A doua recomandare sugerează statelor membre modul 

în care să rezolve problemele legate de scapările legislative, 

ce permit evazioniștilor să scape nepedepsiți. 

Nu în ultimul rând, pachetul de măsuri își propune să 

reducaă așa-numită concurență a taxelor, în care statele 

membre se luptă pentru a oferi sistemul fiscal cel mai 

avantajos pentru companii. Dacă va fi necesar, CE a anunțat 

că va implementa și legi în această privință. [4] 

La summitul G20, forum care reuneşte economiile 

dezvoltate şi  marile economii emergente, desfăşurat la Sankt 

Petersburg în anul 2013, a fost adoptat Planul de acţiuni 

propus de OCDE, care vizează evaziunea fiscală prin 

intermediul jurisdicţiilor offshore cu rate de impozitare mici 

sau inexistente şi reprezintă un set de măsuri recomandate 

spre implementare pe parcursul cel mult a doi ani. Majoritatea 

din cele 20 de state au susţinut iniţiativa care presupune 

coordonarea, în linii mari, a politicilor fiscale naţionale din 

aceste ţări. Astfel, experienţa în materie de integrare fiscală a 

Uniunii Europene în curând va fi urmată de toate ţările 

membre ale G20. 

Mai mult, ţările ce fac parte din G20 deja au convenit 

asupra introducerii în mod automat a schimbului reciproc de 
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informaţii fiscale spre finele anului 2015, în baza 

mecanismului preconizat de Convenţia multilaterală de la 

Strasbourg privind susţinerea administrativă reciprocă în 

dosare fiscale, la care participă în prezent 56 de ţări ale lumii. 

Deşi Elveţia ocupă o poziţie specială şi nu acceptă nici într-o 

formă schimbul automat de informaţii, este puţin probabil ca 

procesul să fie stopat.[5]  

Noile standarde impuse de acordurile BASEL III 

impun cerinţe de capital superioare şi de o mai bună calitate, 

pentru o mai bună gestiune a riscurilor, introducerea unui 

raport de manevră menit să stopeze cerinţele bazate pe riscuri, 

măsuri privind acumularea de capital pentru perioadele de 

stres şi introducerea a două noi standarde de lichididate.[6]  

Pachetul cuprinde Directiva UE nr. 36/2013 cu privire la 

accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea 

prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Măsurile din pachet, care 

au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, au ca scop consolidarea 

stabilităţii financiare prin sporirea rezistenţei sectorului 

bancar la şocuri financiare, să contribuie la o creştere 

economică durabilă, prin introducerea de norme armonizate 

necesare pentru piaţa unică şi, în acelaşi timp, prin garantarea 

fluxului creditelor către economia reală. 

Pachetul vizează o proporţie mai mare a capitalului de 

cea mai bună calitate pentru a acoperi pierderile neaşteptate, 

cerinţe de capital suplimentar sub forma rezervelor şi 

dispoziţii privind lichiditatea şi efectul de levier.[7] 

În iunie 2015 Uniunea Europeana a făcut publică "lista 

neagră" cu paradisuri fiscale, care cuprinde țări de pe cinci 
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continente."Sperăm că toate aceste jurisdictții vor adopta în 

curând standardele internaționale, mai ales în ceea ce privește 

schimbul de informații, pentru a lupta împotriva evaziunii 

fiscale. Într-adevăr, unele dintre ele au început să facă acest 

lucru", se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei 

Europene. 

Iată lista completă cu paradisuri fiscale: 

• Europa: Andorra, Liechtenstein, Guernsey și 

Monaco; 

• Africa: Liberia, Maurițius și Seychelles; 

• Asia: Brunei, Hong-Kong și Maldive; 

• Oceania: Insulele Cooks, Nauru, Niue, Insulele 

Marshall și Vanuatu; 

• Americile: Anguilla, Antigua și Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Belize, Bermuda, Insulele Virgine 

Britanice, Insulele Cayman, Grenada, Montserrat, 

Panama, Sfântul Vicentiu și Grenadinele, Sfântul 

Cristofor și Nevis, Insulele Turks și Caicos, Insulele 

Virgine Americane. O țară a intrat în acest 

"clasament" dacă a fost pe lista neagră a cel puțin 10 

state membre UE. [7] 

În aprilie 2016 un cutremur investigativ a lovit lumea - 

PanamaPapers - o anchetă jurnalistică efectuată în comun de 

107 instituții media care au reușit să intre în posesia unor 

documente din arhivele secrete ale unei societăți panameze 

de consultanţă. Este un scandal mondial fără precedent legat 

de sute de mii de entităţi offshore din Panama, conectate la 

nume mari ale planetei: din politică, din afaceri şi chiar din 

lumea sportului. Datele se referă la cel puțin 12 foști și actuali 
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șefi de stat și 128 de personalități publice implicați în 

tranzacții financiare ilicite. 

Peste 10 milioane de documente au fost examinate cu 

atenție de jurnalişti de investigaţii şi lansate într-un prim 

episod exploziv în presa din mai multe ţări. 

Conform postului german de televiziune ARD, 

documentele evaluate constau în emailuri, extrase de cont, 

copii după pașapoarte și alte documente. Pe lângă dezvăluirea 

activităților offshore desfășurate de 140 politicieni și oficiali 

de rang înalt din întreaga lume, datele includ și numele unor 

spioni, traficanți de droguri și alți infractori. Numeroase 

celebrități și sportivi de top au profitat de avantajele 

companiilor offshore. 

Documentele obţinute de jurnalişti conţin conține 

informații despre 214.000 de entității offshore, conectate la 

persoane din 200 de țări. 

Documentele care au stat la baza dezvăluirilor făcute pe 

3.04.16 au fost obţinute de publicaţia germană „Sűddeutsche 

Zeitung”, fiind primite de la o sursă anonimă. Documentele 

din Panama Papers acoperă perioada anilor '70 până în 

primăvara 2016. Veridicitatea acestora a fost confirmată în 

urma comparației cu documente publice, dosare 

judecătoreşti, dar şi cu alte documente legate de firma de 

avocatură Mossack Fonseca, obţinute de presa germană în 

trecut. 

Aceasta a fost fondată în 1977 de avocatul de origine 

germană Jürgen Mossack şi, potrivit site-ului de prezentare, 

este specializată în crearea de firme offshore. La ora actuală, 

Mossack Fonseca este a patra cea mai mare firmă din lume 
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care oferă astfel de servicii, cu sediul central în Panama și cu 

filiale în peste 35 de țări, o bună parte din ele fiind paradisuri 

fiscale precum Elveţia sau Insulele Seychelles. Într-un drept 

la replică reprezentanţii Mossack Fonseca au declarat că nu 

au făcut nimic ilegal. „Prin serviciile oferite respectăm atât 

litera, cât şi spiritul legii. Din această cauză, în cei aproape 40 

de ani de activitate nu am fost acuzaţi de ilegalităţi nici măcar 

o dată”, se arată în răspunsul companiei. 

Figura 1. Repartizarea pe glob a ţărilor şi 

teritoriilor paradisuri fiscale. 

Sursa: [8] 

 

În opinia prof. Gabriel Zucman, în prezent, jurisdictiile 

offshore ascund $7600 mlrd. Circa 30% din acești bani se află 

în Elveția. Apoi Singapore, Hong Kong, Luxembourg, 

Insulele  Bahamas, Insullele Cayman, Jersey. [9] 

Statele Uniunii Europene și-au exprimat sprijinul față 

de elaborarea unei liste europene unice cu paradisurile 
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fiscale, initiațivă venită din partea Comisiei Europene în 

urma scandalului Panama Papers. Reuniți la Amsterdam, la 

un consiliu informal ECOFIN, miniștrii Economiei și 

Finanțelor din statele Uniunii Europene au sprijinit „crearea 

unei liste cu țările care nu cooperează" în materie de 

transparență fiscală. [10] 

De asemenea, miniștrii europeni și-au dat acordul 

pentru luarea de "măsuri defensive coordonate, ce vor trebui 

susținute de Consiliul European, în stransă colaborare și în 

paralel cu OCDE, pentru stabilirea criteriilor internaționale la 

acest capitol". La această reuniune nu s-a adoptat nicio 

decizie efectivă, dar a fost confirmat sprijinul statelor UE față 

de planul prezentat ce menționează elaborarea unei astfel de 

liste în șase luni. 

În același context, miniștrii europeni de Finanțe au 

confirmat demararea unui proiect pilot pentru schimbul de 

informații despre adevărații beneficiari ai societăților 

offshore înregistrate în paradisurile fiscale. 

 

Rezultate şi discuţii 

Așa dar, statele creează în teritoriile sale jurisdicţii 

offshore în scopul atragerii capitalului străin, dezvoltării 

sistemului financiar-bancar, tehnologiilor 

informaţionale, contrubuie la ocuparea forţei de muncă, 

în special avocaţilor, contabililor, în  comunicaţii, 

asigurare, bănci. De regulă, ţările dezvoltate prestează 

servicii offshore doar în anumite regiuni ale teritoriului 

său, sau în anumite domenii de activitate. Mai multe ţări 

dezvoltate susţin businessul offshore în ţările aflate sub 
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influenţa sa (Marea Britanie – Insulele Virgine Britanice, 

Jersey, Guernsey, Franţa – Monaco, Elveţia – 

Liechtenstein etc). Prin aceste centre circulă un volum 

considerabil al fluxurilor financiare moniale, controlate 

de cercurile financiare britanice, franceze, elveţiene. 

Dar oficialii din ţările industrializate cu rate  

înalte de impozitare, cu un sistem stabilit al controlului 

valutar şi  fiscal, acuză businessul offshore, deoarece 

bugetele acestor ţări rămân fără impozite, ce s-ar 

constitui din activitatea firmelor pe teritoriul său. 

În plus, prin sistemul mondial offshore are loc 

redistrubuirea mijloacelor financiare din ţările de origine 

înspre zonele offshore, ceea ce influenţează negativ 

situaţia investiţională, mediul economic, social şi 

ecologic. De aceea marile ţări industrializate adoptă legi 

anti-offshore, în scopul de a reduce exodul de capital şi 

de a minimiza avantajele financiare ale derulării 

tranzacţiilor prin zonele offshore, a activiza lupta cu 

eschivarea de la plata impozitelor.  

 

Concluzii 

În ultima perioadă de timp, apar contradicţii şi la 

nivel de jurisdicţii offshore. Dacă într-o structură 

offshore sporeşte monitoringul fluxurilor financiare, se 

asigură o transparenţă mai mare, are loc colaborarea cu 

organele de drept, care cercetează ilegalităţile 

economice şi financiare, atunci, fluxurile financiare se 

reorientează spre alte jurisdicţii offshore. Astfel, 

jurisdicţiile offshore se confruntă cu dilema de a 
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intensifica controlul, de a îmbunătăţi imaginea, pierzând, 

totodată, o parte din clientelă, sau, de a extinde 

privilegiile, contând pe afluxul unor mijloace financiare 

suplimentare, ceea ce va spori atenţia asupra zonei 

respective din partea instituţiilor internaţionale. 

Comunitatea mondială are o atitudine rezervată 

faţă de sistemul offshore, ceea ce se explică prin 

momentele negative în activitate, inclusiv utilizarea 

acestora de către elemente criminale în scopul finanţării 

terorismului  şi narco-businessului. De aceea 

comunitatea mondială cere de la jurisdicţiile offshore 

transparenţă, renunţarea la secretul comercial, 

extinderea colaborării cu organele de dept, 

perfecţionarea reglementării sferei financiare. 

Chiar dacă presiunile internaționale au constrâns 

unele paradisuri fiscale să-și revizuiască practicile, 

drumul către transparență încă este lung, mai ales din 

cauza slabei cooperări a autorităților locale în aplicarea 

standardelor internaționale menite să identifice 

beneficiarii reali ai societăților și originea fondurilor 

acestora. 
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