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IMPACTUL DATELOR CONTABILE ÎN PRACTICA FISCALĂ
Maia BAJAN, Alexandrina CIORCHINĂ, Nicoleta TRUDOV
Academia de Studii Economice din Moldova
Popularitatea dezbaterilor privind relaţiile dintre contabilitate şi fiscalitate a căpătat noi dimensiuni în contextul globalizării, deschiderii pieţelor şi necesităţii de racordare la anumite cadre. Întrucât fiscalitatea şi contabilitatea sunt două
ştiinţe independente una de cealaltă, activitatea economico-financiară a entităţilor, instituţiilor de stat sau altor regii
autonome este într-un final reflectată în documentele contabile şi în cele fiscale. În acest context, este necesar ca ele să
fie analizate în ansamblu. Totuşi, dintotdeauna a existat problema concilierii celor două domenii, geneza acesteia fiind
diferenţele dintre principiile contabile şi cele fiscale privind evaluarea şi calculul economic. Acestea din urmă urmăresc
stimularea sau inhibarea unor activităţi; respectiv, este de înţeles că principiile fiscale nu vor prezenta mereu imaginea
fidelă a operaţiilor ce au loc în cadrul entităţii.
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deduceri, ajustări.
THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION ON TAX PURPOSES
The degree of awareness towards the relationships between accounting and taxation has reached as new level in the
context of the actual deep globalization process, the open markets and the need for connection to certain frames. Given
that accountancy and taxation are two independent sciences, the economic activity of entities, state institutions or other
autonomous administrative bodies is in the end reflected both in accounting and tax documents. Therefore, it is necessary
to analyze them as a whole. Nonetheless, there has always existed the issue of conciliating the two domains, because of
the differences among accounting and tax principles for evaluation and economic calculation. Tax principles are generally
set as to stimulate or inhibit certain activities. It is obvious that they will not always reflect the true and fair view of the
operations taking place within the entity.
Keywords: accountancy, taxation, Tax Code, National Accounting Standards, tax, earnings, expenditures, deductions,
adjustments.
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