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NOTĂ INTRODUCTIVĂ
LOCUL ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI
1. Sub raport didactic:
a) locul disciplinei în cadrul curriculumului universitar:
Disciplina „Drept financiar şi fiscal” reprezintă o disciplină didactică şi ştiinţifică
independentă în cadrul sistemului de învăţământ juridic. Obiectul disciplinei constă în studierea
multiaspectuală a actelor normative ce reglementează activitatea financiară şi fiscală a Republicii
Moldova. Dreptul financiar are o legătură intrinsecă cu dreptul constituţional, deoarece anume
textul Constituţiei stabileşte principiile fundamentale ale procesului bugetar şi elementele de
bază ale bugetului. La fel, se disciplina de studiu are legături cu dreptul civil, dreptul
administrativ, dreptul penal şi alte discipline din programul de studiu al studenţilor.
b) semnificaţia formativă:
Scopul studierii prezentei ramuri de drept, al principiilor, instituţiilor şi subramurilor, îl
reprezintă nu doar acumularea cunoştinţelor din domeniul financiar şi fiscal, ci şi obţinerea
deprinderilor practice de aplicare corectă a legislaţiei ce reglementează relaţiile juridice
financiare şi cele fiscale.
2. Sub raport metodologico-aplicativ:
„Dreptul financiar şi fiscal” este o disciplină ce studiază două ramuri ale dreptului: pe de o
parte dreptul financiar şi toate elementele sale (procesul şi activitatea bugetară a statului), pe de
altă parte — dreptul fiscal, cu dispoziţii referitoare la reglementarea juridică a impozitării de stat.
În cadrul studierii disciplinei „Drept financiar şi fiscal”, se folosesc metode care permit nu
doar transmiterea unui volum de informaţii teoretice, ci şi demonstrarea în baza normelor de
aplicare utilizarea corectă a legislaţiei pentru obţinerea rezultatea optime. În final, studenţii vor
obţine deprinderi practice referitoare la procesul bugetar, elaborarea şi aplicarea bugetelor de
diferite niveluri şi complexităţi, precum şi posibilitatea de a se orienta în cadrul raporturilor
financiar-fiscal, în scopul aplicării cunoştinţelor pentru satisfacerea necesităţilor curente ale
persoanelor fizice şi juridice.
Pe parcursul predării disciplinei se pune accentul pe acele noţiuni şi instituţii ale materiei,
care să stimuleze interesul studenţilor şi să-i determine spre o pregătire temeinică în vederea
formării de buni specialişti în domeniul dreptului.
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OBIECTIVELE FORMATIV-DEZVOLTATIVE
La finele studierii disciplinei, studenţii trebuie să obţină următoarele:
COMPETENŢE GNOSIOLOGICE:
• să determine locul şi rolul dreptului financiar-fiscal în cadrul sistemului de drept;
• să poată opera sigur în cadrul structurii dreptului financiar şi dreptului fiscal, să
explice cărei ramuri aparţin anumite instituţii de drept, să poată folosi terminologie
financiar-fiscală;
• să poată recunoaşte raporturile juridice printre alte raporturi sociale după criteriile de
identificare, în baza metodei de comparare şi să argumteze conţinutul anumitor
instituţii ale dreptului financiar sau fiscal.
COMPETENŢE PRAXIOLOGICE:
• să demonstreze cunoaşterea nivelului de dezvoltare al domeniului financiar-fiscal,
reieşind din informaţiile recente;
• să urmărească evoluţia domeniul studiat, folosind atât izvoarele indicate în
bibliografia prezentei programe, cât şi diverse surse de informare în masă;
• să poată analiza starea de lucruri în domeniul financiar-fiscal sub aspect juridic şi
politic.
COMPETENŢE DE CERCETARE:
• să poată face propuneri de îmbunătăţire a cadrului legal existent;
• să prognozeze dezvoltarea ramurii de drept studiate, reieşind din cunoştinţele obţinute
în cadrul cursurilor, precum şi individual;
• să poată face o analiză comparativă între instituţiile studiate în cadrul procesului de
studii.
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DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI
(secţia zi)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumirea temei
Consideraţii generale privind ramurile de
drept financiar şi fiscal
Bugetul public naţional
Procesul bugetar în R. Moldova
Resursele financiare publice. Cheltuielile
publice
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
Datoria şi garanţia de stat
Controlul financiar
Impozitul pe venit
Taxa pe valoare adăugată. Accizele
Administraţia fiscală
Obligaţia fiscală
Controlul fiscal
Încălcările fiscale şi răspunderea pentru ele
Taxele locale
Total:

curs

Numărul de ore
seminar

total

2

2

4

2
2

2
2

4
4

2

2

4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
60

CONŢINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI DE ORE (secţia zi)
А. Ore de curs
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tema
Consideraţii generale privind ramurile
de drept financiar şi fiscal
Bugetul public naţional
Procesul bugetar în R. Moldova
Resursele financiare publice.
Cheltuielile publice
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetele unităţilor administrativteritoriale
Datoria şi garanţia de stat
Controlul financiar
Impozitul pe venit
Taxa pe valoare adăugată. Accizele
Administraţia fiscală
Obligaţia fiscală
Controlul fiscal
Încălcările fiscale şi răspunderea
pentru ele
Taxele locale
Total

Forma prezentării

Nr. de
ore

Prelegere interactivă

2

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

2
2

Prelegere interactivă

2

Prelegere interactivă

2

Prelegere interactivă

2

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

2
2
2
2
2
2
2

Prelegere interactivă

2

Prelegere interactivă

2
30
4

В. Seminarii
Nr.
1.

Tema

2.

Consideraţii generale privind ramurile
de drept financiar şi fiscal
Bugetul public naţional

3.

Procesul bugetar în R. Moldova

4.

Resursele financiare publice.
Cheltuielile publice
Bugetul asigurărilor sociale de stat

5.
6.
7.
8.
9.

Bugetele unităţilor administrativteritoriale
Datoria şi garanţia de stat
Controlul financiar
Impozitul pe venit

10. Taxa pe valoare adăugată. Accizele
11. Administraţia fiscală
12. Obligaţia fiscală
13. Controlul fiscal
14. Încălcările fiscale şi răspunderea
pentru ele
15. Taxele locale
Total

Forma prezentării

Nr. de
ore

Seminar interactiv

2

Seminar interactiv cu examinarea
studiului de caz
Seminar interactiv cu desfăşurarea
dezbaterilor
Seminar interactiv cu prezentarea
referatelor problematizate
Seminar interactiv cu examinarea
studiului de caz
Seminar interactiv cu examinarea
studiului de caz şi prezentarea
referatelor problematizate
Seminar interactiv
Seminar interactiv
Seminar interactiv cu prezentarea
referatelor problematizate
Seminar interactiv cu prezentarea
referatelor problematizate
Seminar interactiv cu examinarea
studiului de caz
Seminar interactiv cu examinarea
studiului de caz
Seminar interactiv

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Seminar interactiv

2

Seminar interactiv cu examinarea
studiului de caz şi prezentarea
referatelor problematizate

2
30
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DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI
(secţia cu frecvenţă redusă)
Nr.
1.
2.
1.
3.
4.
5.
6.

Denumirea temei
Consideraţii generale privind ramurile de
drept financiar şi fiscal. Bugetul public
naţional
Procesul bugetar în R. Moldova
Bugetul asigurărilor sociale de stat şi
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
Impozitul pe venit. Taxa pe valoare
adăugată. Accizele
Administraţia fiscală
Obligaţia fiscală şi controlul fiscal
Taxele locale
Total:

curs

Numărul de ore
seminar

total

1

—

1

2

1

3

2

1

3

2

1

3

1
1
1
10

—
1
—
4

1
2
1
14

CONŢINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI DE ORE (secţia cu frecvenţă redusă)
А. Ore de curs
Tema

Forma prezentării

Nr. de
ore

Consideraţii generale privind ramurile de drept
financiar şi fiscal. Bugetul public naţional
Procesul bugetar în R. Moldova
Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale
Impozitul pe venit. Taxa pe valoare adăugată.
Accizele
Administraţia fiscală
Obligaţia fiscală şi controlul fiscal
Taxele locale
Total:

Prelegere interactivă

1

Prelegere interactivă

2

Prelegere interactivă

2

Prelegere interactivă

2

Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă

1
1
1
10

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В. Seminarii
Nr.
1.
2.
3.
4.

Tema
Procesul bugetar în R. Moldova
Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale
Impozitul pe venit. Taxa pe valoare adăugată.
Accizele
Obligaţia fiscală şi controlul fiscal
Total:

Forma prezentării
Seminar interactiv
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Seminar interactiv

Nr. de
ore
1
1
1
1
4
6

BLOCUL DE CONŢINUT
Tema 1. Consideraţii generale privind ramurile de drept financiar şi fiscal
1. Originea conceptului financiar
a. Concepţia clasică a finanţelor publice
b. Concepţia modernă a finanţelor publice
2. Conţinutul şi funcţiile finanţelor publice
3. Activitatea financiară a statului
4. Obiectul dreptului financiar. Obiectul dreptului fiscal
5. Normele dreptului financiar şi fiscal
6. Izvoarele dreptului financiar şi fiscal
7. Raporturile juridice de drept financiar şi de drept fiscal
8. Delimitarea dreptului financiar şi fiscal de alte ramuri de drept.
Tema 2. Bugetul public naţional
1. Conceptul de buget
2. Funcţiile bugetului public naţional
3. Natura juridică a bugetului public naţional
4. Principiile bugetare de fundamentare a bugetului public naţional
5. Sistemul bugetar în statele contemporane
Tema 3. Procesul bugetar în R. Moldova
1. Consideraţii generale privind procesul bugetar
2. Principiile procedurii bugetare
3. Elaborarea bugetului de stat
a. Elaborarea proiectului legii bugetare anuale
b. Aprobarea proiectului legii bugetare anuale de Guvern
4. Examinarea şi adoptarea legii bugetare. Promulgarea legii bugetare
5. Procedura executării bugetului de stat
Tema 4. Resursele financiare publice. Cheltuielile publice
1. Consideraţii generale privind resursele financiare ale statului
2. Veniturile bugetare
3. Impozitele şi taxele
4. Impozitele directe şi impozitele indirecte
5. Clasificarea cheltuielilor publice
6. Finanţarea cheltuielilor publice
Tema 5. Bugetul asigurărilor sociale de stat
1. Caracterizarea generală a asigurărilor sociale de stat
2. Sistemul contemporan de asigurări sociale în R. Moldova
3. Casa Naţională de Asigurări Sociale
4. Cheltuielile bugetare pentru asigurările sociale de stat
5. Veniturile bugetare ale asigurărilor sociale de stat
6. Procedura adoptării bugetului asigurărilor sociale de stat
Tema 6. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
1. Rolul autonomiei locale sub aspect financiar
2. Structura bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
3. Elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
4. Adoptarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
5. Execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
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Tema 7. Datoria şi garanţia de stat
1. Consideraţii generale privind împrumutul public
2. Regimul juridic al împrumuturilor şi garanţiilor de stat
3. Datoria de stat internă
4. Datoria de stat externă
5. Garanţiile de stat pentru împrumuturi
6. Modificarea şi stingerea datoriei de stat
7. Împrumuturile publice angajate de unităţile administrativ-teritoriale
Tema 8. Controlul financiar
1. Noţiuni generale privind organizarea controlului financiar
2. Principiile generale şi speciale ale controlului financiar
3. Serviciul Control Financiar şi Revizie
4. Curtea de Conturi
5. Alte organe de control financiar
Tema 9. Impozitul pe venit
2. Consideraţii generale privind impozitarea venitului
3. Subiecţii impunerii
4. Obiectul impunerii
5. Cotele de impozit
6. Sursele de venit neimpozabile
7. Reguli speciale referitoare la venit
8. Scutiri şi alte deduceri
9. Reţinerea impozitului la sursa de plată
Tema 10. Taxa pe valoare adăugată. Accizele
1. Subiectele plătitoare de TVA. Obiectul impunerii cu TVA
2. Cotele TVA
3. Administrarea TVA
4. Obiectul impunerii cu accize. Subiectele plătitoare de accize
5. Cotele accizelor. Administrarea accizelor
Tema 11. Administrarea fiscală
1. Organele cu atribuţii de administrare fiscală
a. Organul fiscal
b. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale
2. Răspunderea funcţionarului fiscal
3. Evidenţa contribuabililor
Tema 12. Obligaţia fiscală
1. Consideraţii generale privind obligaţia fiscală
a. Subiectele raportului juridic de obligaţie fiscală
b. Obiectul raportului juridic de obligaţie fiscală
c. Conţinutul raportului juridic de obligaţie fiscală
2. Naşterea şi modificarea obligaţiei fiscale
3. Stingerea obligaţiei fiscale
a. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare
b. Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare
c. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere
d. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
4. Executarea silită a obligaţiei fiscale
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Tema 13. Controlul fiscal
1. Corelaţia controlului fiscal cu controlul financiar
2. Rolul şi finalitatea controlului fiscal
3. Principiile generale de efectuare a controlului fiscal
4. Tipurile controlului fiscal
Tema 14. Încălcările fiscale şi răspunderea pentru ele
1. Consideraţii generale privind încălcările fiscale. Tipurile de încălcări fiscale
2. Reglementarea juridică a răspunderii pentru încălcări fiscale
3. Evaziunea fiscală
4. Sancţiuni aplicate subiectelor vinovate de evaziune fiscală
5. Zonele off-shore
Tema 15. Taxele locale
1. Delimitarea taxelor locale de alte categorii de taxe
2. Tipurile de taxe locale
3. Administrarea taxelor locale
4. Contribuţia taxelor locale la formarea bugetelor locale şi naţional
STRATEGII DE EVALUARE
Evaluarea curentă se va efectua în baza cunoştinţelor şi deprinderilor practice obţinute de
către studenţi în cadrul orelor practice (seminarii), reieşind din gradul de implicare al studenţilor
în discuţii, corectitudinea răspunsurilor oferite la întrebările acordate, spiritul de iniţiativă,
originalitatea analitică şi capacitatea de a folosi metode generale şi speciale de studiu. La fel, în
cadrul lecţiilor practice studenţii au posibilitatea să prezinte referate problematizate conform
tematicii anexate sau propuse de către student.
Cerinţe pentru oformarea referatelor:
Volum: 15–20 pagini dactilografiate.
Parametri: font 12, Times New Roman, interliniaj 1,5
Câmpurile paginii: stânga — 3 cm.
dreapta — 1,5 cm.
sus şi jos— 2,5 cm.
Oformarea bibliografiei se realizează în corespundere cu cerinţele în vigoare ale Regulamentului
privind redactarea tezelor de licenţă.
Tematica referatelor propuse studenţilor pentru evaluarea lucrului individual:
1. Clasificarea cheltuielilor publice
2. Finanţarea cheltuielilor publice
3. Rolul autonomiei locale sub aspect financiar
4. Structura bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
5. Elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
6. Adoptarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
7. Execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
8. Consideraţii generale privind impozitarea venitului
9. Subiecţii impunerii cu impozit pe venit
10. Obiectul impunerii cu impozit pe venit
11. Cotele de impozitului pe venit
12. Sursele de venit neimpozabile
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13. Reguli speciale referitoare la venit
14. Scutiri şi alte deduceri de la plata impozitului pe venit
15. Reţinerea impozitului la sursa de plată
16. Subiectele plătitoare de TVA
17. Obiectul impunerii cu TVA
18. Cotele TVA în statele Uniunii Europene
19. Administrarea TVA
20. Obiectul impunerii cu accize. Subiectele plătitoare de accize
21. Cotele accizelor. Administrarea accizelor
22. Delimitarea taxelor locale de alte categorii de taxe
23. Tipurile de taxe locale
24. Contribuţia taxelor locale la formarea bugetelor locale şi naţional
Tematica studiilor de caz.
În cadrul desfăşurării orelor practice, studiile de caz vor avea drept subiect: Bugetul public
naţional, Bugetul asigurărilor sociale de stat, Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale,
Administrarea fiscală, Taxele locale. Studierea individuală şi prezentarea informaţiei relevante
care nu face parte din tematica de studiu este binevenită.
Evaluarea finală — examen oral, în cadrul căruia studentul va oferi răspuns la trei întrebări
incluse în biletul de examinare, folosind cunoştinţele şi deprinderile obţinute pe parcursul
studierii disciplinei. Primele două întrebări din bilet vor avea în caracter teoretic, iar al treilea se
va referi la un aspect practic de aplicare a normelor dreptului financiar-fiscal.
Algoritmul calculării notei la examen.
Pentru un scor total de 100%, răspunsul la prima întrebare teoretică va constitui 30%, la a
doua întrebare teoretică —30 %, la a treia întrebare (practică)— 40%.
100% — nota „zece”,
90% — nota „nouă”,
80% — nota „opt”,
70% — nota „şapte”,
60% — nota „şase”,
50% — nota „cinci”,
40% — nota „patru”,
30% — nota „trei”,
20% — nota „doi”,
10% — nota „unu”.
Explicarea procentajului pe parametri:
Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebările teoretică:
Expunerea logică şi consecventă a materialului din program — 30 %;
Analiza argumentată a opiniilor ştiinţifice — 30%;
Utilizarea propriilor argumente, cu formularea unor concluzii originale — 30%;
Nivelul lingvistic al expunerii (utilizarea corectă a terminologiei juridice, stilul etc.) — 10%.
Evaluarea competenţelor praxiologice la subiectul trei:
Analiza situaţiei practice concrete — 70%;
Formularea şi argumentarea concluziilor fundamentate juridic — 30%.
Frecventarea integrală a cursurilor şi orelor practice, participarea activă la discuţii şi
dezbateri, prezentarea referatelor problematizate şi participarea la conferinţe tematice constituie
temei pentru acordarea unui punct suplimentar la nota finală.
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Subiectele propuse pentru examen la disciplina „Drept financiar şi fiscal”
1. Concepţia clasică a finanţelor publice
2. Concepţia modernă a finanţelor publice
3. Conţinutul şi funcţiile finanţelor publice
4. Activitatea financiară a statului
5. Obiectul dreptului financiar. Obiectul dreptului fiscal
6. Normele dreptului financiar şi fiscal
7. Izvoarele dreptului financiar şi fiscal
8. Raporturile juridice de drept financiar şi de drept fiscal
9. Delimitarea dreptului financiar şi fiscal de alte ramuri de drept.
10. Conceptul de buget
11. Funcţiile bugetului public naţional
12. Natura juridică a bugetului public naţional
13. Principiile bugetare de fundamentare a bugetului public naţional
14. Sistemul bugetar în statele contemporane
15. Consideraţii generale privind procesul bugetar
16. Principiile procedurii bugetare
17. Elaborarea bugetului de stat
18. Elaborarea proiectului legii bugetare anuale
19. Aprobarea proiectului legii bugetare anuale de Guvern
20. Examinarea şi adoptarea legii bugetare. Promulgarea legii bugetare
21. Procedura executării bugetului de stat
22. Consideraţii generale privind resursele financiare ale statului
23. Veniturile bugetare şi rolul acestora în bugetul public naţional
24. Caracteristica generală a impozitelor şi taxelor
25. Impozitele directe şi impozitele indirecte
26. Clasificarea cheltuielilor publice
27. Finanţarea cheltuielilor publice
28. Caracterizarea generală a asigurărilor sociale de stat
29. Sistemul contemporan de asigurări sociale în R. Moldova
30. Structura şi atribuţiile Casei Naţionale de Asigurări Sociale
31. Cheltuielile bugetare pentru asigurările sociale de stat
32. Veniturile bugetare ale asigurărilor sociale de stat
33. Procedura adoptării bugetului asigurărilor sociale de stat
34. Rolul autonomiei locale sub aspect financiar
35. Structura bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
36. Elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
37. Adoptarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
38. Execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
39. Consideraţii generale privind împrumutul public
40. Regimul juridic al împrumuturilor şi garanţiilor de stat
41. Datoria de stat internă şi datoria de stat externă
42. Garanţiile de stat pentru împrumuturi
43. Modificarea şi stingerea datoriei de stat
44. Împrumuturile publice angajate de unităţile administrativ-teritoriale
45. Noţiuni generale privind organizarea controlului financiar
46. Principiile generale şi speciale ale controlului financiar
47. Curtea de Conturi
48. Alte organe de control financiar
49. Consideraţii generale privind impozitarea venitului
50. Subiecţii impunerii cu impozit pe venit
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51. Obiectul impunerii cu impozit pe venit
52. Cotele impozitului pe venit
53. Sursele de venit neimpozabile
54. Reguli speciale referitoare la venit
55. Scutiri şi alte deduceri la calcularea impozitului pe venit
56. Reţinerea impozitului la sursa de plată
57. Subiectele plătitoare de TVA. Obiectul impunerii cu TVA
58. Cotele TVA
59. Administrarea TVA
60. Obiectul impunerii cu accize. Subiectele plătitoare de accize
61. Cotele accizelor. Administrarea accizelor
62. Organele cu atribuţii de administrare fiscală
63. Organul fiscal ca organ cu atribuţii de administrare fiscală
64. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale
65. Răspunderea funcţionarului fiscal
66. Evidenţa contribuabililor
67. Consideraţii generale privind obligaţia fiscală
68. Subiectele raportului juridic de obligaţie fiscală
69. Obiectul raportului juridic de obligaţie fiscală
70. Conţinutul raportului juridic de obligaţie fiscală
71. Naşterea şi modificarea obligaţiei fiscale
72. Caracteristica generală a modalităţilor de stingere a obligaţiei fiscale
73. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare
74. Stingerea obligaţiei fiscale prin anulare
75. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie
76. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere
77. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
78. Executarea silită a obligaţiei fiscale
79. Corelaţia controlului fiscal cu controlul financiar
80. Rolul şi finalitatea controlului fiscal
81. Principiile generale de efectuare a controlului fiscal
82. Tipurile controlului fiscal
83. Consideraţii generale privind încălcările fiscale. Tipurile de încălcări fiscale
84. Reglementarea juridică a răspunderii pentru încălcări fiscale
85. Evaziunea fiscală
86. Sancţiuni aplicate subiectelor vinovate de evaziune fiscală
87. Delimitarea taxelor locale de alte categorii de taxe
88. Tipurile de taxe locale
89. Administrarea taxelor locale
90. Contribuţia taxelor locale la formarea bugetelor locale şi naţional
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