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Consideraţii asupra problemei impozitării  
sau taxării tehnologiei On y va ... où? 

Considerations on taxing technology On y va ... où? 

Ramona Daniela Stângaciu1 

Rezumat: Dezvoltarea tehnologiei va avea consecinţe asupra locurilor de muncă. 
Se preconizează că, în viitor, în locul lucrătorilor, persoane fizice, se vor regăsi 
roboţii care funcţionează în baza unor algoritmi de inteligenţă artificială. La nivel 
internaţional există o preocupare din ce în ce mai acută pentru a găsi soluţii pentru 
sistemele fiscale, în cazul în care roboţii vor înlocui oamenii în sfera locurilor de 
muncă. Acest aspect este relevant, mai ales pentru statele al căror buget depinde de 
impozitarea muncii. Prin prezentul studiu, ne propunem să determinăm dacă este 
necesară recunoaşterea personalităţii juridice roboţilor, şi condiţiile care ar trebui 
îndeplinite. Totodată, vom examina compatibilitatea actualului sistem de 
impozitare şi de taxare cu noile soluţii propuse în literatura de specialitate în 
privinţa roboţilor. 

Cuvinte-cheie: impozitarea roboţilor; taxe şi roboţi; personalitate juridică; indus-
trializare; locuri de muncă. 

Abstract: The development of technology will have consequences on the labour 
market. It is expected that, in the future, instead of workers, natural persons, we 
will find robots that operate according to an artificial intelligence algorithm. At the 
international level, there is a growing concern to find solutions for the tax system, 
if the robots will replace humans in terms of jobs. This aspect is relevant especially 
for those countries whose budget depends on labour taxation. Through the present 
study we aim to identify if it is necessary to recognize legal personality to robots 
and the criteria that have to be met. At the same time, we will examine the 
compatibility of the present system regarding taxes and fees with the new 
solutions advanced by the legal literature in what concerns robots.  

Keywords: robots taxation; fees and robots; legal personality; industrialization; 
jobs. 

Introducere 

Şotron – hopscotch – marelle – acestea sunt doar câteva dintre denumirile 
unuia şi aceluiaşi joc. Există elemente care unesc culturi, iar jocul prin funcţiile 
sale, reuşeşte să coaguleze grupuri în vederea atingerii unui scop comun – este 
acel élément de liaison, „Jocul este o funcţie plină de tâlc. (...) Fiecare joc înseamnă 
                                
1  Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, email: 
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ceva”2. Putem încadra, însă, în tiparul trasat de joc un sistem – de altfel, inelastic 
şi, în aparenţă, refractar ideii de imaginaţie şi fluiditate, mai precis, sistemul 
fiscal? Într-o întindere a pânzei imaginaţiei, apreciem că răspunsul nu poate fi 
decât pozitiv. Nu ne propunem să desluşim întreg misterul jocului, nuanţe ale sale 
urmând a fi conturate pe parcurs. Totuşi, unul dintre elemente se impune a fi 
clarificat încă de la început, cel al jucătorilor – ei sunt reprezentaţi de subiectele 
raportului juridic fiscal. În contextul dezvoltării tehnologiei, una dintre cele mai 
intens dezbătute probleme este cea a recunoaşterii calităţii de subiect de drept 
fiscal roboţilor (sensul noţiunii îl vom preciza ulterior), cu scopul de a stabili în 
sarcina acestora obligaţii fiscale. Aceste aspecte pun în lumină o serie de inte-
rogaţii, între care: îi putem integra pe aceştia în şotronul fiscal, precum şi, cât de 
mult trebuie să modificăm regulile jocului pentru a accepta un astfel de 
participant?  

Dezvoltarea tehnologiei, cu implicaţii din ce în ce mai accentuate în sfera 
locurilor de muncă, aduce în prim plan problemele sau neajunsurile sistemului 
fiscal astfel cum acesta este conturat în prezent. Deşi, la acest moment, nevoia de 
a interveni în sensul modificării arhitecturii edificiului fiscal nu este atât de strin-
gentă, la nivel internaţional există tendinţa de aprofundare a consecinţelor de 
natură fiscală pe care le aduce înlocuirea forţei de muncă de către roboţi, 
dorindu-se găsirea unor soluţii, cu scopul de a anticipa eventualele efecte 
negative pe care le implică acest progres.  

Odată cu evoluţia tehnologiei, putem vorbi despre deschiderea cutiei 
Pandorei? Pentru a desluşi nodurile pe care le generează acest fenomen, ne propu-
nem să analizăm următoarele aspecte: (1) Argumente pentru taxarea roboţilor, (2) 
Analiza raportului juridic de impunere – în cadrul căreia vom insista asupra 
calităţii de subiect de drept fiscal, faptul juridic generator şi obiectul impunerii, 
pentru ca, în final să formulăm concluzii în baza celor prezentate.  

1. Argumente pentru taxarea roboţilor 

În lumina unei continue dezvoltări a tehnologiei, discursurile se orientează 
spre evidenţierea existenţei unui noi revoluţii industriale, sens în care se vorbeşte 
despre The fourth Industrial Revolution. În centrul acesteia se află conceptul de 
disruptive techonology. Aceasta presupune ca o anumită tehnologie să producă o 
schimbare substanţială, astfel încât vechile mijloace, procese, produse utilizate să 
devină ineficiente3. Spre deosebire de revoluţiile industriale anterioare, în cazul 
acesteia din urmă, accentul cade asupra inteligenţei artificiale, a roboţilor, a 

                                
2  J. Huizinga, Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, pp. 39-40. 
3  A se vedea, C. Millar, M. Lockett, T. Ladd, Disruption: technology, innovation and society, 

Technological Forecasting and Social Change Special Issue: Disruptive Technology 
and Social Innovation, 129 Noiembrie 2017, [Online] https://www.researchgate.net/ 
publication/321015457_Disruption_Technology_innovation_and_society, consultat în 
04 noiembrie 2019. 
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Internetului lucrurilor (Internet of Things)4. În strânsă legătură cu acesta, remar-
căm tendinţa de automatizare a activităţilor întreprinderilor, într-un grad din ce 
în ce mai ridicat, aspect care are efecte directe asupra pieţei locurilor de muncă şi 
care va conduce inevitabil la necesitatea unei reforme a sistemului fiscal, având în 
vedere reducerea numărului de contribuabili atât la bugetul de stat, cât şi la 
bugetele de asigurări sociale. Practic, s-a ajuns la scăderea numărului de locuri de 
muncă, activitatea desfăşurată de lucrători fiind înlocuită cu cea a roboţilor.  

Unul dintre elementele care încurajează acest fenomen este reprezentat de 
scăderea costurilor tehnologiei5. Astfel sunt impulsionate investiţiile în auto-
matizare. În strânsă legătură cu acest aspect, există tendinţa de a diminua 
costurile determinate de forţa de muncă6, sens în care se procedează la disponi-
bilizarea lucrătorilor, în favoarea mecanismelor care să îndeplinească aceleaşi 
atribuţii – “Wehereas it was previously possible to automate a large number of work 
processes, it has now become practicabile”7. Măsura acesta, de înlocuire a forţei de 
muncă poate fi văzută şi ca o modalitate de optimizare fiscală, care se realizează 
de către fostul angajator în limitele legii. De altfel, ecuaţia se prezintă astfel: redu-
cerea numărului de lucrători determină reducerea sumelor de bani care trebuie 
plătite de angajator către bugetul de stat şi bugetele de asigurări, fără a exista 
vreun alt tip de impunere care să contrabalanseze acest minus la bugete. În 
prezent, automatizarea activităţii nu implică, pentru unitatea care utilizează 
tehnologia, plăţi suplimentare – în sensul de sume plătite cu titlu de impozite, 
contribuţii sau taxe, în numele roboţilor ori pentru implicarea acestora în 
generarea profitului. Corelând acest aspect cu ceea ce statisticile evidenţiază cu 

                                
4  Enumerarea nu este una exhaustivă, pentru detalii, a se vedea: K. Schwab, The Fourth 

Industrial Revolution: what it means, how to respond, [Online] https:// 
www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-
and-how-to-respond/, consultat în 04 noiembrie 2019; K. Schwab, Shaping the Future of 
the Fourth Industrial Revolution. A Guide to Building a Better World, Currency, New 
York, 2018, p. 22; M. Erdogdu, C. Karaca, The Fourth Industrial Revolution and a 
Possible Robot Tax, în I. Berksoy, K. Dane, M. Popovic, Institutions & Economic Policies: 
Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection & Growth, IJOPEC 
Publications, pp. 103-107. 

5  În acest sens, C.B. Frey, M.A. Osborne, The Future of Employment: How Susceptible are 
Jobs to Computerisation?, Working Paper, Oxford Martin Programme on Technology 
and Employment, 17 septembrie 2013, p. 21. [Online] https://www.oxfordmartin. 
ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf, consultat în 15 noiembrie 
2019; R. Abbott, B. Bogenschneider, Should Robots Pay Taxes? Tax Policy in the Age of 
Automation, Harvard Law & Policy Review, Vol. 12/2018, pp. 145-146; G. Graetz, G. 
Michaels, Robots at work, The Review of Economics and Statistics, Vol. C, Nr. 5/2018, 
p. 754. [Online] https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/rest_a_00754, consultat 
în 16 noiembrie 2019. 

6  Avem în vedere impozitele şi contribuţiile datorate pentru venitul obţinut de către 
salariat. 

7  Idem, p. 153. 
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privire la ponderea pe care o au sumele care provin din „taxarea”8 muncii la 
bugete, observăm că un grad din ce în ce mai ridicat de automatizare conduce la 
scăderea veniturilor şi, implicit, la o presiune accentuată asupra bugetului de stat 
şi a bugetelor de asigurări sociale. Pentru finanţarea acestora, ar fi necesară 
schimbarea arhitecturii sistemului fiscal, fie în sensul modificării unor impozite 
existente9, fie în sensul implementării unor soluţii noi.  

În strânsă legătură cu această consecinţă a automatizării, reţinem şi o alta, 
referitoare la impactul pe care această măsură o are asupra veniturilor, precum şi 
asupra modului în care acestea se distribuie. Înlocuirea forţei de muncă determină 
o scădere a salariilor lucrătorilor în sfera acelor activităţi care pot fi desfăşurate 
de roboţi, şi o creştere pentru acelea care presupun un grad mai ridicat de 
complexitate10, fie că sunt activităţi, meserii sau profesii noi, fie că sunt dintre 
cele existente dar care presupun cunoştinţe suplimentare. În plus, o astfel de 
măsură determină o creştere a productivităţii, fapt care are consecinţe şi asupra 
profitului unei companii deoarece este de natură să determine creşterea acestuia. 
Profitul, având în vedere că poate fi distribuit sub formă de dividende, va ajunge 
la persoanele care şi anterior beneficiau de câştiguri substanţiale. Reducerea 
însemnată a numărului de locuri de muncă, alături de disproporţia din ce în ce 
mai accentuată11 dintre veniturile celor aflaţi „în vârful” ierarhiei şi cei care ante-
rior îndeplineau activităţi în unităţile de manufactură12 poate conduce la tulburări 
sociale – social unrest13.  

Însă, este această îngrijorare cu adevărat întemeiată – automatizarea con-
duce la o scădere substanţială a numărului de locuri de muncă şi implicit a veni-
turilor la bugetul de stat şi de asigurări sociale astfel încât să fie necesară o 
reformă a sistemului fiscal? 

Analizând, din perspectivă istorică14, efectele pe care progresul tehnologic 

                                
8  Utilizăm acest termen pentru a desemna atât sumele care provin din impozite, cât şi pe 

cele care sunt datorate cu titlu de contribuţii sociale. 
9  În acest sens, R. Abbott, B. Bogenschneider, op. cit., pp. 171-172. 
10  În acest sens, O. Mazur, op. cit., pp. 10-11. 
11  În acest sens, D. Hardoon, R. Fuentes-Nieva, S. Ayele, An Economy For the 1%: How 

privilege and power in the economy drive extreme inequality and how this can be 
stopped, Oxfam Briefing Paper, 18 ianuarie 2016, [Online] https://oxfamilibrary. 
openrepository.com/bitstream/handle/10546/592643/bp210-economy-one-percent-tax-
havens-180116-en.pdf;jsessionid=DC0005A37CD51F72DBDC9731470F6415?sequence= 
47, consultat în 20 decembrie 2019; A. Monaghan, US wealth inequality – top 0.1% 
worth as much as the bottom 90%, The Guardian, 13 noiembrie 2014, [Online] 
https://www.theguardian.com/business/2014/nov/13/us-wealth-inequality-top-01-
worth-as-much-as-the-bottom-90, consultat în 20 decembrie 2019. 

12  Îi avem în vedere pe cei care desfăşoară activitate ca blue-collar workers. Pentru 
definirea noţiunii, a se vedea, X. Hu, R.S. Dalal, S. Kaplan, An examination of blue – vs 
white-collar workers′ conceptualizations of job satisfaction facets, Journal of Vocational 
Behavior, Aprilie 2010, p. 318.  

13  În acest sens, O. Mazur, op. cit., pp. 11-12; R. Abbott, B. Bogenschneider, op. cit., p. 155. 
14  Una dintre cele mai reprezentative mişcări contra automatizării s-a manifestat în 
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le-a avut asupra locurilor de muncă, concluzia care se impune este aceea că 
evoluţia, deşi a determinat pierderea unor activităţi, meserii, profesii, a condus la 
crearea altora. Acestea din urmă au presupus cunoştinţe mai avansate, e.g. înlo-
cuirea activităţii umane cu cea a unui calculator a determinat crearea de alte 
locuri de muncă, spre exemplu, în domeniul programării15. Cu toate acestea, 
trebuie să realizăm o distincţie între efectele pe termen scurt şi cele pe termen 
lung pe care dezvoltarea tehnologiei le are asupra locurilor de muncă.  

Cu privire la impactul pe termen scurt a progresului tehnologic există 
consens, apreciindu-se că vor dispărea locuri de muncă16, însă pe termen lung 
opiniile diferă. Pe de o parte se consideră că va avea loc o scădere substanţială a 
numărului de locuri de muncă, scădere care nu va putea fi contrabalansată prin 
crearea de noi activităţi, meserii sau profesii17. Motivat de ritmul alert de înlo-
cuire, revoluţia industrială actuală diferă de cele anterioare, deoarece oamenii nu 
ar mai avea posibilitatea de a se adapta suficient de repede18 şi de a parcurge, 
eventual, programe de reconversie profesională, concurente cu progresul în 
învăţare al inteligenţei artificiale. În plus, nici sistemul de educaţie nu ar fi sufi-
cient de flexibil pentru a permite o schimbare atât de rapidă în sensul modificării 
sferei de activităţi pentru care să fie pregătiţi elevii. Pe de altă parte, este pro-
movată şi opinia contrară, în sensul că o astfel de modificare a structurii pieţei 
locurilor de muncă se realizează treptat, iar actualii şi viitorii lucrători ar avea 
timp pentru a se adapta noilor cerinţe. În plus, până acum, revoluţiile industriale, 
au creat noi locuri de muncă, de regulă, în strânsă legătură cu noile tehnologii 
implementate19. 

Având în vedere imposibilitatea de a determina, la acest moment, care va fi 
efectul pe termen lung al înlocuirii forţei de muncă, apreciem că ar fi necesar să 
se intervină, cel puţin în sfera educaţiei, în vederea unei pregătiri adecvate a 
populaţiei pentru meseriile sau profesiile care apar20. Între cei doi poli, ai scepti-

                                
Anglia, iar cei care erau membri purtau denumirea de ludiţi – luddites. În acest sens, 
Idem, p. 157. A se vedea şi C.B. Frey, M.A. Osborne, The future of employment: How 
susceptible are jobs to computerisation?, Working Paper, Oxford Martin School, 17 
septembrie 2013, pp. 8-9. [Online] https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/ 
academic/future-of-employment.pdf, consultat în 20 decembrie 2019. Termenul este 
utilizat şi în prezent pentru a îi desemna pe cei care sunt împotriva dezvoltării 
tehnologiei. A se vedea, M. Tegmark, op. cit., p. 41.  

15  În acest sens, R. Abbott, B. Bogenschneider, op. cit., p. 158. 
16  În acest sens, O. Mazur, op. cit., p. 9. 
17  Ibidem. 
18  A se vedea, R. Abbott, B. Bogenschneider, op. cit., pp. 146-148. 
19  A se vedea, O. Mazur, op. cit., pp. 7-8. Pentru o analiză a posibilităţii de creare de locuri 

de muncă noi, precum şi de adaptare a celor existente, a se vedea, J. Manyika, S. Lund, 
M. Chui, J. Bughin, J. Woetzel, P. Batra, R. Ko, S. Sanghvi, Jobs lost, jobs gained. 
Workforce transition in a time of automation, McKinsey Global Institute, decembrie 
2017, secţiunea 3 Jobs Gained: Scenarios for employment growth, pp. 55, 66-67. 

20  Pentru soluţii propuse, a se vedea, How robots change the world. What automation 
really means for jobs and productivity, Oxford Economics, iunie 2019, pp. 52-54, “Adopt 
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cilor în materie de tehnologie şi ai utopiştilor, considerăm că soluţia este mode-
raţia. Această înlocuire se va face treptat, iar societatea trebuie să găsească 
modalităţi de adaptare.  

Revenind la problema de natură fiscală, este cert, având în vedere cele 
expuse, că, în măsura în care automatizarea va determina o înlocuire substanţială 
a forţei de muncă, se impune regândirea sistemului de impozitare, în vederea 
asigurării unei, cel puţin, constante la nivelul bugetelor de contribuţii sociale. 
Propunerea de „taxare” a roboţilor este intens dezbătută la nivel internaţional21, 
sens în care, în secţiunea următoare ne propunem să analizăm soluţiile doctrinare 
şi viabilitatea lor în contextul juridic existent. 

2. Analiza raportului juridic de impunere 

2.1. Subiectul impunerii – un nouveau camarade 

În ipoteza taxării22 roboţilor, apreciem că o primă întrebare la care ar trebui 
să răspundem vizează persoana care ar trebui să fie subiect al impunerii. Până la a 
aborda această problemă, ar fi necesară lămurirea noţiunii de robot. Observăm că, 
la nivelul Uniunii Europene, prin Raportul Parlamentului European conţinând 
recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind 
robotica, s-a încercat definirea noţiunii de robot prin prisma următoarelor criterii: 
„(a) dobândeşte autonomie cu ajutorul senzorilor şi/sau prin schimburi de date cu 
mediul său ambiant (interconectivitate) şi negociază şi analizează aceste date, (b) 
dispune de sisteme de învăţare individuală din experienţă şi prin interacţiune 
(criteriu opţional), (c) dispune cel puţin de un suport fizic minor, (d) are capacitatea 
de a-şi adapta comportamentul şi acţiunile la mediul ambiant, (e) nu este viu în sens 
biologic”23. Definiţia a fost elaborată având în vedere, în principal, problemele de 

                                
a ′lifetime learning′ mindset. There are no jobs for life”. [Online] http://resources. 
oxfordeconomics.com/how-robots-change-the-world, consultat în 20 decembrie 2019. 

21  A se vedea, N. Smith, Taxing Robots Is a Great Way to Make People Poor, Bloomberg 
Opinion, 10 septembrie 2019, [Online] https://www.bloomberg.com/opinion/ 
articles/2019-09-10/taxing-robots-is-a-great-way-to-make-people-poor, consultat în 19 
decembrie 2019; T. Davenpot, Advancing the Debate on Taxing Robots, Forbes, 13 iunie 
2019, [Online] https://www.forbes.com/sites/tomdavenport/2019/06/13/advancing-the-
debate-on-taxing-robots/#6afdeb9125a4, consultat în 19 decembrie 2019; M. Somers, 
The case for taxing robots – or not, MIT Management Sloan School, 14 iunie 2019, 
[Online] https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/case-taxing-robots-or-not, 
consultat în 19 decembrie 2019. 

22  În sensul prezentului articol, noţiunea va fi utilizată cu un sens extins faţă de ceea ce 
presupune stabilirea unei taxe din punct de vedere fiscal. Astfel, includem în sfera 
acestui termen toate ipotezele analizate în secţiunea IV, infra. 

23  Raportul Parlamentului European conţinând recomandări adresate Comisiei 
referitoare la normele de drept civil privind robotica (2015/2103(INL)) (A8-0005/2017). 
Pentru analiza acestor criterii, a se vedea, Cerna Collectif, Éthique de la recherche en 
robotique: Rapport n° 1 de la CERNA Commission de réflexion sur l’Éthique de la 
Recherche en sciences et technologies du Numérique d’Allistene. [Rapport de recherche], 
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răspundere civilă determinate de utilizarea roboţilor şi acţiunile/inacţiunile 
acestora. Federaţia Internaţională de Robotică (International Federation on Robotics 
– IFR), trimiţând la standardul ISO 8373:201224, privind roboţii şi dispozitivele 
robotice, realizează o distincţie între roboţii industriali şi cei de serviciu (service 
robots)25. Elementul esenţial de diferenţiere constă în capacitatea roboţilor de 
serviciu (service robots) de a efectua activităţi cu un anumit nivel de autonomie, 
aşadar fără a fi necesară intervenţia umană. 

Observăm că este dificilă ajungerea la un consens asupra unei definiţii în 
privinţa roboţilor deoarece aceasta poate varia în funcţie de domeniul pentru care 
este necesară26. Includem în definiţia aceasta doar roboţii care au o formă 
tangibilă sau pot fi integraţi în această sferă şi cei care au o formă intangibilă – 
e.g. software, orice mecanism care înlocuieşte activitatea umană sau doar anumite 
astfel de tehnologii27? În măsura în care s-ar dori recunoaşterea roboţilor ca 
subiect al raportului juridic de impunere, ar fi necesară elaborarea unei definiţii 
proprii, adaptată scopului pentru care ar fi edictată. Acest aspect trebuie privit şi 
prin prisma principiului lex certa, respectiv prin prisma necesităţii ca dispoziţia 
legală să fie predictibilă şi redactată cu suficientă claritate astfel încât să se poată 
determina sfera raporturilor care cad sub incidenţa sa28. 

În măsura în care s-ar reuşi elaborarea unei definiţii pentru ceea ce ar 
trebui să reprezinte roboţii din punct de vedere fiscal, acest aspect nu este sufi-
cient pentru ca aceştia să devină, per se subiecte ale raportului juridic de 
impunere. Aşadar, se mai adaugă un element esenţial, cel al recunoaşterii calităţii 
de subiect de drept, deci titular de drepturi şi obligaţii, aceasta realizându-se 
printr-o manifestare de voinţă a legiuitorului. 

                                
24 noiembrie 2014, pp. 12-13. [Online] https://hal.inria.fr/hal-01086579/document, 
consultat în 17 noiembrie 2019. 

24  A se vedea punctele 2.9 şi 2.10 din Standardul ISO 8373:2012, [Online] 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-2:v1:en, consultat în 17 noiembrie 2019. 

25  În acest sens, [Online] https://www.ifr.org/service-robots/, precum şi https:// 
www.ifr.org/industrial-robots/, consultat în 17 noiembrie 2019. 

26  Asupra acestei probleme, H.J. Wilson, What is a Robot, Anyway?, Harvard Business 
Review, 15 aprilie 2015, [Online] https://hbr.org/2015/04/what-is-a-robot-anyway, 
consultat în 17 noiembrie 2019. Alături de definiţiile indicate, în doctrină au fost 
formulate şi alte opinii. În acest sens, a se vedea, X. Oberson, Taxing Robots? From the 
Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots, World 
Tax Journal, Vol. 9, Nr. 2/2017, pp. 249-250. 

27  Aceste interogaţii au fost formulate în vederea sublinierii dificultăţilor de definire a 
noţiunii de robot, pentru completări, a se vedea, O. Mazur, Taxing the Robots, 
Pepperdine Law Review, Vol. 46, 2018, pp. 20-21. [Online] https://papers.ssrn.com/ 
sol3/papers.cfm?abstract_id=3231660, consultat în 17 noiembrie 2019. 

28  A se vedea art. 3 lit. b) din Codul fiscal, publicat în M. Of. nr. 688 din 10.09.2015. 
Pentru dezvoltarea principiului securităţii juridice, despre care se afirmă că înglobează 
neretroactivitatea legii, previzibilitatea şi inteligibilitatea legii, a se vedea, R. Bufan, 
Tratat de drept fiscal. Volumul 1. Teoria generală a dreptului fiscal, Editura Hamangiu, 
2016, pp. 113-115.  
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În acest context, este esenţială observarea dinamicii dintre calitatea de 
subiect de drept civil şi cea de subiect de drept fiscal. Atunci când se discută 
aspecte referitoare la calitatea de subiect al raportului juridic civil, în sfera aceasta 
sunt incluse persoanele fizice şi juridice, ele fiind recunoscute ca titulare de 
drepturi şi obligaţii civile29. În materie fiscală, subiectul impunerii este determinat 
în mod particular de legiuitor, el fiind, în cadrul raporturilor juridice fiscale, 
titular al drepturilor şi al obligaţiilor fiscale30. Prin prisma sferei subiectelor 
raportului juridic fiscal, identificăm e.g. în Codul de procedură fiscală român31, în 
cadrul art. 17, enumerarea acestora „statul, unităţile administrativ-teritoriale sau, 
după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, contri-
buabilul/plătitorul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaţii în 
cadrul acestui raport”. Dacă ne raportăm la noţiunea de contribuabil, în sfera 
acesteia sunt incluse persoanele fizice, persoanele juridice, precum şi „orice altă 
entitate fără personalitate juridică”. În definirea acestei ultime categorii, se sta-
bileşte că din sfera sa face parte „orice asociere în participaţiune, grup de interes 
economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă 
distinctă în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit”32. Legiuitorul fiscal a păstrat 
această definiţie, ea fiind similară cu cea prevăzută în forma actuală a Codului 
fiscal, în art. 7 punctul 14 „entitate transparentă fiscal, cu/fără personalitate 
juridică – orice asociere, asociere în participaţiune, asocieri în baza contractelor de 
exploatări în participaţie, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate 
care nu este persoană impozabilă distinctă, fiecare asociat/participant fiind subiect 
de impunere în înţelesul impozitului pe profit sau pe venit, după caz”.  

În materie fiscală, deşi se porneşte de la categoriile de persoane admise şi în 
sfera raporturilor juridice civile – persoane fizice sau juridice33, se recunoaşte 
calitatea de subiect de drept fiscal şi unor entităţi fără personalitate juridică. 
Concepte specifice dreptului fiscal, precum contribuabil, plătitor, persoană impo-
zabilă, suportator al impunerii34, în fibra lor, sunt impregnate de baza pe care s-a 
construit, respectiv subiectele juridice civile, cu particularităţile recunoscute în 
sfera fiscală. Observăm totuşi, că nu există o limitare a legiuitorului fiscal la sfera 
subiectelor de drept civil – persoanele fizice şi juridice, acesta recunoscând 

                                
29  În acest sens, C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele. Ed. a 2-a, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 41; G. Boroi, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. a 2-a 
revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pp. 88-89. 

30  În acest sens, I.M. Costea, Drept financiar. Note de curs, Ed. a 5-a revizuită şi adăugită, 
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2019, p. 108. 

31  Publicat în M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015. 
32  În acest sens, I.M. Costea, Optimizarea fiscală. Soluţii. Limite. Jurisprudenţă, Editura 

C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 88. 
33  În contextul legislaţiei fiscale, se procedează la individualizarea acestora prin criterii 

suplimentare de natură a le configura propriile efecte în planul raporturilor juridice, 
e.g. persoană fizică rezidentă – persoană fizică nerezidentă, persoană juridică română 
– persoană juridică străină. 

34  Pentru definirea acestor noţiuni, a se vedea, I.M. Costea, Drept financiar ...., pp. 108-111. 
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calitatea de subiect de drept fiscal şi e.g. entităţilor fără personalitate juridică. 
Efectele se observă în planul taxei pe valoare adăugată35 (în continuare TVA), 
deoarece în materia impozitului pe profit sau a impozitului pe venit, asociaţii din 
cadrul entităţii sunt cei care suportă sarcina fiscală36. Astfel, în privinţa TVA, 
relevante sunt dispoziţiile art. 269 alin. (10) şi alin. (11) din Codul fiscal, însă, 
chiar şi în acest caz, „anumite (s.n.) tipuri de asocieri fără personalitate juridică nu 
produc însă niciun fel de consecinţe din punct de vedere al TVA”37. Chiar şi în 
materie de TVA, un rol esenţial revine tot persoanelor fizice sau persoanelor 
juridice care alcătuiesc entitatea fără personalitate juridică, deoarece actele juri-
dice care dau naştere obligaţiei de plată a TVA sunt încheiate de către acestea.  

În acest sens, pentru raţiuni de ordin fiscal, legiuitorul pare că se înde-
părtează de la linia trasată de prevederile civile38. Această constatare rezultă şi din 
dispoziţii ale altor legislaţii, precum cea elveţiană, sens în care se afirmă “(...) the 
tax legislator does not always follow the legal forms designed by civil law (s.n.)”39. În 
cazul entităţilor fără personalitate juridică, nu este, totuşi, o îndepărtare totală, 
deoarece se brodează pe noţiuni de persoană fizică, persoană juridică atunci când 
se stabileşte cine datorează impozitul pe profit sau pe venit – „fiecare 
asociat/participant fiind subiect de impunere”, aspect pe care îl întâlnim şi în 
cazul obligaţiei de plată a TVA. 

În lumina celor analizate, ne întrebăm dacă există o dependenţă între a 
recunoaşte personalitate juridică roboţilor şi a admite calitatea de subiect de drept 
fiscal a acestora? S-a apreciat că a consacra o formă de personalitate juridică 
roboţilor ar constitui o precondiţie în vederea stabilirii acestora ca subiect de 

                                
35  A se vedea şi punctul 28 din Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

pronunţată în cauza C-340/15, ECLI:EU:C:2016:764 «Les termes utilisés à cette 
disposition, notamment le terme «quiconque», donnent de la notion d’‘assujetti’ une 
définition large axée sur l’indépendance dans l’exercice d’une activité économique en ce sens 
que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 28 et 29 de ses conclusions, toutes les 
personnes, physiques ou morales, aussi bien publiques que privées, même des entités 
dépourvues de personnalité juridique, qui, d’une manière objective, remplissent les critères 
figurant à cette disposition, sont considérées comme des assujetties à la TVA (s.n.)». 

36  În acest sens, R. Bufan, op. cit., p. 50; I.M. Costea, op. cit, pp. 156-157. 
37  A se vedea R. Bufan, op. cit., p. 51; I.M. Costea, Drept financiar ..., p. 204; L. Ţâţu, M. 

Brăgaru, H. Sasu, Impozite, taxe şi contribuţii. Termene. Documente. Proceduri, Editura 
C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 117; Pentru o critică a reglementării, în sensul că astfel 
de entităţi fără personalitate juridică în mod greşit au fost incluse în sfera noţiunii de 
contribuabil, a se vedea M.I. Niculeasa, Summa fiscalis. Tratat de drept fiscal şi 
financiar public. Ed. a II-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2012, p. 531. 

38  Există, totuşi, raţiuni pentru care s-a considerat oportun ca aceste entităţi să fie tratate 
ca subiect distinct de drept fiscal în materie de TVA. A se vedea şi infra, secţiunea 
3.2.2.a.2. 

39  Pentru o analiză a prevederilor legale elveţiene care să justifice această concluzie, a se 
vedea, X. Oberson, op. cit., p. 251. 
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drept fiscal40. Achiesăm la această afirmaţie, în măsura în care roboţii ar dobândi 
suficientă autonomie, ar fi necesară recunoaşterea unei forme de personalitate 
juridică pentru ca abia subsecvent să se poată consacra calitatea de subiect de 
drept fiscal. În temeiul aceluiaşi raţionament, s-a opinat că ar fi oportună 
recunoaşterea unei forme de electronic personality41 roboţilor, pentru ca aceştia să 
poată deveni titulari de drepturi şi obligaţii fiscale42. 

Chiar dacă s-ar admite recunoaşterea calităţii acestora de subiect de drept 
fiscal, se revine la problema iniţială, aceea a definirii cât mai precise a ceea ce se 
include în sfera noţiunii de robot. În plus, opţiunea legiuitorului ar trebui să fie 
justificată, astfel încât să existe un temei pentru recunoaşterea posibilităţii unui 
robot de a fi titular de drepturi şi obligaţii fiscale43. Deşi, pornind de la justificarea 
recunoaşterii persoanelor juridice ca subiect de drept, s-a argumentat în sensul că, 
în temeiul unui raţionament similar, ar putea fi recunoscută o personalitate juri-
dică distinctă a roboţilor („(....) recognizing robots as a separate legal entity”)44, 
opinăm în sensul contrar, aceasta fiind, cel puţin pentru prezent, şi punctul de 
vedere promovat la nivelul Uniunii Europene45. Dacă avem în vedere modalitatea 
în care funcţionează persoanele juridice, observăm că întotdeauna există persoane 
fizice care să deţină controlul asupra acestora, “Ultimately, it is, then, a physical 
person that breathes legal life into a legal person and without which, the latter is a 

                                
40  În acest sens, “Instead, having legal capacity and thus being capable of holding rights 

and assets as well incurring liabilities would be merely a necessary (pre)-condition for the 
status as taxable person”, J. Englisch, Digitalisation and the Future of National Tax 
Systems: Taxing Robots?, 5 septembrie 2018, [Online] https://papers.ssrn.com/ 
sol3/papers.cfm?abstract_id=3244670, consultat în 17 noiembrie 2019. S-a evidenţiat 
mecanismul în baza căruia se construieşte subiectul de drept fiscal, respectiv pornirea 
de la dreptul civil – ca drept comun, pentru a ataşa acestora drepturi şi obligaţii de 
natură fiscală, sens în care s-a afirmat „(...) dreptul fiscal care rotunjeşte acest regim 
juridic, încadrând generalul în contextul fiscalităţii”, M.I. Niculeasa, op. cit., p. 527, 
punctul 1126. 

41  Pentru dezvoltări, a se vedea opinia autoarei Raportului conţinând recomandări 
adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica 
(2015/2103(INL)), Mady Delvaux, [Online] https://www.europarl.europa.eu/ news/en/ 
headlines/economy/20170109STO57505/rise-of-the-robots-mady-delvaux-on-why-
their-use-should-be-regulated, consultat în 27 noiembrie 2019. 

42  În acest sens, M.G. Lexer, L. Scarcella, Artificial Intelligence and Labor Markets. A 
Critical Analysis of Solution Models from a Tax Law and Social Security Law Perspective, 
Rivista Italiana di Informatica e diritto, Nr. 1/2019, p. 65. 

43  Pentru dezvoltarea acestei probleme, a se vedea, X. Oberson, op. cit., pp. 251-252. 
44  Ibidem.  
45  În acest sens, G. Prodhan, Parlamentul European calls for robot law, rejects robot tax, 

Thomson Reuters, 16 februarie 2017, [Online] https://www.reuters.com/article/us-
europe-robots-lawmaking/european-parliament-calls-for-robot-law-rejects-robot-tax-
idUSKBN15V2KM, consultat în 17 noiembrie 2019; I. Kottasová, Experts warn Europe: 
Don′t grant robots rights, CNN Business, 12 aprilie 2018, [Online] 
https://money.cnn.com/2018/04/12/technology/robots-rights-experts-warn-
europe/index.html, consultat în 17 noiembrie 2019. 
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mere empty shell”46. Având în vedere acest aspect, soluţia nu este identică în cazul 
roboţilor, deoarece în cazul acestora fie (a) recunoaştem că o persoană este cea 
care controlează robotul – astfel, se ridică întrebarea de ce ar fi necesar să se 
recunoască personalitate juridică distinctă acestora?47. Completăm cu o altă 
interogaţie, referitoare la care ar fi motivul pentru care nu s-ar interveni asupra 
obligaţiilor fiscale pe care le are cel care controlează robotul, mai ales dacă avem 
în vedere că o astfel de modificare pare mult mai facilă prin prisma sistemului 
existent, nefiind necesară reformarea sa într-o măsură atât de avansată precum o 
presupune recunoaşterea roboţilor ca subiect de drept fiscal, şi (b) recunoaştem 
calitatea de subiect de drept unui robot, respectiv autonomia faţă de controlul din 
partea unei persoane fizice în sens juridic48 – însă, aceasta ridică probleme 
subsecvente de ordin etic şi juridic, referitoare la drepturile care ar putea fi 
recunoscute acestuia precum şi la obligaţiile sale49. Situaţia roboţilor autonomi nu 
o vedem apropiată de cea a persoanelor juridice. În cazul celor din urmă recu-
noaştem drepturi şi obligaţii, iar ele îşi au izvorul în fapte (largo sensu) săvârşite 
de persoane fizice în numele persoanei juridice. Sfera drepturilor şi a obligaţiilor 
al căror titular poate fi persoana juridică este limitată, spre deosebire de situaţia 
unei persoane fizice. Avem în vedere, e.g. dispoziţiile art. 206 din Codul civil, care 
statuează „Persoana juridică poate avea orice drepturi şi obligaţii civile, afară de cele 
care prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparţine decât persoanei fizice (s.n.)”. 
În cazul unui robot autonom situaţia sa pare mai apropiată regimului persoanei 
fizice decât celui care corespunde persoanei juridice. Robotul autonom, care 
funcţionează în baza inteligenţei artificiale, nu ar mai fi controlat de o persoană, 
ci ar săvârşi fapte generatoare de drepturi şi obligaţii în nume propriu. Aşadar, 

                                
46  În acest sens, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens′ 

Rights and Constitutional Affairs, Legal Affairs, European Civil Law Rules in Robotics, 
Study, PE 571.379, Bruxelles, 2016, p. 15, [Online] https://www.europarl.europa.eu/ 
RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf, consultat în 17 
noiembrie 2019. 

47  Ibidem. 
48  Un astfel de nivel de dezvoltare a tehnologiei este posibil, având în vedere “[d]eep 

learning systems which combine machine learning and artificial intelligence with 
behavioural patterns on the basis of simulated neural networks”, R. Klums, Robots and 
Autonomous Artificial Agents in Private Law, în D.A. Popescu, I-F. Popa, S. Golub, L-M. 
Harosa, In Honorem Dan Chirică. Între dogmatica dreptului şi raţiunea practică, Editura 
Hamangiu, Bucureşti, 2018, pp. 500-501. 

49  Ibidem. A se vedea şi, J.J. Bryson, M.E. Diamantis, T.D. Grant, Of, for, and by the people: 
the legal lacuna of synthetic persons, University of Cambridge Faculty of Law Research 
Paper nr. 5/2018, pp. 282-289. [Online] https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm? 
abstract_id=3068082, consultat în 10 decembrie 2019; A le impune obligaţii roboţilor se 
află în strânsă legătură cu a le recunoaşte drepturi. Asupra dificultăţilor determinate 
de recunoaşterea drepturilor, a se vedea M.A. Chinen, The Co-Evolution of Autonomous 
Machines and Legal Responsibility, Virginia Journal of Law & Technology, Vol. 20, Nr. 
2/106, pp. 386-390. [Online] https://digitalcommons.law.seattleu.edu/ cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1757&context=faculty, consultat în 11 decembrie 2019. 
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întrebarea referitoare, cel puţin, la ce drepturi s-ar recunoaşte este una legitimă. 
Le-am recunoaşte dreptul la demnitate sau la integritate? Deşi, la o primă analiză, 
pare facil să asimilăm situaţia roboţilor autonomi cu cea a unei persoane juridice, 
considerăm că, având în vedere modalitatea în care aceştia ar funcţiona, este 
dificil să conturăm la acest moment drepturile şi obligaţiile al căror titular ar fi 
robotul în cazul recunoaşterii personalităţii juridice. Este motivul pentru care, s-a 
apreciat, în mod just, că o astfel de soluţie nu este viabilă în prezent50.  

Aşadar, considerăm că nici din punct de vedere fiscal recunoaşterea calităţii 
de subiect de drept fiscal nu ar fi lipsită de controverse. Cu toate acestea, în 
secţiunea următoare vom analiza propunerile privind tipurile de obligaţii fiscale 
al căror titular ar putea fi roboţii, având în vedere faptul juridic generator al 
impunerii, precum şi obiectul acesteia.  

2.2. Provocări în contextul reglementărilor existente – les règles sont 
insuffisantes 

2.2.1. Impozit pe venitul atribuit roboţilor  

O primă soluţie ar fi cea a stabilirii unui impozit pe venitul ipotetic atribuit 
roboţilor. În dezvoltarea acesteia, se porneşte de la efectele pe care le are înlo-
cuirea forţei de muncă de către roboţi. În măsura în care li s-ar recunoaşte 
personalitate juridică, aceştia ar putea să devină subiect de drept fiscal. Având în 
vedere că roboţii ar desfăşura activităţi similare cu cele pentru care oamenii 
primesc salariu supus impozitului pe venit, ar trebui ca în privinţa acestora să se 
stabilească un impozit pe venitul care s-ar obţine în mod ipotetic prin înlocuirea 
forţei de muncă51. Practic, roboţilor li s-ar atribui un salariu ipotetic, care ar fi 
ulterior supus impozitării. Acest salariu ipotetic ar urma să fie echivalentul 
veniturilor pe care lucrătorii care au fost înlocuiţi l-ar fi obţinut în urma desfă-
şurării aceleiaşi activităţi. Desigur, aceasta ar fi soluţia în cazul în care raportul 
dintre titularul drepturilor asupra robotului şi robot ar fi similar unuia de dreptul 
muncii52. În măsura în care raportul dintre titularul drepturilor şi robot nu ar 
intra sub incidenţa situaţiei anterior expuse, ci sub incidenţa e.g. unui contract de 
prestări servicii, s-a apreciat că baza impozabilă ar fi reprezentată de “(...) some 
approximated amount of an arm′s length consideration”53 pentru servicii similare.  

O alternativă la această metodă dificilă de determinare a bazei de impunere, 
o constituie implementarea unui sistem forfetar54, sens în care apreciem că ar fi 

                                
50  Cu toate acestea, în doctrină se argumentează în sensul opus, mai ales prin prisma 

problemei referitoare la răspunderea civilă delictuală. A se vedea, R. Klums, op. cit., p. 
514; M.A. Chinen, op. cit., pp. 386-390. 

51  În acest sens, X. Oberson, op. cit., p. 254. 
52  Ibidem. 
53  Ibidem. Principiul arm′s length, cu semnificaţia de preţ de piaţă sau de valoare de piaţă, 

se aplică în cadrul operaţiunilor dintre persoane afiliate, conform prevederilor Codului 
fiscal român. Pentru dezvoltări, a se vedea: R. Bufan, op. cit., pp. 156-157. 

54  În acest sens, “(...) tot ax a lump-sum amount representing an approximated «ability to 
pay» the tax”, X. Oberson, op. cit., p. 255. 
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necesară stabilirea unor norme de venit55. 
Ne propunem să analizăm posibilitatea implementării unor astfel de soluţii, 

pornind de la elementele raportului juridic fiscal (fără a reveni asupra problemei 
calităţii de subiect al raportului juridic) şi având în vedere provocările pe care 
le-ar presupune o astfel de modificare a cadrului fiscal. 

Astfel, prin prisma unui prim element, cel al faptului juridic generator al 
impunerii, acesta constă în realizarea venitului. În cadrul art. 61 din Codul fiscal 
se realizează o enumerare a tipurilor de venituri supuse impozitului. Observăm că 
legiuitorul fiscal nu se limitează la veniturile obţinute din salarii – caz în care 
există un raport de muncă, ci sunt incluse în sfera impozitării şi venituri obţinute 
din e.g. cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi independente.  

Având în vedere necesitatea realizării unui venit, ne întrebăm dacă este 
suficient ca, printr-o ficţiune juridică, să se stabilească impozitul prin raportare la 
o valoare ipotetică a venitului sau este necesar ca acest venit să fie obţinut în mod 
concret de către robot, astfel încât acesta să intre în „patrimoniul” său?  

Pornind de la faptul că, pentru a fi subiect al impozitului pe venit, unui 
robot ar trebui să i se recunoască o formă de personalitate juridică, constatăm că 
acesta ar avea şi un patrimoniu propriu – văzut ca un cumul de drepturi şi 
obligaţii evaluabile în bani56. Având în vedere dinamica patrimoniului, la un 
anumit moment, când dorim să analizăm conţinutul său, ceea ce observăm cores-
punde unui „stop-cadru”. Dacă ar fi suficientă stabilirea unui venit ipotetic atribuit 
roboţilor, discuţia cu privire la patrimoniul acestora ar fi diluată. Însuşi dreptul 
lor la venitul respectiv ar fi unul ipotetic, iar acesta nu ar ajunge să facă parte din 
patrimoniul lor, ceea ce are un impact direct asupra obligaţiei corelative, de plată 
a impozitului. În mod straniu, deşi dreptul la venit nu s-ar regăsi în patrimoniul 
său („a tax on the imputed hypothetical salary (s.n.)”57), totuşi, robotul ar fi obligat 
la plata impozitului. O astfel de situaţie se îndepărtează de la rigorile dreptului. 
Ne întrebăm, în acest caz, de ce nu s-ar recurge la alte mecanisme e.g. stabilirea 
unor obligaţii fiscale relative la folosirea roboţilor, astfel încât să se evite crearea 
unei construcţii juridice artificiale? De altfel, spre o astfel de interpretare pare să 
tindă, de fapt, soluţia propusă, având în vedere mecanismul în temeiul căruia ar 
funcţiona. Persoana juridică care utilizează robotul este cea care ar fi titulara 
obligaţiei de plată, de fapt. 

Dacă avem în vedere ipoteza în care robotului i s-ar atribui în mod efectiv 
salariul, dreptul de natură patrimonială s-ar regăsi în patrimoniul său şi, în plus, 
ar exista şi obligaţia corelativă de plată. Îndepărtându-ne de aspectele privitoare 

                                
55  A se vedea, I.M. Costea, op. cit., p. 163. 
56  A se vedea, V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale. ed. a 3-a rev., Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2017, pp. 6-8, „Patrimoniul este o noţiune juridică, deci o realitate 
intelectuală. Ca urmare, el poate fi format (...) din drepturi şi obligaţii patrimoniale (...) 
iar nu din bunurile materiale corporale”; C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale 
principale în reglementarea noului Cod civil. ed. a 2-a rev., Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2015, pp. 6-7. 

57  În acest sens, X. Oberson, op. cit., p. 254. 
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la patrimoniu, din punct de vedere fiscal, pentru îndeplinirea obligaţiei de plată, 
s-ar justifica aplicarea sistemului reţinerii la sursă, situaţia robotului 
apropiindu-se de cea a unei persoane fizice. Într-o astfel de ipoteză, nu doar că 
roboţii ar primi sumele, ci ar fi necesar să efectueze şi acte de consum pentru a 
asigura funcţionarea circuitului economic. Care ar fi nevoile acestora care să 
necesite efectuarea de acte de consum? O astfel de ipoteză este mult prea 
îndepărtată, presupunând un grad ridicat de autonomie – o autonomie absolută, 
motiv pentru care nu vom insista asupra acestei soluţii.  

Prin analiza celui de-al doilea element al raportului juridic fiscal, respectiv 
obiectul impunerii, se pot observa dificultăţi suplimentare generate de imple-
mentarea unui astfel de impozit. Baza impozabilă, în prima ipoteză indicată, cea a 
determinării unu venit ipotetic, ar consta tocmai în valoarea acestui venit. Având 
în vedere faptul că roboţii înlocuiesc forţa de muncă, ecuaţia în vederea deter-
minării salariului ipotetic poate să pară simplă, în sensul însumării valorii 
salariilor pe care le-ar fi primit lucrătorii care ar fi desfăşurat activitatea în locul 
robotului58. Totuşi, o astfel de viziune este una reducţionistă, ce nu face decât să 
simplifice problemele generate de determinarea numărului de salariaţi înlocuiţi 
de către roboţi. După cum se remarcă, de regulă, aceste înlocuiri se fac treptat şi, 
în plus, adesea determină angajarea altor persoane calificate care să gestioneze 
situaţiile noi apărute ca urmare a înlocuirii59. Totodată, trebuie să avem în vedere 
că nu există uniformitate în determinarea numărului de lucrători înlocuiţi 
deoarece într-o unitate ar fi posibil ca aceeaşi tehnologie să înlocuiască mai puţini 
lucrători decât într-o altă unitate. Prin implementarea unei astfel de soluţii s-ar 
încuraja arbitrariul, având în vedere că unele companii ar putea disponibiliza mai 
puţini lucrători decât altele, prin implementarea aceleiaşi tehnologii. Consecinţa 
ar fi ca unele unităţi să stabilească o bază de impunere mai mică decât altele, chiar 
dacă ar implementa aceeaşi tehnologie. Aşadar, întrebarea referitoare la moda-
litatea în care se determină numărul de salariaţi pe care un robot îi înlocuieşte 
rămâne una deschisă, având în vedere dinamica structurii angajatorului. 

Cu toate acestea, problemele determinare de stabilirea bazei de impunere 
nu se limitează la aspectul evidenţiat anterior, ci pot fi privite şi prin prisma altor 
elemente. În vederea determinării masei impozabile sunt avute în vedere, în cazul 
unui lucrător, nu doar valoarea salariului, ci şi alte beneficii materiale60. S-a 
punctat problema impozitării salariului care cuprinde şi sporurile obţinute ca 
urmare a prestării de muncă suplimentară61. Apreciem justă o astfel de analiză, 
însă nu ca o dificultate în determinarea valorii masei impozabile, având în vedere 

                                
58  Se apreciază că o astfel de determinare este facilă în cazul companiilor deja în fiinţă, 

deoarece acestea vor avea în vedere numărul de persoane disponibilizate ca urmare a 
introducerii în activitate a robotului. În acest sens, M.G. Lexer, L. Scarcella, op. cit., p. 
64. Nu împărtăşim această opinie, aceasta simplificând excesiv problema referitoare la 
determinarea bazei de impunere.  

59  În acest sens, O. Mazur, op. cit., pp. 23-24. 
60  În acest sens, I.M. Costea, op. cit., p. 113. 
61  A se vedea, M.G. Lexer, L. Scarcella, op. cit., p. 65. 
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că, în cazul roboţilor nu s-ar putea ridica problema muncii suplimentare, ci ca 
aspect de natură economică. Este cert că tehnologia care înlocuieşte lucrătorii are 
rolul de a eficientiza activitatea angajatorului. Astfel, este posibil ca robotul să 
îndeplinească activitatea unor lucrători într-un timp mult mai redus. Prin prisma 
stabilirii bazei de impunere, dacă aceasta ar urma să se raporteze la salariul 
determinat pentru un program normal de lucru, este posibil ca această deter-
minare ipotetică să fie „insuficientă”, dacă avem în vedere faptul că lucrătorilor, 
pentru aceeaşi activitate, le-ar fi fost necesară prestarea de ore suplimentare. 
Consecinţa directă ar fi ca, în cazul roboţilor să existe o bază de impunere de o 
valoare mai redusă decât cea stabilită în cazul lucrătorilor care ar presta ore 
suplimentare. 

În vederea simplificării modalităţii de determinare a bazei de impunere, o 
altă soluţie ar fi aceea a stabilirii sale sub forma unei sume fixe, asemănător unui 
sistem în care sunt stabilite norme de venit62, “tax a lump-sum amount 
representing an approximated «ability to pay» the tax”63. Cu certitudine, această 
soluţie ar elimina dificultatea determinării masei impozabile însă există şi deza-
vantaje. Suma fixă la care s-ar aplica cota de impunere nu considerăm că ar putea 
fi unică prin raportare la diversitatea tehnologiilor care s-ar încadra în definiţia 
noţiunii de robot. În acest sens, legiuitorul fiscal ar trebui să stabilească criterii de 
delimitare între acestea. În plus, în măsura în care cota de impozitare s-ar aplica 
la valoarea sumei predeterminate legal, ar urma ca şi în cazul unei astfel de 
ficţiuni, suma să fie plătită efectiv de către unitatea care utilizează robotul. În 
ambele forme de determinare a impozitului pe venit în cazul tehnologiilor cărora 
le-ar fi, eventual, recunoscută calitatea de subiect de drept, ne întrebăm de ce ar fi 
necesară adăugarea unor elemente de complexitate sistemului fiscal? Aceasta cu 
atât mai mult cu cât, la un prim nivel de analiză, prin crearea acestor ficţiuni 
juridice soluţia pare că se aseamănă cu ideea de impozitare a folosirii roboţilor – 
unitatea este cea care plăteşte impozitul64 pentru un venit fictiv atribuit roboţilor, 
venit net pe care aceştia în final nu îl obţin în sens de transfer într-un cont 
atribuit lor, ei neavând nici aptitudinea de a folosi sumele respective. În plus, 
pentru funcţionarea economiei este esenţial mecanismul obţinerii de venituri şi 
de cheltuire a acestora, mecanism care ar fi deturnat prin atribuirea unor sume în 
conturile roboţilor, sume care nu ar ajunge să fie utilizate. Pare că soluţia refe-
ritoare la determinarea unei forme de impozitare a folosirii roboţilor este mai 
viabilă, având în vedere că subiectul impunerii ar fi în acest caz persoana juridică 
care utilizează robotul şi care datorează impozitul în nume propriu, aceasta înde-
plinind şi operaţiunile necesare în vederea plăţii efective. Printr-o astfel de soluţie 
nu ar fi necesară crearea unei forme de electronic personality pentru noile tehnologii. 

                                
62  Pentru ceea ce presupune sistemul forfetar, a se vedea I.M. Costea, op. cit., p. 163. 
63  În acest sens, X. Oberson, op. cit., p. 255. 
64  Nu credem că s-ar argumenta şi în sensul modificării sistemului de colectare a sumelor 

datorate cu titlu de impozit, motiv pentru care în ipoteza descrisă considerăm că s-ar 
recurge tot la reţinerea la sursă.  
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Dacă avem în vedere soluţia impozitului pe venit, se impune evitarea unei 
duble impozitări65. Profitul este văzut ca diferenţă dintre totalitatea veniturilor şi 
totalitatea cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile, rezultat la care 
se adună valoarea cheltuielilor nedeductibile66. Dacă sumele atribuite roboţilor 
s-ar încadra în sfera cheltuielilor nedeductibile fiscal, consecinţa ar fi dubla impo-
zitare a veniturilor, o dată ca obiect al impozitului pe venit şi încă o dată ca obiect 
al impozitului pe profit. Cu scopul de a evita dubla impozitare, ar fi necesar ca 
veniturile obţinute de roboţi şi supuse impozitului pe venit, să fie asimilate unor 
venituri de natură salarială, care reprezintă pentru „angajator” cheltuieli 
deductibile fiscal67. 

În strânsă legătură cu recunoaşterea unui venit roboţilor şi impozitarea 
acestuia se află şi problemele determinate de contribuţiile sociale. De altfel, cele 
mai numeroase îngrijorări determinate de automatizare gravitează în sfera lipsei 
de finanţare a fondurilor de asigurări sociale, de sănătate, pentru muncă. Prin 
disponibilizarea unui număr ridicat de lucrători scade numărul contribuabililor la 
aceste fonduri şi, în mod substanţial, şi veniturile acestora.  

În continuarea ideii, s-a propus o altă măsură, în temeiul căreia roboţii să 
fie obligaţi la plata de contribuţii la fondurile sociale68. Cu toate acestea, apreciem 
că o astfel de soluţie nu îşi are susţinerea, având în vedere specificul după care 
funcţionează acest tip de contribuţii. Este cert că sistemul, în arhitectura pe care o 
prezintă, este rezultatul unor rafinări şi a unui progres constant. Nevoile societăţii 
au evoluat, sens în care s-a impus necesitatea asigurării pentru diverse tipuri de 
riscuri, ceea ce a determinat crearea de fonduri sociale şi obligarea la efectuarea 
de plăţi de către persoanele indicate de normele fiscale. Totuşi, calitatea de 
asigurat în sistemul de asigurări sociale nu derivă ex lege, ci este consecinţa unei 
manifestări de voinţă (diluată prin caracterul său obligatoriu), în sensul efectuării 
de plăţi către fondurile sociale69. Aşadar, ca urmare a efectuării plăţilor către 
fondurile sociale, contribuabilul dobândeşte calitatea de asigurat în sistemul de 
asigurări sociale. Putem afirma că există o cauză pentru care se plătesc sumele 
către bugetele de asigurări sociale – contribuabilul dobândeşte astfel calitatea de 
asigurat, iar în eventualitatea producerii riscului asigurat, acesta beneficiază de 
plăţi din fondurile vizate, fără a se aplica, ca regulă, principiul echivalenţei între 
contribuţia efectuată şi suma primită70. Dacă în cazul persoanelor fizice care 

                                
65  În acest sens, X. Oberson, op. cit., p. 255. 
66  A se vedea, I.M. Costea, op. cit., p. 128. 
67  Pentru dezvoltări asupra principiului dublei impozitări interne, a se vedea, R. Bufan, 

op. cit., p. 155. 
68  A se vedea, X. Oberson, op. cit., p. 255. În continuare vom utiliza denumirea de fonduri 

sociale cu scopul de a acoperi aspectele referitoare la fondurile de asigurări de şomaj, cele 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cele pentru asigurări sociale de sănătate.  

69  În acest sens, I.M. Costea, op. cit., p. 192. 
70  A se vedea: M.I. Niculeasa, op. cit., pp. 532-533. 
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realizează venituri salariale71 obligarea la plata de contribuţii sociale îşi găseşte 
justificare, ne întrebăm dacă putem face aceeaşi afirmaţie şi în cazul roboţilor. 
Având în vedere imposibilitatea producerii riscurilor asigurate în ceea ce îi 
priveşte pe roboţi (dacă avem în vedere riscurile pentru care se asigură 
persoanele fizice care realizează venituri de natură salarială şi care plătesc 
contribuţii la fondurile de asigurări), observăm o lipsă de temei pentru a îi obliga 
pe aceştia la plata unor astfel de contribuţii.  

Prin înlocuirea unui număr substanţial de lucrători, suma colectată la 
bugetele fondurilor se diminuează şi este necesară găsirea unei soluţii prin care să 
se asigure un venit constant la aceste fonduri sociale. Apreciem, totuşi, că impu-
nerea unor contribuţii sociale în privinţa roboţilor nu prezintă eficienţă şi nici nu 
este o soluţie viabilă. Prin prisma riscurilor asigurate în prezent, constatăm că 
roboţii nu ar ajunge să se pensioneze, nu ar fi disponibilizaţi pentru ca subsecvent 
să beneficieze de ajutor de şomaj, nu ar suferi accidente de muncă. Putem avea în 
vedere deprecierea valorii lor şi uzura, însă acestea sunt deja tratate din punct de 
vedere fiscal, recunoscându-se, de regulă, posibilitatea de a deduce72 costul 
acestora în sistem de amortizare. Deşi se poate afirma că şi persoanele juridice 
care acţionează în calitate de angajator plătesc contribuţii sociale, temeiul plăţii 
poate să rezide în raportul angajat – angajator, cel din urmă beneficiind de forţa 
de muncă. În plus, putem identifica şi o ipoteză în care există o contraprestaţie 
pentru plata de contribuţii de către angajator, în cazul producerii riscului 
constând în deschiderea procedurii de insolvenţă. Urmare a contribuţiilor plătite 
de către angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în 
cazul în care s-a pronunţat împotriva acestuia o hotărâre definitivă de deschidere 
a procedurii de insolvenţă, e.g. salariile restante se plătesc din acest fond73.  

În raportul imaginat de propunătorii soluţiei plăţii de contribuţii sociale de 
către roboţi, s-a pornit de la considerarea venitului obţinut de tehnologia utilizată, 
drept venit de natură salarială, fapt care ar justifica şi impunerea subsecventă a 
plăţilor către fondurile sociale. Cu toate acestea, într-un astfel de context, nu 
vedem justificarea impunerii acestor obligaţii, situaţia roboţilor neputând fi 
asimilată celei a unei persoane juridice care datorează contribuţii sociale. 

Crearea de astfel de structuri juridice artificiale nu este oportună, având în 
vedere că prin mecanismul de atribuire fictivă a unui venit robotului, cel care îl 
are în proprietate şi îl utilizează este cel care ar plăti impozitele şi contribuţiile în 
sistem de reţinere la sursă. În fapt, acest edificiu seamănă cu ideea de impozitare a 

                                
71  Ipoteză la care ne limităm prin prisma faptului că obligarea roboţilor la plata de contri-

buţii este propusă în lumina aptitudinii acestora de a fi subiecte ale impozitului pe 
venit, ca urmare a asimilării raportului dintre aceştia şi unitatea care îi utilizează cu un 
raport de muncă. 

72  A se vedea, X. Oberson, op. cit., p. 255. 
73  A se vedea, S. Panainte, Dreptul individual al muncii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017, 

pp. 227-228; I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii. Ed. a IV-a, 
revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Hamangiu, Bucureşti, 2017, pp. 701-705. 
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folosirii roboţilor, motiv pentru care nu vedem necesitatea creării unei 
personalităţi juridice şi atribuirii de venituri fictive acestora. 

2.2.2. TVA  

Pornind de la prevederile Directivei 2006/112/CE a Consiliului privind siste-
mul comun al taxei pe valoare adăugată74, în cadrul Uniunii Europene, în termeni 
generali, taxa pe valoare adăugată reprezintă un impozit indirect75, care este datorat 
de persoanele impozabile ca urmare a livrării de bunuri sau prestării de servicii76. 

Următoarea soluţie propusă este cea de a recunoaşte roboţii ca persoană 
impozabilă în scop de TVA. Aceasta ridică probleme cel puţin prin prisma: (a) 
calităţii de persoană impozabilă, (b) determinării faptului juridic generator al 
impunerii. În cele ce urmează, vom analiza distinct fiecare dintre impedimentele 
indicate. 

 
(a) Calitatea de persoană impozabilă 
În temeiul art. 9 şi următoarele din Directiva 2006/112/CE, se observă că 

pentru a fi recunoscută drept persoană impozabilă în scop de TVA, este necesară 
îndeplinirea a trei condiţii cumulative: (a.1) realizarea unei activităţi în mod 
independent, (a.2) realizarea unei activităţi economice, (a.3) realizarea unei 
activităţi cu caracter de continuitate77. 

(a.1) Realizarea unei activităţi în mod independent 
Caracterul independent al activităţii economice este definit în temeiul 

Directivei 2006/112/CE într-o formă negativă, ce decurge din prevederile art. 10 
„Condiţia prevăzută la art. 9 alineatul (1) ca activitatea economică să fie efectuată 
«în mod independent» exclude de la plata TVA salariaţii şi alte persoane în măsura 
în care acestea sunt legate de un angajator printr-un contract de muncă sau prin 
orice alte legături juridice care dau naştere relaţiei angajator-angajat în ceea ce 
priveşte condiţiile de muncă, remunerarea şi răspunderea angajatorului (s.n.)”. 

În jurisprudenţa Curţii78, noţiunea de activitate independentă presupune 
verificarea următoarelor aspecte: (a) persoana să desfăşoare activităţile în numele 

                                
74  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al 

taxei pe valoare adăugată, în J.O. UE L. 347/1 din 11 decembrie 2006. 
75  A se vedea, I.M. Costea, op. cit., pp. 202-203. 
76  Pentru întreaga sferă de operaţiuni care sunt supuse TVA, a se vedea art. 2 din 

Directiva 2006/112/CE. 
77  A se vedea, I.M. Costea, op. cit., p. 205. 
78  A se vedea, punctul 18 din Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată 

în cauza C-23/98, ECLI:EU:C:2000:46; punctul 23 din Hotărârea Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene pronunţată în cauza C-355/06, ECLI:EU:C:2007:615; punctul 28 din 
Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată în cauza C-340/15, 
ECLI:EU:C:2016:764; punctul 34 din Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
pronunţată în cauza C-276/14, ECLI:EU:C:2015:635, sens în care indicăm “(...) afin 
d’apprécier l’existence de ce lien de subordination, il convient de contrôler si la personne 
concernée accomplit ses activités en son nom, pour son propre compte et sous sa propre 
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şi pe seama sa, (b) persoana să desfăşoare activităţile pe proprie răspundere, (c) 
persoana să desfăşoare activitate suportând riscul economic. Cele trei condiţii 
trebuie îndeplinite cumulativ.  

Pornind de la permisa imperativă ca, pentru a fi subiect al impunerii în 
materie de TVA, unui robot trebuie să i se recunoască o formă de personalitate 
juridică, impedimente subsecvente pot să apară. Astfel, în condiţiile în care un 
robot efectuează operaţiuni sub supravegherea întreprinderii care îl utilizează, se 
mai poate considera îndeplinită condiţia activităţii independente? Observăm că 
nu este suficientă, pentru a transforma o operaţiune juridică în operaţiune supusă 
TVA, calificarea dată de părţi raportului juridic79. În plus, art. 10 din Directiva 
2006/112/CE nu impune ca raportul juridic să fie exclusiv calificat de dreptul 
naţional ca raport juridic între salariat şi angajator pentru a exclude operaţiunea 
din sfera activităţii independente. Este suficient pentru a opera excluderea, ca res-
pectivul raport să creeze o similitudine cu un raport angajator-angajat, în baza 
criteriilor indicate în cadrul art. 10. Prin prisma acestui ultim aspect, se mai poate 
afirma că, în măsura în care robotul desfăşoară activitatea sub supravegherea 
întreprinderii, există o activitate independentă, în temeiul căreia acesta să îşi 
asume riscul economic? Apreciem că răspunsul nu poate fi decât negativ într-o 
astfel de situaţie. Niciunul dintre criteriile indicate anterior a-c) nu ar fi înde-
plinite în această ipoteză, motiv pentru care o astfel de activitate nu ar putea fi 
calificată drept independentă. Totuşi, dobândirea caracterului autonom de către 
un robot ar putea determina reconsiderarea afirmaţiei anterioare în sensul inclu-
derii acelei activităţi în sfera celor independente? Doctrina80, trimiţând la moda-
litatea în care caracterul autonom al roboţilor a fost definit în Raportul Parla-
mentului European conţinând recomandări adresate Comisiei referitoare la 
normele de drept civil privind robotica, stabileşte o legătură indisolubilă între cele 
două concepte, respectiv autonomie – activitate independentă. Astfel, în măsura 
în care robotul ar fi complet autonom, s-ar putea îndeplini criteriul activităţii 
independente. Cu toate acestea, se apreciază că ar fi necesară elaborarea unei 
definiţii proprii în sistemul de TVA, cu scopul de a îngloba în mod cert şi acti-
vitatea economică desfăşurată de roboţii autonomi81. Cel puţin pentru prezent, în 
lipsa unei autonomii absolute a robotului faţă de titular, nu vedem cum ar putea fi 
implementat un astfel de impozit care, de altfel, nu ar fi nici fezabil prin prisma 
condiţiilor impuse în prezent pentru a fi subiect al TVA. Este suficient ca, cel 
puţin pentru prezent, cel care utilizează robotul, în calitatea sa82 să fie plătitor de 
TVA pentru operaţiunile juridice pe care le efectuează. Totuşi, în măsura în care 

                                
responsabilité ainsi que si elle supporte le risque économique lié à l’exercice de ces 
activités”.  

79  A se vedea. I.M. Costea, op. cit., p. 211. 
80  În acest sens, X. Oberson, op. cit., p. 256. 
81  În acest sens, X. Oberson, op. cit., p. 256. 
82  Asupra a ceea ce se înţelege prin persoană impozabilă „acţionând ca atare”, a se vedea, 

R. Bufan, J. Malherbe, Tratat de drept fiscal. Volumul 2. Drept fiscal al Uniunii Europene, 
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018, p. 109. 
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forţa de muncă va fi înlocuită substanţial cu roboţi, iar aceştia vor dobândi 
suficientă autonomie, perspectiva s-ar putea schimba. Este cert că vom observa o 
creştere a productivităţii. Principalul efect ar trebui să fie acela al creşterii valorii 
TVA colectată la bugetul de stat. Dar, în această ecuaţie trebuie să avem în vedere 
un factor esenţial, efectuarea de acte de consum de către populaţie, în calitate de 
consumatori finali şi suportatori ai taxei – achiziţionarea de bunuri, solicitarea şi 
prestarea de servicii. În măsura în care un număr substanţial al lucrătorilor ar fi 
disponibilizat, ne întrebăm care ar fi sursa veniturilor pentru plata respectivelor 
bunuri sau servicii. Fie că ne referim la impozitarea prin TVA a persoanelor 
juridice, fie a roboţilor, efectul este identic, deşi creşte productivitatea, scade 
consumul în lipsa resurselor financiare a lucrătorilor (consumatori) dispo-
nibilizaţi. Acesta este unul dintre motivele pentru care s-a propus implementarea 
unui venit minim garantat – unconditional basic income83. Rolul acestuia ar fi de a 
asigura menţinerea unui nivel de consum. Soluţia unui venit minim garantat 
poate să pară raţională dacă am ajunge în situaţia înlocuirii în întregime a forţei 
de muncă cu tehnologie. Însă, trebuie să avem în vedere că înlocuirea este una 
treptată, iar atribuirea unor sume de bani cu titlu de venit minim garantat ridică 
numeroase probleme până atunci, e.g. nu ar ajunge să constituie acestea şi un 
factor care să descurajeze munca?84 În plus, care ar fi cota de impunere astfel 
încât să se asigure că bugetul dispune de sumele necesare pentru plata venitului 
minim garantat? 

(a.2) Realizarea unei activităţi economice 
Prin prisma acestei condiţii, unul dintre elementele centrale este repre-

zentat de caracterul oneros al operaţiunilor juridice. Astfel, se impune încheierea 
de acte juridice cu titlu oneros, fiind admisă şi calificarea drept activitate econo-
mică a acelei activităţi care decurge din fapte juridice de natură patrimonială85. 

                                
83  Pentru detalii, a se vedea: M.G. Lexer, L. Scarcella, op. cit., pp. 54-62. În Finlanda a fost 

implementat un proiect în acest sens, însă durata sa limitată (ianuarie 2017 – 
decembrie 2018) nu permite formularea unor concluzii certe referitoare la impactul pe 
care o astfel de modificare a sistemului de asigurări sociale le are asupra bugetului de 
stat. A se vedea, J. Henley, Finland to end basic income trial after two years, The 
Guardian, 23 aprilie 2018, [Online] https://www.theguardian.com/world/2018/apr/ 
23/finland-to-end-basic-income-trial-after-two-years, consultat în 18 decembrie 2019; 
A. Coote, E. Yazici, Universal Basic Income. A Union perspective. Full report, Public 
Services International, p. 28. [Online] http://www.world-psi.org/sites/default/ 
files/documents/research/en_ubi_full_report_2019.pdf, consultat în 18 decembrie 2019. 
Pentru impactul pe care această măsură ar avea-o asupra produsului intern brut, a se 
vedea, I. Ortiz, C. Behrendt, A. Acuña-Ulate, Q. Ahn Nguyen, Universal Basic Income 
proposals in light of ILO standards: Key issues and global costing, ESS-Working Paper 
nr. 62, International Labour Organization, Geneva, 2018, p. 15. [Online] 
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55171, consultat în 
18 decembrie 2019. 

84  În plus, lipsa unui loc de muncă are un impact semnificativ din punct de vedere 
psihologic asupra oamenilor. A se vedea şi, M. Tegmark, op. cit., pp. 143-147. 

85  R. Bufan, J. Malherbe, op. cit., p. 109; I.M. Costea, op. cit., p. 205. 
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Pentru determinarea caracterului economic al unei activităţi nu se ţine cont de 
scopul sau de rezultatele acesteia, motiv pentru care s-a afirmat că această 
calificare are o natură obiectivă86. În privinţa actelor juridice generatoare de 
venituri supuse impozitării sub forma TVA, în privinţa cauzei, interesează cauza 
proxima87, respectiv obţinerea de venituri88. Caracterul oneros al operaţiunii se 
impune din raţiuni ce ţin de caracterul neutru al acestei taxe, privit în lumina 
mecanismului conform căruia funcţionează impozitul indirect, constând în TVA – 
avem în vedere, în principal, aspectele referitoare la taxa deductibilă şi cea 
colectată, respectiv diferenţa dintre cele două89.  

Calificarea dată de părţi în sensul că o anumită operaţiune juridică s-ar 
încadra în sfera activităţilor economice, astfel cum se interpretează acest concept 
în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene90, nu este de natură să 
determine încadrarea respectivului act sau fapt juridic în sfera operaţiunilor 
supuse TVA. Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte calificarea oferită în 
dreptul intern, noţiunea de activitate economică având autonomie în inter-
pretare91 faţă de cele statuate prin prevederile legislaţiilor naţionale. 

Un alt aspect relevant prin prisma acestei condiţii este natura actelor juri-
dice încheiate de către roboţi. Considerăm că între aceştia şi clienţi se vor încheia, 
cel mai probabil, contracte electronice, posibil sub forma contractelor click-wrap92. 
Totuşi, nivelul de autonomie pe care ar trebui o astfel de tehnologie să îl atingă 
pentru a putea presta singur serviciul sau pentru a crea bunul şi a asigura livrarea 
sa pare să corespundă unui viitor cu certitudine nu apropiat93. 

(a.3) Realizarea unei activităţi cu caracter de continuitate 
Caracterul de continuitate al activităţii desfăşurate este, prin raportare la 

celelalte două analizate anterior, cel care ar putea să ridice cele mai puţine 
probleme. Pentru a fi supus impozitării indirecte prin TVA, este necesar ca 

                                
86  În acest sens, R. Bufan, J. Malherbe, op. cit., p. 100. 
87  A se vedea, C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea genrală. Persoanele. Ed. a 2-a, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 160; G. Boroi, C.A Anghelescu, Curs de drept civil. Partea 
generală. Ed. a 2-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pp. 171-172. 

88  În acest sens, I.M. Costea, op. cit., p. 205. Există, totuşi, câteva nuanţări (e.g. dacă avem 
în vedere operaţiunile de autoconsum care sunt supuse impozitării indirecte). A se 
vedea şi A. Schenk, O. Oldman, Value Added Tax. A Comparative Approach, Cambridge 
University Press, 2007, p. 118.  

89  A se vedea, R. Bufan, J. Malherbe, op. cit., pp. 204-213. 
90  A se vedea, I.M. Costea, Jurisprudential accents on the notion of economic activity in 

value added tax matter, AGORA International Journal of Juridical Sciences, Nr. 4/2013, 
pp. 22-24; I.M. Costea, op. cit., pp. 205-210.  

91  Idem, p. 207. 
92  A se vedea, C.T. Ungureanu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2018, pp. 160-161. 
93  Certitudini cu privire la momentul la care este posibil să apară roboţii înzestraţi cu 

inteligenţă artificială şi autonomi nu există. În acest sens, a se vedea, M. Tegmark, 
Viaţa 3.0. Omul în epoca inteligenţei artificiale, Editura Humanitas, Bucureşti, 2019, p. 
51, figura 1.5. 
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activitatea economică să prezinte o constanţă. Se indică faptul că nu există criterii 
de determinare a îndeplinirii acestei condiţii94. 

 
(b) Faptul juridic generator al impunerii 
Cel de-al doilea element care se impune a fi analizat priveşte faptul juridic 

generator al impunerii. Acesta, în materie de impozite indirecte, „constă în 
achiziţionarea, de către o persoană impozabilă sau un consumator, de bunuri sau 
servicii”95. 

În legătură cu acest aspect, este necesară punctarea operaţiunilor care sunt 
supuse TVA conform prevederilor Directivei 2006/112/CE, având în vedere 
dispoziţiile art. 14 – art. 30 din Titlul IV. Enumerarea pe care o realizează legiui-
torul european cu privire la sfera operaţiunilor supuse TVA este una limitativă, 
motiv pentru care, dacă s-ar urmări includerea altor ipoteze în sfera acestor 
operaţiuni ar fi necesară o manifestare expresă de voinţă în sensul modificării 
cadrului juridic existent. 

În ceea ce priveşte roboţii, presupunând că toate celelalte condiţii ar fi 
îndeplinite pentru a îi considera subiect al acestui impozit indirect, ne întrebăm 
cum ar putea fi calificată activitatea acestora. S-ar putea încadra în noţiunea de 
livrare de bunuri sau de prestare de servicii? Interesant este că, în ipoteza unei 
autonomii absolute a roboţilor, am putea să imaginăm o posibilă livrare de 
bunuri, în sensul că aceştia ar acţiona în calitate de vânzători a bunurilor pe care 
le produc. Acest mecanism ar opera corelativ cu achiziţionarea de către aceştia a 
materiei prime. Situaţia nu s-ar prezenta în termeni similari şi în ipoteza prestării 
de servicii, de altfel, în prezent există tehnologii care pot acorda consultaţii 
medicale, legale sau chiar desfăşura activitate didactică96. Dacă ipoteza privitoare 
la livrarea de bunuri, pentru acest moment, pare mult prea îndepărtată, cu privire 
la prestarea de servicii s-ar putea argumenta în sensul necesităţii impozitării 
roboţilor. Totuşi, activitatea pe care aceştia o prestează corespunde a ceea ce 
înţelegem în prezent prin prestare de servicii? S-a indicat că, pentru a determina 
caracterul activităţii economice desfăşurate de către roboţi, ar fi necesar să ne 
raportăm la activităţile similare desfăşurate de oameni97. În plus, s-a apreciat că ar 
fi necesar să fie avute în vedere şi aspectele referitoare la comerţul electronic. Cu 

                                
94  În acest sens, I.M. Costea, op. cit., p. 212. 
95  Idem, p. 112. 
96  A se vedea, [Online] https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/ai-robot-

lawyer-making-law-more-accessible-product-demo-, consultat în 4 decembrie 2019; K. 
Houser, Why robots could replace teachers as soon as 2027, World Economic Forum, 13 
decembrie 2017, [Online] https://www.weforum.org/agenda/2017/12/why-robots-
could-replace-teachers-as-soon-as-2027, consultat în 4 decembrie 2019; Exemplele 
indicate de R. Klums, op. cit., pp. 499-502. Un aspect de care ar trebui să se ţină cont 
este reprezentat de scutirile de la regimul de impozitare indirectă. Articolul 132 din 
Directiva 2006/112/CE prevede că serviciile medicale, cele din învăţământ sunt supuse 
scutirii. 

97  În acest sens, X. Oberson, op. cit., p. 257. 
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toate acestea, în aceeaşi opinie, subsecvent, s-a punctat faptul că există un grad 
ridicat de complexitate al problemelor pe care le ridică implicarea internetului în 
sfera operaţiunilor supuse TVA98. În aceeaşi linie, dezvoltarea tehnologiei ar 
putea determina apariţia unor noi tipuri de activităţi, care nu ar putea fi 
comparate cu cele desfăşurate de oameni, fapt care ar îngreuna determinarea 
regimului lor în materie de TVA. Având în vedere aceste aspecte, s-ar impune 
modificarea legislaţiei în vederea integrării activităţilor economice în sfera celor 
prevăzute de Directivă ca fiind operaţiuni taxabile. 

Prin prisma celor analizate cu privire la calitatea de persoană impozabilă, 
apreciem că în prezent activitatea desfăşurată de roboţi nu s-ar putea încadra în 
sfera celor care să determine recunoaşterea lor ca subiect al TVA. În plus, nici în 
viitor, chiar şi în cazul recunoaşterii unei forme de personalitate juridică robo-
ţilor, nu considerăm că ar putea fi extinsă interpretarea prevederilor Directivei 
2006/112/CE cu scopul de a îngloba şi activitatea economică desfăşurată de roboţi. 
Eventual, s-ar putea propune modificarea legislaţiei, însă în lumina argumentelor 
expuse anterior apreciem că o astfel de schimbare, în prezent, nu ar fi oportună. 
Sarcina legiuitorului nu este aceea de a interveni în situaţii care nu impun 
reglementare, pe de o parte, pentru a nu crea mecanisme juridice artificiale şi 
lipsite de conţinut în realitatea socială, şi, pe de altă parte, pentru a nu adăuga 
complexitate edificiului juridic, fără a exista o justificare. 

2.2.3. Taxă 

În final, ultima soluţie propusă vizează crearea unei taxe – „[t]o design a tax 
(s.n) on robots”99. Pornind de la definiţia legală a taxei, ne propunem să analizăm 
posibilitatea stabilirii sale în raport de situaţia roboţilor. Astfel, conform preve-
derilor art. 2 punctul 40 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice100, taxa 
este „sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile 
prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie publică sau un serviciu 
public”101. O primă observaţie care se impune a fi făcută priveşte persoana care 
datorează taxa, deoarece subiectul impunerii la acest moment poate fi doar o 
persoană fizică sau o persoană juridică. În măsura în care s-ar recunoaşte o formă 
de personalitate juridică roboţilor, ar fi necesară modificarea prevederilor legale 
în sensul includerii acestora în categoria persoanelor care pot datora o taxă. 

Care este, totuşi, tipul de taxă care s-ar putea stabili? Avem în vedere 
distincţia dintre taxă fiscală şi taxă parafiscală. Diferenţa este determinată de 
destinaţia sumelor colectate cu titlu de taxă. Dacă taxele fiscale se colectează la 
                                
98  Ibidem. 
99  Idem, p. 258. Avem în vedere faptul că propunerea este integrată în secţiunea 

privitoare la fee – care corespunde ideii de taxă şi nu de impozit, pentru care termenul 
specific este cel de tax. Însuşi autorul realizează ulterior această distincţie “These types 
of taxes, usually characterized as fees (...)”. 

100  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în M. Of. nr. 597 din 13 august 
2002, cu modificările şi completările ulterioare.  

101  Definiţia aceasta este identică cu cea din art. 2 punctul 55 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, publicată în M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006.  
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un buget102, cele parafiscale se colectează ca venituri extrabugetare, rolul lor fiind 
acela de a asigura venituri complementare103 unor instituţii, autorităţi, organisme. 
Alături de acest criteriu de delimitare între cele două tipuri de taxe, a mai fost 
indicat drept posibil criteriu, modalitatea de aplicare a principiului echivalenţei104. 
Astfel, în măsura în care există o echivalenţă „[i]nterpretată în mod rezonabil şi nu 
în mod matematic”105, între taxă şi serviciul prestat, aceasta are natură para-
fiscală106. Într-o interpretare per a contrario, dacă o astfel de echivalenţă nu există, 
se apreciază că taxa este fiscală107. 

Propunerea implementării unei taxe vizează stabilirea acesteia, cu scopul de 
a fi colectată la bugetul de stat, fiind văzută ca o contraprestaţie pentru serviciile 
oferite de către stat (deşi ne întrebăm care ar fi acestea în cazul roboţilor?), cu 
aplicarea principiului echivalenţei – “[b]ased on on the principle of equivalence 
(s.n.), as a compensation for a service or an economic advantage granted by the 
state”108. Remarcăm totuşi, o incongruenţă, în măsura în care s-ar urmări crearea 
unei taxe care să fie colectată la bugetul de stat, aceasta este în mod cert o taxă 
fiscală. Dacă admitem această interpretare, în cazul taxelor fiscale subliniem 
faptul că nu există o echivalenţă între valoarea taxei şi cea a serviciului. În plus, 
în cazul unei taxe fiscale „contraechivalentul (este) mediat şi difuz”109, spre deo-
sebire de taxa parafiscală când cel care plăteşte obţine o contraprestaţie directă 
pentru plata efectuată. 

Chiar şi în cazul în care s-ar urmări crearea unei taxe, ne întrebăm care ar 
fi „contraprestaţia” pentru care s-ar impune plata sa? Este imperativă identi-
ficarea unui temei pentru plata taxei, iar soluţia propusă este fie de a o institui 
drept contraprestaţie pentru formalităţile de înregistrare a roboţilor – caz în care 
o vedem drept taxă parafiscală, sau pentru mecanismele de supraveghere şi 
control a activităţii roboţilor – mecanisme implementate de stat110 – caz în care o 
vedem mai apropiată de ideea de taxă fiscală111. Chiar dacă s-ar putea identifica 
un temei de plată a taxei, probleme apar subsecvent prin prima mecanismului în 
temeiul căruia funcţionează taxele. Determinarea caracterului de taxă fiscală sau 
parafiscală are un impact semnificativ şi asupra mecanismului de stabilire şi 
colectare. Dacă pentru taxele fiscale, acestea se plătesc anticipat, urmând ca 
subsecvent să se efectueze contraprestaţia, în cazul celor parafiscale, instituţia 

                                
102  În acest sens, I.M. Costea, op. cit., p. 276. 
103  În acest sens, R. Bufan, op. cit., p. 94. 
104  În acest sens, I.M. Niculeasa, op. cit., p. 593. 
105  Ibidem. 
106  Ibidem. 
107  Ibidem. 
108  În acest sens, X. Oberson, op. cit., p. 258. 
109  În acest sens, I.M. Niculeasa, op. cit., p. 608. 
110  În acest sens, X. Oberson, op. cit., p. 258. 
111  Situaţia expusă pare a se încadra mai bine în sfera taxelor fiscale, dacă avem în vedere 

faptul că „[T]axa fiscală este plătită în considerarea nevoilor publice, fie că acestea sunt 
locale, fie că sunt naţionale.”, I.M. Niculeasa, op. cit., p. 612. 
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publică este cea care determină într-o primă etapă valoarea obligaţiei fiscale, prin 
emiterea unui act specific, pentru ca abia ulterior aceasta să fie plătită112. În cazul 
roboţilor taxa ar trebui plătită anterior achiziţionării lor sau ulterior, periodic? 
Dar în cazul în care s-ar ajunge la ipotetica autonomie a acestora – revenim la 
problema persoanei care plăteşte taxa? Corelând aceste aspecte cu durata limitată 
de menţinere în activitate a roboţilor, determinată de uzură şi de continuul pro-
gres tehnologic, dacă admitem o plată periodică, care ar fi intervalul de timp 
pentru care s-ar plăti taxa – să se recunoască pentru durata necesară „amortizării” 
costurilor de achiziţionare sau pentru durata în care sunt efectiv utilizaţi roboţii? 
Ar fi suficientă perceperea anticipată a unei valori mai însemnate sau ar fi 
oportună perceperea taxei pe parcursul utilizării lor, e.g. la intervale determinate 
în cursul unui an? 

Acestea nu reprezintă decât o parte dintre problemele generate de ideea 
implementării unei taxe asupra roboţilor, cea mai stringentă dintre ele fiind lipsa 
unei cauze pentru stabilirea unei astfel de impuneri. Apreciem că, pentru viitor, 
ar fi necesară o reformă substanţială a cadrului juridic fiscal care, eventual, să 
permită implementarea acestei soluţii. Pentru prezent, este cert că o astfel de 
formă de impunere nu se poate adapta sistemului fiscal. 

În continuarea soluţiilor propuse, evidenţiem o altă măsură, deja imple-
mentată în Coreea de Sud. În temeiul legislaţiei existente în acest stat, companiile 
care achiziţionează tehnologie cu scopul de înlocuire a lucrătorilor beneficiază de 
o deducere la calculul impozitului pe profit – aceasta situându-se între 3% şi 7% 
din valoarea investiţiei, “(...) part of their corporate tax (...) deducted”113. S-a stabilit 
ca, pornind de la efectele pe care automatizarea le are asupra dinamicii locurilor 
de muncă, această deducere să fie diminuată cu două procente. Măsura indicată a 
fost apreciată ca fiind o formă indirectă de „taxare” a roboţilor114. În plus, aceasta 
este o primă soluţie efectiv implementată prin care se încearcă oferirea unui răs-
puns pentru situaţia înlocuirii unui număr substanţial de lucrători prin utilizarea 
tehnologiei. De altfel, trebuie să avem în vedere şi statisticile referitoare la 
numărul de roboţi raportat la numărul de lucrători (Robot density), în temeiul 
cărora Coreea de Sud se află pe primul loc, fiind statul cel mai industrializat115. 
Cel puţin în ceea ce priveşte această ţară, adoptarea unor măsuri prin care să se 

                                
112  A se vedea, I.M. Costea, op. cit., pp. 278-279. 
113  A se vedea, Y. Sung-won, South Korea takes first step to introduce ′robot tax′, Korea 

Times, 8 august 2017, [Online] https://www.scmp.com/tech/article/2105892/south-
korea-takes-first-step-introduce-robot-tax, consultat în 11 decembrie 2019. 

114  Ibidem; S. Kim, South Korea′s Robots Are Both Friends and Job Killers, Bloomberg 
Businessweek, 11 noiembrie 2019, [Online] https://www.bloomberg.com/graphics/ 
2019-new-economy-drivers-and-disrupters/south-korea.html, consultat în 11 
decembrie 2019; C. McGoogan, South Korea introduces world′s first ′robot tax′, The 
Telegraph, 9 august 2017, [Online] https://www.telegraph.co.uk/technology/2017/ 
08/09/south-korea-introduces-worlds-first-robot-tax/, consultat în 11 decembrie 2019. 

115  Pentru analiza statisticii, [Online] https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-density-
rises-globally, consultat în 11 decembrie 2019. 
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soluţioneze problemele generate de automatizare116 pare că impune într-o măsură 
mai accentuată.  

Cu toate acestea, soluţiile implementate în sensul stabilirii unor forme de 
impunere în privinţa utilizării roboţilor sau chiar a unora al căror subiect să fie 
roboţii, trebuie să prezinte un anumit grad de uniformitate, ideal, la nivel global. 
În lipsa unei astfel de uniformităţi şi având în vedere facila mobilitate în spaţiu a 
roboţilor – privită şi prin prisma situaţiei lucrătorilor persoane fizice, apreciem că 
s-ar ajunge la o situaţie de alegere a jurisdicţiei fiscale cu regimul cel mai 
favorabil117. De altfel, analiza statisticilor relevă o tendinţă globală de diminuare a 
impozitării companiilor (corporate tax)118. Corelativ acesteia, la nivelul Uniunii 
Europene se observă faptul că taxarea muncii reprezintă unul dintre pilonii 
principali pe care se sprijină bugetele de stat119. Astfel, se preferă taxarea muncii 
– ţinând cont şi de gradul redus de mobilitate în spaţiu al lucrătorilor (în sensul 
ocupării unui loc de muncă într-un alt stat decât cel de reşedinţă), în detrimentul 
taxării companiilor, determinat de dorinţa de încurajare a investiţiilor120. Având 
în vedere arhitectura sistemului fiscal, în prezent, înlocuirea lucrătorilor cu roboţi 
ar determina o diminuare substanţială a veniturilor la bugetele de stat, motiv 
pentru care ar fi necesară identificarea şi implementarea unor soluţii care să 
asigure o politică fiscală coerentă la nivel global. 

Concluzii – un caillou sur «le ciel» 

Ne încheiem periplul pe tărâmul şotronului fiscal, constatând că integrarea 
noului actor, tehnologia, presupune o modificare substanţială a regulilor de joc. 
Condiţionată de recunoaşterea calităţii de subiect de drept fiscal (şi, ca bază, de 
subiect de drept) este stabilirea unor forme de impunere în numele roboţilor. Fie 
că analizăm soluţia impozitului pe venit, fie cea a TVA sau a stabilirii unei taxe, 
concluzia care se impune este cea a necesităţii unei reforme a sistemului fiscal. Cu 

                                
116  Nu ne limităm la cele determinate de colectarea unor sume substanţial reduse la 

bugetele asigurărilor, ci avem în vedere, între altele, şi efectele pe care lipsa de locuri 
de muncă le are asupra populaţiei.  

117  În acelaşi sens, O. Mazur, op. cit., pp. 22-23. În plus, se argumentează că prin creşterea 
complexităţii sistemului fiscal s-ar crea un risc mai accentuat de încălcare a 
prevederilor legale. Aspectele indicate nu reprezintă singurele impedimente. Dacă 
avem în vedere operaţiunile internaţionale, se ridică probleme de stabilire a statului 
care are competenţa de a colecta impunerea. Pentru dezvoltări, a se vedea: X. Oberson, 
op. cit., pp. 258-259. 

118  [Online] https://www.oecd.org/tax/corporate-tax-remains-a-key-revenue-source-
despite-falling-rates-worldwide.htm, consultat în 12 decembrie 2019. 

119  [Online] https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151023PHT 98971/ 
20151023PHT98971_original.jpg, consultat în 12 decembrie 2019. 

120  Există şi alţi factori care sunt avuţi în vedere drept criterii pentru a alege un anumit 
stat în vederea efectuării de investiţii. A se vedea Corporate Tax Statistics. First Edition, 
Organisation for Economic Co-operation and Development, p. 16. [Online] 
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/corporate-tax-statistics-database-first-
edition.pdf, consultat în 12 decembrie 2019. 
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toate acestea, o astfel de modificare îşi va găsi justificarea în momentul în care 
s-ar putea vorbi despre autonomia roboţilor, urmare a înzestrării lor cu 
inteligenţă artificială. Până atunci, considerăm că ar fi oportună găsirea unor 
soluţii care să se plieze pe arhitectura obligaţiilor fiscale existente. 
 




