Anexa nr.1 la Ordinul SFS nr. 161
din 18 aprilie 2022

_________SERVICIUL FISCAL DE STAT_____
PROGRAM INTRODUCTIV DE INSTRUIRE TEORETICĂ
a stagiarilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior
Durata cursului – 4 zile/16 ore academice
Scop: Dezvoltarea competențelor, abilităților și aptitudinilor personale ale stagiarilor.
Obiective:
 Familiarizarea participanților la curs cu:
- prevederile cadrului normativ ce reglementează activitatea Serviciului Fiscal de Stat;
- aspecte tehnice și juridice.
 Dezvoltarea abilităților generale de:
- înțelegere a procesului de administrare a impozitelor și taxelor;
- procesare a informației pentru realizarea sarcinilor și atingerea rezultatul scontat;
- comunicare eficientă;
- luare a deciziilor corecte și imparțiale;
- întocmire a rapoartelor;
- verificare a documentației.
Programul a fost elaborat în baza prevederilor Codului fiscal, legilor de punere în aplicare a titlurilor
Codului fiscal, a Strategiei de instruire a angajaților Serviciului Fiscal de Stat, propunerilor de
îmbunătățire a administrării fiscale, recomandărilor FMI, experienței funcționarilor fiscali din cadrul SFS.
Metode de instruire: prezentare, studii de caz, brainstorming, discuții în grup, investigații de grup.

Activități, teme
Particularitățile reținerii impozitului pe venit la sursa de plată din salarii și alte
plăți
1. Determinarea venitului brut acordat angajaților;
2. Acordarea scutirilor la plata impozitului pe venit;
3. Modalitatea de determinare a impozitului pe venit aferent plăților salariale. Fișa
personală a angajatului;
4. Modalitatea de completare a dărilor de seamă fiscale aferent plăților efectuate și
a impozitului pe venit reținut;
5. Impozitarea plăților salariale ale angajaților din domeniul transportului rutier de
persoane în regim de taxi.

Formatori

Direcția
generală
metodologia
impozitelor și
taxelor

Particularitățile declarării impozitului pe venit de către persoane fizice
1. Modalitatea de completare și prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe
venit a persoanelor fizice – cetățeni;
2. Determinarea creșterii de capital prin prisma cazurilor practice;
3. Verificarea obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice cu utilizarea produselor
informaționale;
4. Restituirea impozitului pe venit achitat în plus de către persoanele fizice
rezidente.
Particularitățile aplicării taxei pe valoarea adăugată
1. Subiecții și obiectele impunerii cu TVA;
2. Cotele impunerii cu TVA;
3. Modul de calculare și achitare a TVA;
4. Condițiile la satisfacerea cărora survine înregistrarea/anularea ca plătitor a
TVA.
Particularitățile aplicării accizelor
1. Subiecții și obiectele impunerii cu accize;
2. Cotele impunerii cu accize;
3. Modul de calculare și achitare a accizelor;
4. Condițiile la satisfacerea cărora survine înregistrarea/anularea ca plătitor a
accizelor.
Particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului
funciar
1. Subiecții, obiectele și cotele de impunere;
2. Termenele de prezentare a calculului și de achitare;
3. Scutirile.
Particularitățile aplicării taxelor locale
1. Subiecții, obiectele și cotele de impunere;
2. Termenele de prezentare a dării de seamă și de achitare;
3. Scutirile.
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Particularitățile aplicării taxelor pentru resursele naturale și taxelor rutiere
1. Sistemul taxelor pentru resursele naturale;
generală
2. Sistemul taxelor rutiere.
metodologia
impozitelor și
taxelor
Direcția
Particularitățile administrării activității în baza patentei de întreprinzător
generală
1. Modul de eliberare și de prelungire a patentei;
metodologia
2. Suspendarea patentei;
impozitelor și
3. Încetarea valabilității patentei.
taxelor
Direcția
Control fiscal – element funcțional al administrării fiscale
1. Principii generale de efectuare a controlului fiscal;
generală
2. Tipurile controalelor fiscale;
metodologie
3. Întocmirea actului de control și examinarea dezacordului pe marginea acestuia. proceduri
fiscale
Direcția
Dispoziții generale privind răspunderea pentru încălcările fiscale
1. Tipurile de încălcări fiscale și răspunderea pentru ele;
generală
2. Adoptarea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației.
metodologie
proceduri
fiscale

Aspecte generale anumitor tipuri de controale:
- la restituirea taxei pe valoarea adăugată;
- la lichidarea/reorganizarea agentului economic.
Estimarea obligațiilor fiscale prin metode și surse indirecte
1. Reglementări generale stabilite de art.189 alin.(2) și art.225 al Codului fiscal;
2. Analiza și sistematizarea informației prezentate de către instituțiile
financiar-bancare privind rulajul mijloacelor bănești la conturile bancare ale
agentului economic;
3. Analiza informației din diverse surse deținute de SFS (rulajul mijloacelor
bănești, informația privind volumul încasărilor prin intermediul MCC reflectate
în darea de seamă a taxei pentru amenajarea teritoriului (Forma TL13),
informației prezentate de către beneficiarii agentului economic
(www.reports.fisc.md).
Regulamentul SISFS
1. Noțiuni generale;
2. Structura și infrastructura;
3. Subsistemele SISFS: prezentare general;
4. Interacțiunea cu alte sisteme informaționale ale altor instituții.
Modul de gestiune și evidență a utilizatorilor.
Obținerea accesului la servicii fiscale electronice.
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Direcția
dezvoltare
informațională

Reglementări generale ale:
- acțiunilor de investigare orientate spre identificarea contribuabililor, care
întrunesc posibile riscuri de comitere a infracțiunilor stabilite în competența de
constatare a Serviciului Fiscal de Stat;
- perfectării actelor procesual penale pentru constatarea infracțiunilor stabilite în Direcția
competența Serviciului Fiscal de Stat, cu respectarea tuturor garanțiilor stabilite generală
antifraudă
de Codul de procedură penală;
- examinării sesizărilor primite la executare cu aplicarea și respectarea strictă a
legislației în vigoare.

