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ABREVIERE ȘI ACRONIME 

PCA Plan privind continuitatea activității 

IV Impozit pe venit 

CITF Centru IT în Finanțe 

UE Uniunea Europeană 

CC Curtea de Conturi 

DGACM Direcția Generală de Administrare a Contribuabililor Mari 

RCU Riscuri de Capital Uman  

RU Resurse Umane 

S Sediu 

AI Audit Intern 

TIC Tehnologia informației și a comunicațiilor 

NID Număr Identificare  

ID Identificare 

SPIA Serviciul Protecție Internă și Anticorupție 

TI Tehnologia informației 

ICP Indicatori-cheie de performanță 

BCM Biroul Contribuabili Mari 

MdF Ministerul de Finanțe 

PAYE Plătești pe măsură ce Câștigi (Pay As You Earn) 

AP Arie de performanță 

IVPF Impozit pe venit persoane fizice 

ASP Agenția Servicii Publice  

SFS Serviciul Fiscal de Stat 

RFS Registrul Fiscal de Stat  

TADAT Instrument de Evaluare și Diagnoză a Administrației Fiscale (Tax 

Administration Diagnostic Assessment Tool) 

TAMP Programul de Modernizare a Administrației Fiscale (Tax Administration 

Modernization Program) 
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TVA Taxă pe valoare adăugată 

IR Impozit reținut la sursă 
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PREFAȚĂ 

O evaluare a sistemului de administrare fiscală al Republicii Moldova a fost întreprinsă în 

perioada 19 septembrie - 4 octombrie 2022 folosind sistemul de Evaluare și Diagnoză a 

Administrației Fiscale (TADAT). Prin evaluarea cu sistemul TADAT se obține un nivel de 

referință al performanțelor administrării fiscale care poate fi folosit pentru a determina 

prioritățile de reformă și pentru a evidenția realizările obținute prin reforme, stabilite prin 

evaluări ulterioare repetate. 

Echipa de evaluare a fost formată din: Dl. Enriko Aav, Dna. Jimena Acedo, Dl. John Crotty, 

Dna. Lucilla McLaughlin. 

Echipa s-a întâlnit cu Dl. Dumitru Budianschi, ministrul de finanțe, Dna. Rosalina Albu, 

Director General Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și cu mai mulți manageri și personal-cheie din 

cadrul SFS. Echipa confirmă sprijinul substanțial oferit de dna. Mihaela Doros, Șeful Direcției 

management organizațional din cadrul SFS, și dna. Irina Lupasco, Șef Secție în Direcția 

management organizațional din cadrul SFS.  

A fost prezentat un proiect de raport de evaluare a performanțelor  către SFS din Republica 

Moldova la încheierea misiunii de evaluare efectuată în țară. Comentariile scrise primite de la 

acel moment din partea SFS pe marginea proiectului de raport au fost luate corespunzător în 

considerare de către echipa de evaluare și redate în această versiune finală a raportului. REP a 

fost analizat și aprobat de Secretariatul TADAT.  
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SUMAR EXECUTIV 

Acestea sunt principalele puncte forte și puncte slabe ale administrării fiscale din Moldova: 

Puncte forte Puncte slabe 

 Servicii bune oferite pe website  Sisteme IT învechite care nu asigură 

funcționalitățile necesare unei 

administrări fiscale moderne  

 Folosirea extinsă a plăților electronice și 

depunerea electronică în creștere 

 Absența schimbului automat de date 

pentru managementul riscului  

 Procese bine-elaborate pentru 

Managementul Riscului Instituțional și 

Planificarea privind Continuitatea 

Activității 

 Management imatur al riscului de 

conformare pentru identificarea și 

gestionarea riscului de conformare și 

prioritizarea riscurilor și a tratamentelor 

riscurilor 

 Mecanism bun pentru soluționarea 

disputelor  

 Lipsa abordării bazate pe risc în cazul 

rambursărilor de TVA  

 Canal de comunicare puternic cu 

intermediarii fiscali  

 Practici deficitare în planificarea și 

monitorizarea programului de control 

 Accent tot mai mare pe costurile de 

conformare a contribuabililor 

 Registru contribuabili inadecvat care se 

bazează prea mult pe ASP 

 Instrumente puternice pentru 

consecvență în practica de control 

(Analiza calității controlului, Manuale) 

 Eficiență limitată a contabilității fiscale 

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a înregistrat progrese bune în îmbunătățirea serviciilor către contribuabili. 

Un proces stabil de soluționare a disputelor și instrumente noi pentru îmbunătățirea calității 

controlului fiscal vor constitui un fundament bun pentru sporirea încrederii publice în administrarea 

fiscală din Moldova. 

Atenția acordată recent stabilirii de procese pentru continuitatea activității pentru a reduce riscurile 

operaționale și de capital uman demonstrează un nivel bun de pregătire pentru gestionarea 

pericolelor externe. 

SFS a făcut, de asemenea, eforturi pentru a începe să înțeleagă nevoia de a reduce costurile de 

conformare a contribuabililor. Deși s-au întreprins multe inițiative în acest domeniu, absența unei 

rutine pentru verificarea greșelilor comune și a interpretărilor greșite ale legii de către contribuabili a 

avut un impact negativ asupra scorului de evaluare pentru sprijinirea conformării voluntare. 

Lipsa de maturitate a abordării privind riscul de conformare în paralel cu deficiențele din IT rămân 

principalul punct slab al administrației fiscale. Încă există mult prea multe priorități în planificarea 

conformării fiscale, deși lipsește o strategie specifică de conformare pentru segmentul de contribuabili 
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mari. Calitatea scăzută a registrului contribuabililor împiedică SFS să țintească mai bine contribuabilii 

cu probleme majore de conformare. În plus, sistemul IT învechit nu suportă schimbul automat de date 

cu surse externe, limitând capacitatea SFS de a dobândi o înțelegere mai bună a riscurilor de 

conformare fiscală. 

Migrarea controlului fiscal și a altor activități de verificare spre o abordare în mod real bazată pe risc se 

dovedește a fi o provocare pentru SFS. SFS a implementat recent unele practici excelente în activitatea 

de control fiscal, însă proporția scăzută de controale pe bază de riscuri selectate la nivel central și lipsa 

dovezilor cu privire la gestionarea eficienței programului de control au micșorat scorul de performanță 

pentru verificare în vederea asigurării unei raportări fiscale precise. Rambursarea TVA lentă 

demonstrează de asemenea capacitatea scăzută a SFS de a aplica practicile bazate pe risc.  

Tabelul 1 prezintă un rezumat al scorurilor de performanță, iar Figura 1 prezintă o captură grafică a 

distribuției scorurilor. Scorurile sunt structurate în jurul cadrului TADAT bazat pe cele nouă arii de 

performanță (AP) și pe 32 de indicatori la nivel înalt care sunt critici pentru performanțele unei 

administrații fiscale. Se folosește o scară „ABCD” pentru a acorda un scor pentru fiecare indicator, unde 

„A” reprezintă cel mai înalt nivel de performanță, iar „D” cel mai scăzut. 

 

Tabelul 1. Republica Moldova: rezumat - evaluare performanțe TADAT 

Indicator 
Scoruri 

2022 
Explicație sumară a evaluării 

AP 1: Integritatea bazei de contribuabili înregistrați 

P1-1. Informații precise și 

solide despre contribuabili. 

D Nu se specifică toate obligațiile de depunere și plată ale 

contribuabililor în Registrul Fiscal de Stat (RFS). Niciun raport de 

management, audit intern sau audit extern nu oferă asigurări privind 

acuratețea sub-registrului de TVA. 

P1-2. Cunoașterea bazei de 

contribuabili potențiali. 

C Inspecțiile SFS pentru identificarea firmelor neînregistrate nu se 

bazează pe o folosire sistematică de date terțe. 

AP 2: Management eficient al riscului 

P2-3. Identificarea, 

evaluarea, ordonarea și 

cuantificarea riscurilor de 

conformare. 

C Nu există dovezi că se colectează și interpretează date dintr-o gamă 

de surse externe. Nu se efectuează scanări de mediu. Deși există o 

procedură structurată documentată pentru planificarea conformării, 

aceasta nu face parte dintr-un proces strategic multi-anual sau dintr-

un proces de planificare operațională. 

P2-4. Limitarea riscurilor 

printr-un plan de 

îmbunătățire a conformării. 

C Programul de conformare conține strategii ample de limitare pentru 

toate riscurile identificate și pentru obligațiile fiscale principale, dar 

acesta nu beneficiază de toate resursele necesare. 

P2-5. Monitorizarea și 

evaluarea activităților de 

limitare a riscului de 

conformare. 

C Comitetul pentru Riscul de conformare înființat în noiembrie 2017 nu 

este foarte activ. 



 

 

 

| 9 

Indicator 
Scoruri 

2022 
Explicație sumară a evaluării 

P2-6. Managementul 

riscurilor operaționale. 

C Există un proces pentru gestionarea riscurilor operaționale, dar nu 

este pe deplin implementată instruirea regulată a personalului și 

niciun organism extern nu a auditat eficiența PCA. 

P2-7. Managementul 

riscurilor de capital uman. 

D SFS dispune de capacitatea și structurile pentru managementul 

riscurilor de capital uman, dar nu s-a efectuat nicio analiză a 

operațiunilor și sistemelor de resurse umane de către un terț 

independent în ultimii șapte ani. 

AP 3: Sprijinirea conformării voluntare 

P3-8. Conținutul, 

actualitatea și accesibilitatea 

informațiilor 

B Website-ul SFS, principala sursă de informații pentru contribuabili, 

pune la dispoziție o gamă largă de date. Există informații adaptate 

pentru intermediarii fiscali, dar încă nu și pentru segmente-cheie de 

contribuabili și grupuri dezavantajate. 

P3-9. Timpul de răspuns la 

solicitările de informații. 

A Aproape 98% din apelurile contribuabililor către centrul de apel SFS 

primesc răspuns în decurs de 6 minute. 

P3-10. Inițiative pentru 

reducerea costurilor cu 

conformarea 

contribuabililor. 

D Deși s-au întreprins mai multe inițiative pentru a reduce costurile cu 

conformarea contribuabililor, SFS nu analizează regulat greșelile 

comune și interpretările greșite ale legii întâlnite de administrația 

fiscală și de personalul de control. 

P3-11. Obținerea feedback-

ului de la contribuabili 

privind produsele și 

serviciile. 

C SFS își folosește tot mai frecvent website-ul pentru a colecta 

feedback de la contribuabili, dar sondajele independente sunt mai 

puțin frecvente. 

Există consultări frecvente cu intermediarii fiscali - feedback-ul de la 

contribuabili este luat în considerare mai puțin regulat. 

AP 4: Depunerea la timp a declarațiilor fiscale 

P4-12. Rata de depunere la 

timp. 

B Depunerea la timp s-a îmbunătățit. 

P4-13. Managementul 

contribuabililor care nu 

depun declarații.  

D Nu se folosesc sisteme automate pentru identificarea contribuabililor 

care depun declarații târziu sau care nu depun deloc și nu se 

generează automat penalități pentru contribuabilii care nu depun 

declarații. 

P4-14. Folosirea de facilități 

pentru depunere 

electronică. 

C Deși depunerea electronică este ridicată pentru TVA, IV și PAYE, este 

la nivelul de numai 21,2% pentru impozitul pe venit la persoane 

fizice. 

AP 5: Plata la timp a impozitelor 

P5-15. Folosirea de metode 

pentru plata electronică. 

A Toate impozitele principale administrate de SFS trebuie să fie și sunt 

plătite electronic. 

P5-16. Folosirea de sisteme 

eficiente de colectare. 

A Reținerea la sursă pentru toate veniturile angajaților, plățile în avans 

pentru obligațiile fiscale legate de impozitul pe venit la persoane 

juridice și persoane fizice și reținerea la sursă a impozitului pe 

venituri din dividende și venituri din dobânzi sunt obligatorii. 
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Indicator 
Scoruri 

2022 
Explicație sumară a evaluării 

P5-17. Plăți efectuate la 

timp. 

 

B Numărul și valoarea plăților de TVA de către contribuabilii mari este 

sub 100%. 

P5-18. Stocul și fluxul de 

arierate fiscale. 

C+ Arieratele fiscale principale se ridică la mai bine de 20% din totalul 

colectărilor fiscale principale. Arieratele recuperabile însumează sub 

5% din totalul colectărilor fiscale principale. Valoarea arieratelor 

fiscale principale mai vechi de 12 luni depășește 75% din valoarea 

tuturor arieratelor fiscale principale. 

AP 6: Raportare corectă în declarații 

P6-19. Acțiuni de verificare 

întreprinse pentru a detecta 

și descuraja raportarea 

incorectă. 

 

D Numai o mică proporție de controale se selectează centralizat pe 

bază de risc. Nu există un plan operațional pentru control cu ICP care 

să fie monitorizați permanent. Impactul controalelor privind 

conformarea contribuabililor nu este măsurat sau evaluat cu 

regularitate. 

P6-20. Folosirea de sisteme 

de corelare date la scară 

largă pentru a detecta 

raportarea incorectă. 

D Slăbiciunile din sistemul IT al SFS și lipsa interoperabilității cu 

sistemele altor agenții creează dificultăți pentru verificarea încrucișată 

automată a datelor. 

P6-21. Inițiative întreprinse 

pentru a încuraja raportarea 

corectă. 

B Website-ul SFS conține o bază de date robustă cu soluții fiscale 

publice cu caracter obligatoriu. Soluțiile fiscale private cu caracter 

obligatoriu se folosesc rareori și nu există aranjamente de 

conformare cooperativă. 

P6-22. Monitorizarea 

decalajului fiscal pentru a 

evalua nivelurile de 

raportare incorectă. 

C SFS își dezvoltă abilitățile de estimare a decalajului de conformare 

fiscală, dar încă nu a încorporat rezultatele privind decalajul fiscal în 

planificarea privind conformarea. 

AP 7: Soluționare eficientă a disputelor fiscale 

P7-23. Existența unui proces 

independent, aplicabil și 

gradat de soluționarea a 

disputelor. 

A Există un proces de analiză și contestații în 3 etape pentru 

gestionarea disputelor fiscale. Direcția contestații din SFS este fizic și 

organizațional separată de și independentă de control. 

Contribuabililor li se aduc la cunoștință drepturile lor de contestare și 

procesele de soluționare a disputelor prin mai multe canale. 

P7-24. Timpul de 

soluționare a disputelor. 

B Mai bine de 90% din analizele administrative au fost finalizate de SFS 

în decurs de 60 de zile. 

P7-25. Gradul în care se 

inițiază acțiuni cu privire la 

rezultatele disputelor 

A SFS monitorizează și analizează regulat rezultatele disputelor. Drept 

urmare, se fac regulat propuneri de consolidare a procedurilor SFS și 

de amendare a legislației fiscale.  

AP 8: Management eficient al veniturilor 

P8-26. Contribuția la 

procesul de prognozare a 

B SFS transmite regulat informații privind colectarea veniturilor fiscale 

către MdF dar nu monitorizează stocul de pierderi fiscale sau 

credite/rambursări reportate de contribuabili. 
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Indicator 
Scoruri 

2022 
Explicație sumară a evaluării 

veniturilor fiscale 

guvernamentale. 

P8-27. Gradul de adecvare a 

sistemului de contabilitate a 

veniturilor fiscale. 

D Postarea plăților în contul curent al contribuabilului adesea durează 

mai mult de trei zile lucrătoare. 

P8-28. Gradul de adecvare a 

procesului de rambursare 

fiscală. 

D Nu există un sistem de verificare bazată pe risc automat care să 

analizeze solicitările de rambursare de TVA. 

AP 9: Răspundere și transparență 

P9-29. Mecanisme interne 

de asigurare. 

B Există piste de audit cu accesul utilizatorilor și modificări ale datelor 

contribuabililor, însă nu se folosesc extensiv instrumente de 

supraveghere generate de sistem pentru a detecta incidente care 

amenință confidențialitatea și integritatea datelor SFS. 

Există mecanisme de asigurare a integrității personalului. 

P9-30. Supervizarea externă 

a administrației fiscale. 

C+ Nicio autoritate externă nu investighează reclamațiile contribuabililor 

cu privire la tratamentul din partea SFS. 

P9-31. Percepția publică 

privind integritatea. 

C Există un mecanism pentru monitorizarea încrederii publicului; s-a 

efectuat un sondaj independent în 2018 care însă nu a fost repetat. 

P9-32. Publicarea 

activităților, a rezultatelor și 

a planurilor. 

B Se publică rapoarte anuale în decurs de șase luni de la sfârșitul anului 

fiscal. Unele planuri sunt publicate în decurs de trei luni de la 

începerea perioadelor acoperite, însă unele sunt publicate cu decalaj 

mai mare. 
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Figura 1. Republica Moldova: Distribuția scorurilor de performanță 
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I.   INTRODUCERE 

Acest raport documentează rezultatele evaluării TADAT efectuată în Republica Moldova în 

perioada 19 septembrie - 4 octombrie 2022 și ulterior analizată de Secretariatul TADAT. Acest 

raport este structurat în jurul cadrului TADAT bazat pe nouă AP și pe 32 de indicatori la nivel înalt care 

sunt critici pentru performanțele unei administrații fiscale, performanțe corelate cu aceste AP. Se iau în 

considerare cincizeci și cinci de parametri măsurați pentru a ajunge la scorul fiecărui indicator. Se 

folosește o scară cu patru puncte de tip „ABCD” pentru a da un scor fiecărui parametru și indicator:  

 „A” denotă performanță care întrunește sau depășește bunele practici internaționale. În această 

privință, pentru sensul relevant pentru TADAT, o practică bună este considerată drept o abordare 

testată și dovedită care este aplicată de majoritatea administrațiilor fiscale considerate cele mai 

bune. Totuși, trebuie menționat că pentru ca un proces să fie considerat „practică bună” nu trebuie 

să fie în avangarda ultimelor dezvoltări tehnologice sau a altor feluri de dezvoltări.  Dată fiind 

natura dinamică a administrației fiscale, practicile bune descrise în ghidul pentru activitatea de 

teren se așteaptă să evolueze în timp pe măsură ce tehnologia avansează și pe măsură ce abordări 

inovatoare sunt testate și larg acceptate. 

 „B” reprezintă o performanță bună (i.e. nivel sănătos de performanță, dar puțin sub nivelul bunelor 

practici internaționale). 

 „C” înseamnă performanță slabă în raport cu bunele practici internaționale. 

 „D” denotă performanțe neadecvate și se folosește când cerințele pentru un scor „C” sau mai mare 

nu sunt întrunite. Mai mult, un scor „D” se folosește în anumite situații când nu sunt informații 

suficiente disponibile pentru ca evaluatorii să determine și să acorde un scor pentru respectivul 

nivel de performanță. De exemplu, atunci când o administrație fiscală nu poate produce date 

numerice de bază pentru scopul evaluării performanței operaționale (e.g. când vine vorba de 

depunere declarații, plăți și procesarea rambursărilor) se acordă scorul „D”. Raționamentul folosit 

este că incapacitatea administrației fiscale de a furniza datele cerute indică deficiențe în sistemele 

sale de management al informației și în practicile sale de monitorizare a performanțelor. 

Pentru mai multe detalii despre sistemul TADAT, vezi Anexa I. 

1.      Câteva aspecte de menționat cu privire la sistemul de diagnosticare TADAT: 

 TADAT evaluează performanțele și rezultatele obținute în administrarea impozitelor directe și 

indirecte majore care sunt critice pentru veniturile administrației publice centrale, anume impozitul 

pe venitul persoanelor juridice (IVPJ), impozitul pe venitul persoanelor fizice (IVPF), taxa pe valoare 

adăugată (TVA), acciza internă (cu accent pe acei plătitori de acciză înregistrați interni care 

comercializează acele bunuri/servicii care contribuie cu 70% la veniturile totale din acciza internă 

după valoare), și sumele Pay As You Earn (PAYE- Plata pe măsură ce este câștigat venitul) reținute 

de angajator (care, vorbind strict, sunt remitențe de IVPF). Evaluând rezultatele raportat la 

administrarea acestor impozite principale, se poate face o imagine a punctelor forte și slabe 

relative ale administrației fiscale ale unei țări.  
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 Evaluările TADAT sunt bazate pe dovezi și documentate (vezi Anexa V pentru sursele de dovezi 

aplicabile pentru evaluarea Republicii Moldova). 

 TADAT nu este conceput pentru a evalua regimuri fiscale speciale, precum cele care se aplică în 

sectorul resurselor naturale. Nici nu evaluează administrația vamală. 

 TADAT pune la dispoziție o evaluare care se înscrie în cadrul existent de politici publice privind 

veniturile al unei țări; evaluările evidențiază aspecte de performanță care pot fi abordate optim 

printr-un mix de măsuri administrative și politici publice.  

2.      Obiectivul TADAT este de a oferi o evaluare obiectivă a stării unor componente-cheie din 

sistemul de administrare fiscală, de a determina gradul de reformă necesar și prioritățile relative 

ce necesită atenție. Evaluările TADAT sunt cu deosebire utile pentru: 

 Identificarea punctelor forte și slabe relative din administrația fiscală. 

 Facilitarea obținerii unei perspective comune între părțile interesate (autorități naționale, 

organizații internaționale, țări donatoare și furnizori de asistență tehnică).  

 Stabilirea agendei pentru reforme (obiective, priorități, inițiative de reformă și secvența de 

implementare). 

 Facilitarea activităților de management și coordonare a sprijinului extern pentru reforme și pentru 

a realiza o implementare mai rapidă și mai eficientă.  

 Monitorizarea și evaluarea progresului reformelor prin evaluări ulterioare repetate. 
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II.   INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL ȚĂRII 

A.   Profilul țării 

Informații despre contextul general al Republicii Moldova și despre mediul în care sistemul său 

fiscal funcționează se găsesc în rezumatul despre țară din Anexa II.  

B.   Tabele date 

Date numerice colectate de la autorități și folosite în această evaluare TADAT sunt cuprinse în 

tabelele din Anexa III. 

C.   Situația economică 

Moldova este o țară mică cu venituri de nivel scăzut-mediu cu un Indice de dezvoltare umană 

ridicat (0.767)1 și un venit brut național per capita de 5.440 USD. Cu o populație de 2,6 milioane 

de locuitori, țara rămâne una dintre cele mai sărace din Europa, deși economia Moldovei s-a dezvoltat 

constant de la începutul anilor 2000. Remitențele constituie circa o cincime din produsul intern brut 

(PIB). Deși un model de creștere bazat pe consum indus de remitențe a generat o creștere mare și 

reducerea sărăciei, acest model a devenit mai puțin sustenabil cu mult înainte de pandemia COVID-19. 

Declinul remitențelor, în combinație cu o populație în descreștere și îmbătrânită au avut ca urmare o 

creștere mică a productivității, în timp ce un număr semnificativ de cetățeni cu venituri mici au devenit 

dependenți de pensii și asistență socială. Uniunea Europeană (UE) este principalul partener comercial 

al Moldovei: peste 60% din exporturi merg spre UE, în timp ce aproximativ 50% din importuri vin de la 

UE. Moldova a aplicat oficial pentru a deveni membru al UE în martie 2022, iar Consiliul European a 

acordat Moldovei statutul de candidat pentru aderarea la UE pe 23 iunie 2022, cu condiția parcurgerii 

anumitor pași în domeniile stat de drept, anti-corupție, eliminarea influențelor excesive din partea 

unor interese particulare și reforme economice. 

Războiul din Ucraina și impactul sancțiunilor asupra Rusiei și Belarusului continuă să afecteze 

serios Moldova. Greutățile ocazionate de prețurile mari la energie și alimente și costurile semnificative 

pentru cazarea refugiaților riscă să submineze cadrul social fragil și echilibrul politic delicat din 

Moldova. 

Economia se previzionează să stagneze în 2022 având în vedere probabilitatea ca războiul să se 

prelungească. PIB-ul a crescut cu 1,1% în primul trimestru (de la an la an), ceea ce reprezintă o 

contracție de 6,4% de la trimestru la trimestru. Activitatea în 2022 T1 a fost în principal susținută de 

exporturi nete mai mari, de consumul guvernamental și, într-o măsură mai mică, de consumul privat. 

Investițiile au contribuit negativ la creștere. Rata șomajului a crescut moderat la 3% în 2022 T1 (de la 

2,6% în 2021 T4). În urma unei recolte excepțional de bune în 2021, producția agricolă se așteaptă să 

                                                 
1 Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (2022) vizualizat la https://hdr.undp.org/human-development-report-

2021-22  

https://hdr.undp.org/human-development-report-2021-22
https://hdr.undp.org/human-development-report-2021-22
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fie slabă în 2022, afectată fiind de condiții meteo mai puțin favorabile, un lanț de aprovizionare 

restricționat și costuri mai mari cu resursele (îngrășăminte și combustibili). Creșterea consumului privat 

este, de asemenea, întrucâtva mai lentă decât s-a anticipat. Pe de altă parte, exporturile par să fie mai 

rezistente la distorsiunile comerciale din regiune decât s-a anticipat, în timp ce domeniul serviciilor din 

Moldova beneficiază de reorientarea fluxurilor comerciale regionale prin infrastructura sa de transport. 

Impactul economic al războiului se previzionează să persiste pe termen mediu. 

Riscurile rămân excepțional de mari și ferm orientate spre o pantă descendentă. O creștere mai 

abruptă decât s-a anticipat a prețurilor la energie sau distorsiuni în alimentarea cu energie continuă să 

fie riscuri majore. Deși recent prețurile la gazul natural au fost marginal mai scăzute decât s-a anticipat 

în primăvara anului 2022, securitatea energetică a Moldovei rămâne expusă riscului de întreruperi sau 

reducere a livrărilor de gaz natural sau electricitate, dată fiind dependența țării de importurile de 

energie din Rusia și regiunea separatistă Transnistria. Riscurile de securitate alimentară se pot de 

asemenea amplifica pe măsură ce conflictul persistă, date fiind importurile semnificative de alimente 

din Ucraina. O escaladare a conflictului ar exacerba fluxurile de refugiați veniți în Moldova, ar pune 

presiuni suplimentare pe bugetul guvernamental, în condițiile în care condițiile de finanțare devin tot 

mai stricte. Situația socială și politică fragilă din Moldova poate fi pusă la încercare și de tulburările 

sociale legate de costul de trai în creștere și de nemulțumirile de pe scena politică privind deciziile de 

politici publice.  

D.   Impozitele principale 

Pentru 2021, principalele impozite naționale și venituri din contribuții au fost TVA (36,1% din 

total venituri); contribuții la fondul social și de sănătate (31,5%); accize (10,8%); IVPJ (8,4%); și 

IVPF (7,4%). Veniturile combinate din impozite și contribuțiile sociale în 2021 au însumat 29,2% din 

PIB. Mai multe detalii despre veniturile din impozite și colectarea contribuțiilor sociale se găsesc în 

Tabelul 1 din Anexa III. 

E.   Cadrul instituțional 

Administrația fiscală din Moldova a fost restructurată începând cu aprilie 2017 pentru a uni 

principalul inspectorat fiscal de stat cu 35 de inspectorate teritoriale într-o singură entitate 

juridică - Serviciul Fiscal de Stat (SFS). SFS este o structură organizațională separată în sistemul 

administrativ al Ministerului de Finanțe (MdF). MdF stabilește obiectivele SFS și aprobă structura 

bugetară a acestuia. Directorul SFS aprobă activitățile și puterile sub-diviziilor. Directorul SFS este 

asistat de pentru Directori Adjuncți. Majoritatea funcțiilor principale sunt acum centralizate în patru 

direcții teritoriale - centru, sud, nord și Chișinău -, rețeaua de direcții locale fiind în principal 

responsabilă cu servicii pentru contribuabili. Există și o direcție pentru contribuabili mari (DCM)2 și un 

centru de apel centralizat. Sediul a fost reorganizat în principal ținând cont de direcții funcționale. 

Schema de personal este de 1.931. Organigrama administrației fiscale este prezentată în Anexa IV. 

                                                 
2 Denumită oficial Direcția Generală de Administrare a Contribuabililor Mari (DGACM). 



 

| 17 

F.   Starea actuală a reformei administrației fiscale  

SFS lucrează pentru a-și îmbunătăți capacitatea operațională de a produce procese mai 

puternice în administrarea fiscală, cu accent pe IT.  Modernizarea sistemului IT este finanțată de 

Banca Mondială. Alți parteneri internaționali activi în SFS includ Direcția de Asistență Tehnică a 

Trezoreriei SUA, Administrația Fiscală din Suedia și FMI. Guvernul pregătește o reformă mai amplă a 

politicii fiscale care va avea urmări asupra priorităților de dezvoltare a administrației fiscale.  

G.   Schimbul de informații la nivel internațional  

Republica Moldova s-a alăturat Forumului Global privind Transparența și Schimbul de 

Informații pentru Scopuri Fiscale pe 27 octombrie 2016 în calitate de al 136-lea membru (din 

numărul actual de 165 de membri). Raportul evaluat inter pares Faza 1, Runda a doua a fost publicat 

de către Forumul Global la 25 noiembrie 2021.3 La data evaluării inter pares, Moldova putea schimba 

informații cu 148 de parteneri prin 47 de convenții privind dubla impuneri și prin Convenția 

Multilaterală. 

  

                                                 
3 https://www.oecd.org/countries/moldova/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-

purposes-moldova-2021-second-round-phase-1-cbc82e22-en.html  

https://www.oecd.org/countries/moldova/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-moldova-2021-second-round-phase-1-cbc82e22-en.html
https://www.oecd.org/countries/moldova/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-moldova-2021-second-round-phase-1-cbc82e22-en.html
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III.   EVALUAREA ARIILOR DE PERFORMANȚĂ 

A.   AP 1: Integritatea bazei de contribuabili înregistrați 

Un pas inițial fundamental în administrarea impozitelor este înregistrarea și numerotarea 

contribuabililor. Administrațiile fiscale trebuie să întocmească și să mențină o bază de date completă 

cu persoanele juridice și fizice care trebuie să se înregistreze conform legii; aici vor intra și 

contribuabilii propriu-ziși, dar și alte categorii precum angajatori cu responsabilități PAYE. Înregistrarea 

și numerotarea fiecărui contribuabil stă la baza unor procese administrative cheie asociate cu 

depunerea, plata, evaluarea și colectarea. 

Pentru a evalua AP1 se folosesc doi indicatori de performanță: 

 P1-1—Informații precise și solide despre contribuabili 

 P1-2—Cunoașterea bazei de contribuabili potențiali.  

P1-1: Informații precise și solide despre contribuabili. 

Pentru acest indicator, doi parametri de măsurare evaluează: (1)  adecvarea informațiilor 

deținute în baza de date a administrației fiscale și gradul în care aceasta suportă o interacțiune 

eficientă cu contribuabilii și intermediarii fiscali (i.e., consultanți fiscali și contabili); și (2) 

acuratețea informațiilor deținute în baza de date. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 

2, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 2. P1-1 Evaluare  

Parametri de măsurare Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P1-1-1. Adecvarea informațiilor deținute despre contribuabilii înregistrați și gradul în 

care baza de date cu înregistrări suportă o interacțiune eficientă cu contribuabilii și 

intermediarii fiscali.  M1 
D 

D 

P1-1-2. Acuratețea informațiilor deținute în baza de date cu înregistrări. D 

Nu se specifică toate obligațiile de depunere și plată ale contribuabililor cu privire la obligațiile lor 

fiscale principale în Registrul Fiscal de Stat (RFS). Pentru persoanele juridice și întreprinzătorii 

individuali cărora li s-a atribuit un număr de identificare (NRID) de către Agenția Servicii Publice (ASP), 

registrul nu indică dacă trebuie depusă o declarație anuală de IVPJ sau IVPF. Un aspect important, 

registrul nu consemnează nici dacă un contribuabil figurează cu obligații de reținere la sursă sau nu. 

Totuși, registrul include sub-registre separate pentru identificarea contribuabililor cu obligații de TVA și 
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acciză.4 

Niciun raport de management, audit intern sau audit extern disponibil nu oferă asigurări 

privind acuratețea sub-registrului de TVA. Totuși, se recunoaște că: i) procedurile SFS prevăd 

posibilitatea de a face vizite la locurile de activitate ale contribuabililor înregistrați pentru scopuri de 

TVA înainte de emiterea unui certificat de înregistrare pentru scopuri de TVA, ii) SFS folosește 

informații despre vânzări și cumpărări în anexele la declarațiile TVA pentru a identifica persoanele 

juridice care nu sunt înregistrate, și iii) SFS monitorizează îndeaproape și constant conformarea cu 

obligațiile de depunere și plată de către contribuabilii înregistrați pentru scopuri de TVA. 

ASP este principala sursă de date pentru inițierea înregistrărilor contribuabililor persoane 

juridice în SFS. Înainte de a demara operațiunile de activitate economică, persoanele juridice și 

majoritatea întreprinzătorilor individuali trebuie să prezinte o serie de documente și informații și să se 

înregistreze la ASP. Odată finalizate formalitățile de înregistrare la ASP, fiecare entitate înregistrată 

primește un număr de identificare (NRID). Datele ASP despre aceste înregistrări sunt transmise zilnic 

către SFS pentru a fi incluse în RFS, iar NRID este folosit drept principal identificator al contribuabilului 

pentru contribuabilii înregistrați la ASP.  

De asemenea, SFS se bazează predominant și constant pe ASP pentru a-și actualiza informațiile 

despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali în registrul său. Dacă persoanele juridice 

și fizice înregistrate la ASP nu informează ASP cu privire la modificarea detaliilor de contact, a locului 

de activitate sau a naturii activităților economice, RFS va rămâne cu date imprecise. SFS nu poate 

modifica datele de înregistrare deținute de ASP, chiar și atunci când SFS este în posesia unor informații 

actualizate ale contribuabililor. O solicitare de modificare a datelor registrului ASP trebuie depusă de 

entitatea înregistrată respectivă.5   

Persoanele fizice care activează în anumite profesii și activități economice nu trebuie să facă 

formalități de înregistrare în ASP. Persoanele fizice care activează în profesii juridice (inclusiv 

executori judecătorești), deținătorii de brevete și fermierii sunt supuși unor regimuri speciale, în cazul 

lor folosindu-se codul numeric personal (IDNP) drept cod de identificare contribuabil în RFS. Codurile 

numerice personale IDNP se folosesc și ca numere de identificare a contribuabililor de către angajații 

care trebuie să depună declarații de venit anuale. 

RFS are și alte limitări. De exemplu, în cazul persoanelor juridice, registrul nu înregistrează identitățile 

entităților și părților asociate. De asemenea, nu comunică cu sistemele SFS de depunere și plată și nu 

poate arhiva informații despre contribuabilii ale căror înregistrări au fost anulate. 

Se folosește mai mult de un număr de identificare de către contribuabilii înregistrați pentru TVA 

                                                 
4 Sub-registrele de TVA și acciză facilitează urmărirea promptă de către SFS a neconformărilor cu obligațiile de 

depunere declarații pentru TVA și acciză. 

5 Entitățile înregistrate la ASP pot evita să informeze ASP cu privire la modificarea datelor lor de contact sau a altor 

informații, în special dacă ASP poate percepe anumite taxe pentru a opera modificări în registru. 
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și acciză în interacțiunile lor cu SFS. La înregistrarea pentru scopuri de TVA și/sau acciză, se emite un 

nou număr de identificare separat în plus față de numărul IDNO care este folosit ca identificator fiscal 

principal. Numerele de TVA și/sau acciză ale contribuabililor și numerele IDNO ale acestora sunt 

corelate în RFS. 

SFS dispune de un program bine-documentat pentru a identifica și scoate contribuabilii inactivi 

din RFS. S-au emis proceduri detaliate sub formă de ordin și instrucțiuni care descriu circumstanțele în 

care un contribuabil poate fi radiat și pașii de parcurs pentru a finaliza procesul. Direcțiile teritoriale 

sunt responsabile pentru întocmirea și depunerea listelor cu contribuabili inactivi pentru a fi transmise 

către sediul central SFS. 

SFS trebuie să se bazeze pe ASP pentru a finaliza procesul de radiere pentru persoane juridice și 

întreprinzători individuali incluși în registrul ASP. Sediul central SFS trimite regulat către ASP lista 

contribuabililor care trebuie radiați. Adesea poate dura și câteva luni până când ASP finalizează 

procesul de radiere.   

Actualmente, SFS pregătește o campanie majoră de îndepărtare a unui număr mare de fermieri 

din RFS. Întrucât majoritatea fermierilor nu au obligații fiscale, SFS estimează că ar putea radia până la 

95.000 de fermieri conform unei legi recent promulgate.6 Implementarea acestei campanii va fi 

atribuită direcțiilor teritoriale, dar acestea vor trebui să lucreze îndeaproape cu autoritățile locale din 

teritoriile respective, din moment ce înregistrarea fermierilor a fost responsabilitatea acestor autorități.   

Autentificarea identităților contribuabililor poate fi problematică pentru SFS în mai multe 

circumstanțe. SFS nu verifică identitățile directorilor și ale acționarilor persoanelor juridice și ale 

întreprinzătorilor individuali care se înregistrează la ASP, din moment ce ASP este responsabilă pentru 

orice verificare a identităților acestora ca parte din procesul său de înregistrare. Se înțelege că unii 

rezidenți moldoveni posedă mai multe pașapoarte emise de țări diferite. Persoane fără scrupule pot 

folosi aceste pașapoarte diferite pentru a crea multiple identități fiscale, astfel ocolind procedurile de 

verificare ale SFS. Furtul de identitate poate, de asemenea, reprezenta un risc. 

SFS nu folosește procese automate la scară extinsă pentru a verifica și verifica încrucișat 

informațiile de înregistrare SFS cu baze de date ale altor agenții guvernamentale. Motivul pentru 

care SFS nu a avut inițiative de verificare a înregistrărilor la scară extinsă este că sistemele IT ale multor 

agenții guvernamentale sunt învechite iar datele conținute în acestea pot să nu fie solide. 

Multe probleme și limitări ale registrului actual vor fi rezolvate când SFS implementează un nou 

registru fiscal.  Se așteaptă ca noul registru să fie operațional la sfârșitul anului calendaristic 2022.  Cu 

capacitate sporită, acesta va putea identifica toate obligațiile unui contribuabil și consemna datele la 

care se nasc acele obligații. Informațiile legate de vizitele fiscale vor fi corelate cu registrul. Datele de la 

terți pot fi integrate în registru. În particular, noul registru va fi corelat cu registrul bunurilor imobile și 

                                                 
6 Legea nr. 51 din 10-03-2022 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de 

fermier). 
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se vor identifica obligațiile contribuabililor legate de taxa de drum. Noul registru va oferi o imagine 

mai clară oficialilor cu privire la statutul activ sau inactiv al unui contribuabil. Numere de identificare de 

stat multiple (NIF) pe care le pot avea contribuabilii vor putea fi fuzionate iar datele contribuabililor 

radiați vor putea fi arhivate. Un aspect important, SFS va continua să depindă în continuare 

predominant și constant de ASP pentru furnizarea de informații precise privind înregistrarea 

persoanelor juridice și majoritatea întreprinzătorilor individuali, iar puterile limitate ale SFS de a pune 

în aplicare înregistrarea contribuabililor neînregistrați va rămâne un impediment pentru eforturile sale 

legate de conformare. 

P1-2: Cunoașterea bazei de contribuabili potențiali 

Acest indicator măsoară eforturile administrației fiscale de a detecta firme și persoane fizice 

neînregistrate. Scorul evaluat este prezentat în Tabelul 3, urmat de o explicație a motivelor care stau 

la baza evaluării. 

Tabelul 3. P1-2 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P1-2. Inițiative pentru a detecta firme și persoane fizice care trebuie să se 

înregistreze, dar nu o fac. 
M1 C 

Direcțiile teritoriale SFS efectuează inspecții frecvente pentru identificarea firmelor 

neînregistrate, dar aceste inspecții nu se bazează pe o folosire sistematică de date din surse 

terțe. Direcțiile teritoriale pot accesa surse ale autorităților locale (e.g. înregistrări comercianți și firme) 

pentru a detecta firmele care și-au început activitatea dar nu s-au înregistrat la SFS, însă aceasta nu 

este o folosite sistematică de date din surse terțe.   

Direcțiile teritoriale raportează regulat la sediul central SFS cu privire la acțiunile întreprinse 

pentru a identifica contribuabilii neînregistrați. Aceste informații sunt incluse în rapoarte către 

sediul central despre activitățile mai ample legate de conformare întreprinse de acele direcții și despre 

contribuabilii identificați ca urmare a acestora. 

Cu privire la interacțiunea direcțiilor teritoriale cu firmele neînregistrate, acesta ia de regulă 

forma unei vizite de consiliere pentru a le explica obligațiile de depunere și plată în 

conformitate cu operațiunile lor. Codul fiscal nu dă SFS puterea de a obliga firmele neînregistrate să 

se înregistreze. Totuși, dacă aceste firme nu se înregistrează după vizita de consiliere, direcțiile 

teritoriale SFS le pot transmite către Direcția generală conformare pentru continuarea procesului cu un 

control. 

B.   AP 2: Management eficient al riscului 

Administrațiile fiscale se confruntă cu numeroase riscuri care au potențialul de a afecta negativ 

veniturile și/sau operațiunile fiscale. Pentru simplitate, aceste riscuri pot fi clasificate ca:  
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 Riscuri de conformare - când se pot pierde venituri dacă firme și persoane fizice nu își îndeplinesc 

principalele patru obligații de contribuabil (i.e. înregistrare în sistemul fiscal; depunerea de 

declarații fiscale; plata impozitelor la timp; raportarea integrală și precisă a informațiilor în 

declarații); și 

 Riscuri instituționale— când funcțiile administrației fiscale pot fi întrerupte dacă survin anumite 

evenimente externe sau interne, precum dezastre naturale, sabotaj, pierderea sau distrugerea de 

active corporale, defectarea sistemelor IT, hardware sau software, grevă a angajaților, nereguli 

administrative (e.g. scurgeri de informații confidențiale despre contribuabili care duc la pierderea 

încrederii comunității în administrația fiscală). Pentru scopurile TADAT, riscurile instituționale sunt 

împărțite în două componente. Acestea sunt:  

o Risc operațional—se referă la acțiunile disruptive care distrug sau afectează parțial sau total 

activele și resursele administrației, precum clădiri, IT și alte echipamente, date și evidențe; și  

o Riscul de capital uman—se referă la întreruperile care afectează administrația fiscală și care 

derivă din decalajele legate de capabilități, capacitate, conformare, cost și conectare 

(interacțiune) ale și de către angajații acesteia.. 

Managementul riscului este esențial pentru o administrație fiscală eficientă și implică o 

abordare structurată pentru a identifica, evalua, prioritiza și limita riscurile. Face parte integrantă 

dintr-o planificare strategică multi-anuală, dar și dintr-o planificare operațională anuală.  

Pentru a evalua AP2 se folosesc cinci indicatori de performanță: 

 P2-3—Identificarea, evaluarea, ordonarea și cuantificarea  riscurilor de conformare. 

 P2-4—Limitarea riscurilor printr-un plan de îmbunătățire a conformării. 

 P2-5—Monitorizarea și evaluarea activităților de limitare a riscului de conformare. 

 P2-6—Managementul riscurilor operaționale (i.e. sisteme și procese). 

 P2-7—Managementul riscurilor de capital uman. 

P2-3: Identificarea, evaluarea, ordonarea și cuantificarea riscurilor de conformare 

Pentru acest indicator, doi parametri de măsurare evaluează: (1) colectare informații și cercetare 

pentru identificarea riscurilor sistemului fiscal; și (2) procesul folosit pentru a evalua, ordona și 

cuantifica riscurile de conformare. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 4, urmate fiind de o 

explicație a motivelor de la baza evaluării.  

Tabelul 4. P2-3 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P2-3-1. Informațiile colectate și cercetarea pentru identificarea riscurilor de 

conformare cu privire la principalele obligații fiscale. 
M1 C C 
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P2-3-2. Procesul folosit pentru a evalua, ordona și cuantifica riscurile de 

conformare. 
C 

Echipa de evaluare nu a găsit dovezi că se colectează și interpretează date dintr-o gamă de surse 

externe. Accesul la date pentru a informa procesul de evaluare a riscurilor este în mare parte limitat la 

surse interne. Cu excepția anumitor contribuabili care nu sunt întreprinzători pentru care legea impune 

raportarea unor date specifice din surse terțe, sursele de informații sunt în principal limitate la 

declarațiile fiscale, conturile financiare și rezultatele controalelor fiscale.7 Sunt disponibile anumite date 

vamale, iar instituțiile financiare notifică SFS când este deschis un cont bancar, dar accesul este foarte 

restrâns la volumul mare de date necesare pentru a cunoaște nivelurile și riscurile de conformare. Mai 

mult, din cauza problemelor de compatibilitate și a absenței unui depozit de date, datele de la alte 

organisme publice nu pot fi folosite cu ușurință pentru evaluarea riscului de conformare.  

Nu se efectuează scanări de mediu ca parte a unui proces de planificare strategică multi-anual. 

Totuși, folosind datele limitate disponibile, SFS a elaborat o abordare anuală pentru a evalua și 

cuantifica riscurile de conformare. Această abordare identifică sectoare importante din economie și 

aplică reguli de risc predefinite contribuabililor din sectoarele respective pentru a încerca să determine 

decalajele fiscale. Procesul este realizat anual. Periodic se efectuează analize detaliate ale unor sectoare 

cu riscuri specifice (dentiști, producători de carne), dar nu este clar cum fac parte aceste analize din 

evaluarea și prioritizarea riscurilor de conformare.  

Direcția generală conformare întocmește un plan anual de îmbunătățire a conformării. Riscurile 

de conformare sunt codificate într-un registru de riscuri care este actualizat cu regularitate și este 

publicat. Riscurile sunt subdivizate în riscuri generale (14), riscuri specifice (27), riscuri de TVA (21) și 

riscuri legate de contribuabilii mari (27). Se preia cu regularitate feedback de la activitățile de control 

pentru a actualiza regulile de risc. În fiecare an, un nou plan de conformare stabilește prioritățile de 

risc folosind o metodologie prescrisă de Ordinul SFS numărul 107 din 2015 (actualizat anual).  

Deși este o procedură structurată documentată, aceasta nu face parte dintr-un proces strategic 

multi-anual sau dintr-un proces de planificare operațională. Fiecare plan anual de conformare se 

face pe baza planurilor din anii anteriori, astfel încât ajung să fie mult prea multe priorități. Planul de 

conformare pentru 2022, de exemplu, recunoaște riscurile prioritare în opt sectoare economice majore 

și trei segmente suplimentare de risc (case de schimb valutar, proprietari care dau în chirie și cei care 

fac tranzacții cu companii nerezidente). La acestea se adaugă riscuri din populația marilor contribuabili 

și trei fenomene specifice de risc (salarii nedeclarate, munca la zi nedeclarată și persoane fizice care nu 

sunt întreprinzători care au tranzacții bancare semnificative). Riscul de neplată a impozitelor este luat 

în considerare, la fel ca și riscul de comerț ilicit (neînregistrare). Procesul nu ordonează sau 

prioritizează riscurile identificate, nici nu stabilește o strategie pe termen mediu pentru a le limita. 

                                                 
7 Conform Capitolului 111 din Codul fiscal, instituțiile financiare, brokerii de acțiuni, notarii, companiile de asigurări, 

agenții imobiliari, agenții de turism, etc. sunt obligați sunt transmită informații despre tranzacții, dar numai pentru 

anumite persoane care nu sunt întreprinzători. 
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P2-4: Limitarea riscurilor printr-un plan de îmbunătățire a conformării 

Acest indicator examinează gradul în care administrația fiscală a formulat un plan de 

îmbunătățire a conformării pentru a aborda riscurile identificate.  Scorul evaluat este prezentat în 

Tabelul 5, urmat de o explicație a motivelor care stau la baza evaluării. 

Tabelul 5. P2-4 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P2-4. Gradul în care administrația fiscală limitează riscurile evaluate la adresa 

sistemului fiscal printr-un plan de îmbunătățire a conformării.  
M1 C 

Programul de conformare conține strategii ample de limitare pentru toate riscurile identificate 

și pentru obligațiile fiscale principale, dar acesta nu beneficiază de toate resursele necesare. 

Programul de conformare 2022, la fel ca pentru anii anteriori, propune un răspuns treptat la riscurile 

de conformare identificate, de la adrese și vizite de consiliere la controale fiscale și acțiuni de 

executare. Nu se oferă detalii cu privire la numărul și setul de tratamente diferite necesare pentru 

limitarea riscurilor sau numărul și setul de resurse necesare.   

Programul este practic folosit ca instrument de selecție a cazurilor pentru control și intervenții 

de conformare. Se întocmesc liste anuale, trimestriale și lunare cu contribuabilii cu risc ridicat (după 

sector și scorul de risc) și se trimit la direcțiile teritoriale și la direcția de control fiscal pentru 

escaladarea intervențiilor (de la adrese de conformare până la vizite de consiliere și controale). În 

general, listele sunt făcute în format restrâns pentru a ține seama de resursele de personal disponibile 

și pentru a permite alte activități discreționare la nivel local. Nu pare să fie luată în calcul optimizarea 

folosirii resurselor pentru a aborda pe deplin riscurile prioritare sau a alocării de resurse echipelor de 

proiect pentru a limita aceste riscuri. 

Nu există o strategie specifică pentru segmente-cheie, precum contribuabilii mari. Se acordă o 

oarecare atenție riscurilor specifice contribuabililor mari în conceperea regulilor de risc și s-a conceput 

și o metodologie pentru încadrarea contribuabililor mari în cadrane de risc scăzut, mediu și ridicat și 

de contribuabili-cheie. Totuși, nu există o strategie distinctă pentru gestionarea riscurilor de 

conformare ale acestui segment important care contribuie cu până la 36% la totalul veniturilor fiscale.8 

Practic, tratamentele și măsurile de limitare aplicare marilor contribuabili sunt aceleași ca acelea 

aplicate tuturor contribuabililor). 

P2-5: Monitorizarea și evaluarea activităților de limitare a riscului de conformare 

Acest indicator analizează procesul folosit pentru a monitoriza și evalua activitățile de limitare a 

riscurilor. Scorul evaluat este prezentat în Tabelul 6, urmat de o explicație a motivelor care stau la baza 

                                                 
8 Programul SFS de conformare a contribuabililor 2022. 
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evaluării. 

Tabelul 6. P2-5 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P2-5. Procesul folosit pentru monitorizarea și evaluarea impactului activităților de 

limitare a riscului de conformare. 
M1 C 

Comitetul pentru Riscul de conformare a fost înființat în noiembrie 2017, dar nu este foarte 

activ. Comitetul care reprezintă managementul superior are atribuții extinse, inclusiv: să examineze și 

să aprobe riscurile și sectoarele, să aprobe strategii de tratament și să monitorizeze implementarea și 

eficiența strategiilor. Comitetul s-a întrunit doar de două ori în ultimii ani - în iulie 2020 pentru a 

aproba planul de conformare pentru 2020 și încă o dată în octombrie 2021 pentru a analiza și aproba 

Strategia de conformare pentru 2022. Încă nu s-a întrunit în 2022. 

Se evaluează eficiența unora, dar nu a tuturor strategiilor aprobate privind limitarea riscurilor 

de conformare. Se întocmesc rapoarte trimestriale și anuale care arată variații de plată a impozitelor 

și arieratelor în sectoarele identificate în urma unor „măsuri de conformare voluntară”.9 Rapoartele 

citează numărul de adrese de conformare, întâlniri și vizite (nu controale) la contribuabili. Se compară 

indicii impozitelor plătite și ale arieratelor fiscale din sectoarele identificate cu perioada 

corespunzătoare din anul anterior. Rapoarte anuale mai detaliate examinează indicii (inclusiv nivelul 

salariilor plătite) pentru contribuabilii monitorizați din fiecare direcție teritorială. Deși nu există o 

corelație directă, se presupune că nivelurile de plăți mai mari sunt rezultatul eforturilor de conformare 

voluntară făcute de direcțiile teritoriale.  

Există și alte straturi de evaluare, dar rapoartele nu par să folosească drept bază pentru 

formularea de strategii de conformare. S-a efectuat o analiză cost-beneficiu a intervențiilor de 

conformare voluntară în 202 care a măsurat îmbunătățirea nivelului de impozite plătite în raport cu 

resursele de personal folosite. Un alt raport din 18 ianuarie 2022 a luat în considerare impactul asupra 

conformării contribuabililor în urma intervențiilor din 2021 folosind metoda de control operativ 

(verificări punctuale). În absența unui Comitet pentru Managementul Riscului de Conformare activ, nu 

s-a putut demonstra în ce măsură managementul superior analizează impactul tuturor activităților 

întreprinse pentru conformare. 

P2-6: Managementul riscurilor operaționale 

                                                 
9 Tratamentele de „conformare voluntară” se aplică asupra unor contribuabili selectați cu risc ridicat de către personalul 

serviciilor pentru contribuabili din direcțiile fiscale teritoriale. Tratamentele includ apeluri telefonice, adrese și vizite la 

contribuabili pentru a solicita îmbunătățirea conformării. 
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Acest indicator examinează modul în care administrația fiscală gestionează riscurile 

operaționale, altele decât cele legate de resursele umane.  Scorul evaluat este prezentat în Tabelul 

7, urmat de o explicație a motivelor care stau la baza evaluării. 

Tabelul 7. P2-6 Evaluare  

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P2-6-1. Procesul folosit pentru a identifica, evalua și limita riscurile operaționale.  

M1 

C 

C P2-6-2. Gradul în care se testează, monitorizează și evaluează  eficiența programului 

de continuitate a activității. 
C 

SFS are un proces pentru gestionarea riscurilor operaționale, dar nu este pe deplin 

implementată instruirea regulată a personalului privind riscurile operaționale. SFS a dezvoltat și 

aplicat o metodologie bazată pe metodologii de risc acceptate la nivel internațional pentru a 

identifica, evalua și limita riscuri operaționale și pentru a monitoriza și evalua planurile de continuitate. 

E fost creat un Registru de riscuri care a fost extins, adăugându-i-se regulat riscuri. Registrul de riscuri 

include 45 de riscuri operaționale actualizate și este structurat pentru a aborda cinci categorii 

principale de risc: riscuri instituționale; riscuri financiare; riscuri operaționale; riscuri IT; și riscuri de 

suport. Pentru fiecare risc înregistrat, s-au elaborat „Pașapoarte de risc”, inclusiv analize de impact 

asupra activității și alte informații legate de managementul riscului.10 Tot personalul SFS a fost instruit 

cu privire la siguranța ocupațională. Totuși, instruirea regulată pentru personal privind rolurile și 

responsabilitățile de management al riscului operațional încă se află la un stadiu incipient. 

Există un Comitet privind riscurile instituționale11 pentru a identifica riscurile noi și a urmări 

strategiile de monitorizare. Planuri de continuitate a activității (PCA) bine definite au fost elaborate și 

implementate pentru anumite riscuri - incendiu, IT și alimentarea cu gaz. Au fost efectuate exerciții de 

simulare incendiu și exerciții de continuitate pentru sistemele de Tehnologia Informației și Comunicații 

(TIC) în decembrie 2021, iar rezultatele au fost documentate. În plus, SFS a elaborat ghiduri și 

instrumente IT care permit personalului să lucreze de acasă (e.g. acces la laptopuri și baze de date SFS, 

semnătură electronică).  

Comitetul privind riscurile instituționale monitorizează trimestrial implementarea PCA-urilor 

Comitetul privind riscurile analizează și rezultatele testelor care se folosesc de SFS pentru a actualiza 

PCA-urile. Eficiența PCA-urilor a fost testată și auditată ad hoc de către funcția de audit intern iar 

rezultatele sunt documentate. Totuși, niciun organism extern nu a auditat eficiența PCA-urilor. 

                                                 
10 De exemplu, denumirea riscului, codul, data includerii riscului în registrul de riscuri, descrierea riscului, impactul și 

motivele pentru estimarea impactului, probabilitatea și motivele pentru estimarea probabilității, valoarea riscului, 

importanța și activitățile de control. 

11 Comitetul pentru riscuri include manageri de rang superior, este condus de un președinte și susținut de un secretar. 
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P2-7: Managementul riscurilor de capital uman 

Acest indicator examinează modul în care administrația fiscală gestionează riscurile de capital 

uman.  Scorul evaluat este prezentat în Tabelul 8, urmat de o explicație a motivelor care stau la baza 

evaluării. 
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Tabelul 8. P2-7 Evaluare  

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P2-7-1. Gradul în care administrația fiscală dispune de capacitatea și structurile pentru 

a gestiona riscurile de capital uman. 
M1 

D 

D 
P2-7-2. Gradul în care administrația fiscală evaluează statutul riscurilor de capital 

uman și intervențiile pentru limitare aferente. 
B 

SFS dispune de capacitatea și structurile pentru managementul riscurilor de capital uman (RCU), 

dar nu s-a efectuat nicio analiză a operațiunilor și sistemelor de resurse umane (RU) de către un 

terț independent în ultimii șapte ani. Există procese formale pentru a identifica, evalua, prioritiza și 

limita RCU ca parte din cadrul de management al riscurilor instituționale descris mai sus. În registrul de 

riscuri au fost incluse zece riscuri legate de RU și s-au emis pașapoarte de risc. Întregul personal din 

Direcția management resurse umane înțelege riscurile de RU. SFS a inclus conștientizarea RCU în 

programul său de instruire de leadership. Un cadru de evaluare a performanțelor necesită ca întregul 

personal să cadă de acord asupra așteptărilor privind performanțele cu managerii lor de resort de cel 

puțin două ori pe an. Nu s-a pus la dispoziție nicio dovadă a vreunei analize a operațiunilor și 

sistemelor de RU de către un terț independent în ultimii șapte ani. 

SFS evaluează statutul RCU și al intervențiilor pentru limitare aferente care să acopere cel puțin 

un risc din fiecare categorie plus încă șapte din toate categoriile. Comitetul privind riscurile 

instituționale - cu persoane competente independente de funcția de RU - efectuează o evaluare 

formală a statutului RCU la fiecare șase luni, acoperind cel puțin un risc din fiecare din categoriile 

descrise în Căsuța 4 din Ghidul de teren TADAT 2019 plus încă patru riscuri din toate categoriile.12 

Comitetul evaluează și eficacitatea intervențiilor pentru limitarea riscului. Raportul anual 2021 conține 

o secțiune (Capitolul 9) care tratează riscurile de capital uman. 

C.    AP 3: Sprijinirea conformării voluntare 

Pentru a promova conformarea voluntară și încrederea publicului în sistemul fiscal, 

administrațiile fiscale trebuie să adopte o atitudine orientată spre servicii oferite 

contribuabililor, asigurând că aceștia au la dispoziție informațiile și sprijinul de care au nevoie 

pentru a-și onora obligațiile și cere drepturile conform legii. Pentru că foarte puțini contribuabili 

folosesc legislația însăși ca sursă principală de informații, asistența din partea administrației fiscale 

joacă un rol crucial în acoperirea acestui decalaj de cunoaștere. Contribuabilii se așteaptă ca 

administrația fiscală să ofere informații sintetizate și inteligibile pe care să se poată baza. 

                                                 
12 Pentru scopul evaluării TADAT, au fost luate în considerare numai cele zece riscuri incluse oficial în registrul de riscuri 

și pentru care s-au emis pașapoarte de risc. Totuși, SFS face multe activități (e.g. programe de internship, standuri la 

târguri de locuri de muncă, programe de mentorat, etc.) descrise în Căsuța 4. Elemente-cheie de risc de capital uman în 

Ghidul de teren TADAT (pag. 34). 
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Eforturile de a reduce costurile cu conformarea contribuabililor sunt de asemenea importante. Firmele 

mici, de exemplu, au de câștigat de pe urma unor cerințe simplificate de păstrare a evidențelor 

contabile și de raportare. În mod analog, persoanele fizice cu obligații fiscale relativ simple (e.g. 

angajați, pensionari și investitori pasivi) beneficiază de pe urma unor aranjamente simplificate de 

depunere de declarații și a unor sisteme care elimină nevoia de a depune declarații.  

Pentru a evalua AP2 se folosesc patru indicatori de performanță: 

 P3-8—Conținutul, actualitatea și accesibilitatea informațiilor. 

 P3-9—Timpul de răspuns la solicitările de informații. 

 P3-10—Inițiative pentru reducerea costurilor cu conformarea contribuabililor.  

 P3-11—Obținerea feedback-ului de la contribuabili privind produsele și serviciile. 

P3-8: Conținutul, actualitatea și accesibilitatea informațiilor 

Pentru acest indicator, patru parametri de măsurare evaluează: (1) dacă contribuabilii au 

informațiile de care au nevoie pentru a-și onora obligațiile; (2) dacă informațiile disponibile 

contribuabililor reflectă legislația actuală și politica administrației; (3) cât de ușor este pentru 

contribuabili să obțină informații. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 9, urmate fiind de o 

explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 9. P3-8 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P3-8-1. Setul de informații disponibile contribuabililor pentru a le explica în termeni 

clari care le sunt obligațiile și drepturile cu privire la fiecare impozit principal.  

M1 

B 

B P3-8-2. Gradul în care informațiile sunt actuale în raport cu legislația și politica 

administrației. 

A 

P3-8-3. Ușurința cu care contribuabilii obțin informații de la administrația fiscală.  A 

Website-ul SFS, principala sursă de informații pentru contribuabili, pune la dispoziție o gamă 

largă de date despre toate obligațiile fiscale și drepturile pentru toate impozitele principale. 

Website-ul include un calendar util pentru a le reaminti contribuabililor când se apropie termenele 

limită. Informațiile sunt ușor accesibile și sunt categorisite după tipul de contribuabil (persoană 

juridică, persoană fizică, non-rezident, etc.), facilitând găsirea informațiilor relevante. Totuși, anumite 

sectoare cheie din industrie și segmente de contribuabili, de exemplu contribuabilii mari, nu sunt 

abordate în mod specific. De asemenea, există o bază de date extinsă cu funcție de căutare care 

conține precedente fiscale (Baza generalizată a practicii fiscale) care explică legislația și practica fiscală 

în termeni clari.  

Informațiile sunt adaptate pentru intermediarii fiscali, și nevoile unui segment cheie de 
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contribuabili (contribuabili noi) sunt ambele necesare pentru un scor B. Informațiile de pe website 

nu sunt specific adaptate nevoilor intermediarilor fiscali, dar există o pagină de Facebook Contabil 

News care este specific creată pentru a satisface nevoile de informații ale acestora. O secțiune de pe 

website este dedicată noilor contribuabili, cu o broșură „Ghidul contribuabilului începător – aspecte 

fiscale” care ajută segmentul de contribuabili noi să înțeleagă ce au de făcut din punct de vedere fiscal 

și cum să obțină în continuare sprijin și ajutor din partea SFS. Grupurile dezavantajate încă nu 

beneficiază de o secțiune dedicată, dar SFS face eforturi în acest sens. S-au ținut întâlniri cu grupuri 

care reprezintă persoane cu dizabilități, iar noua interfață a website-ului lansat în 2021 dispune de o 

setare care îl face mai accesibil persoanelor cu dizabilități de vedere.  

O unitate restrânsă din cadrul direcției Cooperare și schimb de informații are sarcina de a 

actualiza informațiile de pe website. Ordinul SFS nr. 285 din 2021 stabilește procedurile și 

necesitatea acestei unități cu doi membri de personal care să actualizeze constant website-ul SFS.  

Contribuabililor li se aduc la cunoștință modificările legislative care îi afectează cu cât mai mult timp 

înainte este posibil. De exemplu, la 1 mai 2022 a intrat în vigoare o nouă lege pentru radierea 

fermierilor. Această modificare legislativă a fost semnalată contribuabililor afectați într-o ediție a 

publicației SFS, Monitorul fiscal, la 11 martie 2022. 

O secțiune a website-ului este dedicată viitorilor contribuabili, și există și o serie de materiale 

video educaționale disponibile  Cu asistență din partea administrației fiscale din Suedia, s-a produs o 

serie de materiale video pentru studenți. Personalul SFS caută oportunități pentru a ajunge la 

contribuabili, participând activ și la emisiuni de televiziune pe teme de fiscalitate. 

P3-9: Timpul de răspuns la solicitările de informații. 

Acest indicator examinează cât de repede răspunde administrația fiscală la solicitările de 

informații ale contribuabililor și intermediarilor fiscali (pentru acest parametru, se folosește 

timpul de așteptare pentru apelurile telefonice pentru a măsura performanța administrației 

fiscale privind solicitările de informații în genere). Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 10, 

urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării.  

Tabelul 10. P3-9 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P3-9: Timpul necesar pentru a răspunde la solicitările de informații ale 

contribuabililor și intermediarilor fiscali.  
M1 A 

Este disponibil un centru de apel pentru a oferi contribuabililor suport tehnic, dar și informații 

despre legislația fiscală. Serviciul este conduse de Centru IT în Finanțe (CITF) care nu este în cadrul 

SFS, dar personalul său este instruit să răspundă la întrebări generale despre legislația fiscală. Circa un 

sfert din contacte sunt întrebări în legătură cu legislația fiscală, în timp ce trei sferturi din contacte sunt 

solicitări pentru suport tehnic IT. Aproape 98% din apeluri primesc răspuns în decurs de 6 minute, 
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conform datelor numerice din Tabelul 3, în Anexa III. 

Nu există un angajament de a răspunde într-un anumit termen contribuabililor, dar legea 

impune tuturor instituțiilor guvernamentale să răspundă cetățenilor în termen de 30 de zile. 

Carta contribuabilului de pe website-ul SFS prevede drepturile și obligațiile, dar nu menționează un 

standard de răspuns într-un anumit termen de timp. Un sistem de management al documentelor, 

Synapsis, înregistrează toată corespondența primită, către cine este distribuită pentru răspuns și timpul 

scurs până la transmiterea răspunsului. 

P3-10: Inițiative pentru reducerea costurilor cu conformarea contribuabililor 

Acest indicator examinează eforturile administrației fiscale pentru reducerea costurilor cu 

conformarea contribuabililor. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 11, urmate fiind de o 

explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 11. P3-10 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P3-10. Inițiative pentru reducerea costurilor cu conformarea contribuabililor.  M1 D 

SFS nu analizează regulat greșelile comune și interpretările greșite ale legii întâlnite de 

administrația fiscală și de personalul de control. Deși întrebările frecvente sunt analizate iar Baza 

generalizată a practicii fiscale este actualizată corespunzător, nu s-au creat proceduri pentru a obține 

feedback de la personalul din prima linie implicat în activități de prestare servicii sau verificare.  

Reducerea costurilor cu conformarea contribuabililor este exprimată ca o prioritate pentru SFS. 

Reducerea costurilor cu conformarea și a poverii administrative asupra contribuabililor sunt primele 

două priorități din Planul de acțiune al SFS pentru 2022. Planul este să se atingă aceste obiective prin 

digitalizarea sporită a formularelor și proceselor și prin elaborarea de propuneri pentru a reduce 

povara administrativă asupra contribuabililor.  

S-au depus eforturi semnificative pentru reducerea costurilor cu conformarea contribuabililor. 

Există sisteme simplificate pentru micii contribuabili, unele formulare sunt pre-completate, iar 

formularele sunt analizate și actualizate regulat. Declarația fiscală standard, VEN12, se întinde pe 10 

pagini, dar s-a elaborat un formular mai scurt de o pagină (SIMM20) pentru întreprinderi mici și 

mijlocii. Un formular încă și mai simplu, AI17, este folosit de micii contribuabili care au obligații 

simplificate de ținere a evidențelor fiscale și care plătesc impozit pe venit ca procent din cifra de 

afaceri. Contribuabilii cu angajatori au obligația de a depune anual declarațiile IVPF - SFS folosește 

formulare pre-completate pentru a facilita conformarea cu această obligație. Toate formularele fiscale 

sunt analizate și actualizate regulat. 

Toți contribuabilii au acces securizat 24 de ore pe zi la conturile lor fiscale. Contribuabilii folosesc 
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tot mai mult servicii electronice (după cum se arată în Tabelul 11 din Anexa III) care le permit acces 24 

de ore pe zi la conturile lor fiscale. Un mic sondaj realizat de SFS în 2021 a demonstrat un grad ridicat 

de satisfacție cu serviciile electronice oferite. 

  



 

| 33 

P3-11: Obținerea feedback-ului de la contribuabili privind produsele și serviciile 

Pentru acest indicator, doi parametri de măsurare evaluează: (1) gradul în care administrația 

fiscală caută să obțină părerile contribuabililor și ale altor părți interesate despre serviciile 

livrate; și (2) gradul în care feedbackul de la contribuabili este luat în considerare în elaborarea 

de procese și produse administrative. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 12, urmate fiind 

de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 12. P3-11 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P3-11-1. Folosirea și frecvența metodelor de a obține feedback de performanță de la 

contribuabili cu privire la standardul de servicii oferite. 
M1 

B 

C 
P3-11-2. Gradul în care feedbackul de la contribuabili este luat în considerare în 

elaborarea de procese și produse administrative. 

C 

SFS își folosește tot mai frecvent website-ul pentru a colecta feedback de la contribuabili. În 

ultimele douăsprezece luni au fost realizate șase sondaje de opinie în rândul contribuabililor pe 

subiecte de la integritatea personalului SFS, până la calitatea răspunsurilor la solicitările 

contribuabililor. Eșantioanele tind să fie mici, de la 132 la 2.313 persoane, dar exercițiul este util, iar 

rezultatele sondajelor sunt publicate pe website-ul SFS. 

A fost realizat un sondaj de către un terț cu privire la percepția contribuabililor despre serviciile 

SFS la sfârșitul anului 201813 - nu se va face altul în următorii trei ani. Sondajul Magenta care a 

fost publicat în ianuarie 2019 a intervievat un eșantion reprezentativ de 464 întreprinderi și 85 de 

contribuabili mari. A fost realizat ca parte din Proiectul de Modernizare a Administrației Fiscale (TAMP) 

al Băncii Mondiale - un nou sondaj urmează a fi realizat în cadrul programului TAMP în 2022, la patru 

ani de la primul sondaj.   

Feedbackul de la contribuabili și intermediarii fiscali este tot mai des luat în considerare pentru 

îmbunătățirea proceselor administrative. Există o interacțiune frecventă și robustă cu circa 12.000 

de intermediari fiscali pe pagina de Facebook, Contabili News, ținându-se întâlniri bi-lunare cu 

reprezentanții acestui grup. Feedbackul de la aceste întâlniri este analizat și ca urmare se aduc 

modificări la procesele și produsele administrative. Se analizează sondajele din rândul contribuabililor 

și se acționează pentru a îmbunătăți serviciile, cel puțin pe model ad hoc. Contribuabilii au fost invitați 

să dea feedback la „zilele contribuabilului” organizate la primării în august 2022, dar această inițiativă 

este prea recentă pentru a fi privită drept regulată. 

  

                                                 
13 De către Magenta Consulting. 
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D.   AP 4: Depunerea la timp a declarațiilor fiscale 

Depunerea declarațiilor fiscale rămâne principalul mijloc prin care se stabilește obligația fiscală 

a unui contribuabil care astfel devine exigibilă și scadentă. Totuși, după cum s-a consemnat la AP3, 

există o tendință de a optimiza întocmirea și depunerea declarațiilor de către contribuabili cu procese 

fiscale relativ necomplicate (e.g. prin declarații fiscale pre-completate). Mai mult, mai multe țări 

tratează impozitul pe venit reținut la sursă ca un impozit final, astfel eliminând nevoia ca un număr 

mare de contribuabili care datorează IVPF să depună declarații de venit anuale. De asemenea, există o 

tendință puternică spre depunerea electronică a declarațiilor pentru toate impozitele principale. 

Declarațiile se pot depune chiar de contribuabili sau prin intermediari fiscali. 

Este important ca toți contribuabilii care trebuie să depună declarații chiar să facă acest lucru, 

inclusiv aceia care nu pot plăti un impozit datorat la momentul scadenței (pentru acești 

contribuabili, prima prioritate a administrației fiscale este să obțină o declarație de la 

contribuabil pentru a confirma suma datorată, după care să se asigure că se face plata prin 

executare silită sau alte măsuri menționate în AP5).  

Pentru a evalua AP4 se folosesc trei indicatori de performanță: 

 P4-12—Rata de depunere la timp. 

 P4-13—Managementul contribuabililor care nu depun declarații. 

 P4-14—Folosirea de facilități pentru depunere electronică. 

P4-12: Rata de depunere la timp 

Se folosește un singur indicator de performanță cu patru parametri de măsurare pentru a evalua 

rata de depunere la timp pentru IVPJ, IVPF, TVA și accize interne și declarații pentru impozitul 

reținut la sursă în sistem PAYE. O rată mare de depunere a declarațiilor la timp arată un 

management eficient al conformării, de exemplu, asigurarea de metode facile de depunere a 

declarațiilor (în special facilități de depunere electronică), formulare de declarații simplificate și acțiuni 

de executare silită împotriva celor care nu depun la timp. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 

13, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 
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Tabelul 13. P4-12 Evaluare 

Parametri de măsurare 

Metodă 

calcul 

scor 

Scor 

2022 

P4-12-1. Numărul de declarații IVPJ depuse până la termenul limită legal ca procent 

din numărul de declarații așteptat să fie depuse conform contribuabililor înregistrați cu 

IVPJ.  

M2 

B 

B 

P4-12-2. Numărul de declarații IVPF depuse până la termenul limită legal ca procent 

din numărul de declarații așteptat să fie depuse conform contribuabililor înregistrați cu 

IVPF. 

B 

P4-12-3. Numărul de declarații de TVA depuse până la termenul limită legal ca procent 

din numărul de declarații așteptat să fie depuse conform contribuabililor înregistrați 

pentru scopuri de TVA.  

B 

P4-12-4. Numărul de declarații de acciză internă depuse până la termenul limită legal 

ca procent din numărul de declarații așteptat să fie depuse conform contribuabililor 

înregistrați cu acciză internă. 

C 

P4-12-5. Numărul de declarații de reținere la sursă în sistem PAYE depuse până la 

termenul limită legal ca procent din numărul de declarații așteptat să fie depuse 

conform contribuabililor înregistrați cu reținere la sursă în sistem PAYE.  

B 

Ratele de depunere a declarațiilor IVPJ la timp s-a îmbunătățit în ultimii ani cu rate de depunere 

de 81,1% pentru toți contribuabilii cu IVPJ și 96,7% pentru contribuabilii mari cu IVPJ. După cum 

s-a menționat la AP1, RFS nu dispune de sub-registre separate pentru a identifica persoanele juridice 

și întreprinzătorii individuali care au obligația de a depune declarații de IVPJ și respectiv IVPF. Totuși, 

SFS poate acum separa aceste două categorii de contribuabili (pe baza tipurilor de declarații pe care 

au obligația să le depună), ceea ce la rândul său facilitează monitorizarea conformării privind 

depunerea. Este posibil ca îmbunătățirea ratelor de depunere la timp a declarațiilor de IVPJ să se 

datoreze și regulilor obligatorii pentru depunerea electronică a declarațiilor de majoritatea 

persoanelor juridice și îmbunătățirii serviciilor electronice ale SFS și a accesului facil al contribuabililor 

la conturile personale.  

S-a înregistrat și îmbunătățirea ratei de depunere la timp a declarațiilor IVPF, cu o rată de 84,3% 

pentru toți contribuabilii cu IVPF. SFS a depus eforturi substanțiale pentru a identifica contribuabilii 

inactivi și a-i radia din registru pe cei care nu au obligații fiscale. Datele din Tabelul 2 din Anexa III arată 

că în perioada 2019-2021, mai bine de 60.000 de contribuabili persoană fizică au fost radiați din 

registru. Aceste acțiuni, plus pașii făcuți de direcțiile fiscale teritoriale pentru a urmări mai îndeaproape 

depunerea de declarații IVPF au avut un impact pozitiv asupra ratelor de depunere la timp declarațiilor 

IVPF. 

Ratele de depunere a declarațiilor de TVA la timp continuă să fie la un nivel ridicat cu rate de 

depunere de 93,7% pentru toți contribuabilii cu TVA și 98,6% pentru contribuabilii mari cu TVA. 
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Accesul facil la sub-registrele separate de TVA permite SFS să urmărească îndeaproape obligațiile de 

depunere lunară a declarațiilor de TVA ale contribuabililor relevanți și să acționeze rapid, inclusiv prin 

inițierea procedurilor de radiere din registrul de TVA în cazurile în care contribuabilii cu TVA se 

angajează în comportamente neconforme pentru o anumită perioadă.14 

Ratele de depunere la timp a declarațiilor pe acciză au fost la nivelul de 84% pentru toți 

contribuabilii plătitori de acciză și 91,4% pentru contribuabilii mari. A existat o variație notabilă în 

conformarea cu obligațiile de depunere a declarațiilor pe acciză din partea contribuabililor mari în 

perioada iulie 2021 - iunie 2022. Din cauza numărului scăzut de contribuabili mari identificați drept 

plătitori de acciză (27), nedepunerea la timp de către cinci dintre acești contribuabili a declarațiilor în 

perioada iulie - decembrie 2021 a avut un impact semnificativ asupra ratei totale de depunere a 

declarațiilor pe acciză pentru contribuabilii mari în perioada 2021-2022, așa cum se determină în 

Tabelul 9 (Anexa III).15  

SFS a elaborat în ultimii ani metode mai stricte de control privind conformarea cu obligația de 

depunere a declarațiilor fiscale. Deși sub-registre separate continuă să faciliteze monitorizarea 

depunerilor lunare de declarații de către contribuabilii cu TVA și acciză, depunerea de declarații pe IVPJ 

și IVPF este mai greu de monitorizat. SFS a găsit unele „soluții funcționale” pentru a îmbunătăți 

identificarea contribuabililor cu IVPJ și IVPF și pentru a monitoriza conformarea acestora cu obligația 

de depunere de declarații.  

De asemenea, SFS a întocmit liste detaliate cu angajatori care trebuie să depună declarații 

lunare privind impozitul reținut la sursă în sistem PAYE. În perioada 2019-2022, SFS a realizat o 

acțiune amplă de curățare pentru a scoate mai bine de 35.000 de contribuabili se sub obligația de a 

depune declarații de impozit reținut la sursă în sistem PAYE. Totuși, deși s-au obținut îmbunătățiri în 

depunerea la timp a declarațiilor de impozit reținut la sursă în sistem PAYE, problema sub-raportării 

salariilor și a veniturilor salariale plătite de angajatori rămâne o provocare critică și apăsătoare pentru 

SFS.  

Pentru date numerice, vezi Tabelele 4 - 10 din Anexa III. 

P4-13: Managementul contribuabililor care nu depun declarații 

                                                 
14 Trebuie menționat că pentru a asigura acuratețea datelor privind depunerea declarațiilor de TVA prezentate în 

Tabelele 6 și 7 (Anexa III), numărul de depuneri de declarații la timp raportat exclude declarațiile de TVA „depuse o 

singură dată” (de exemplu, declarații de TVA care raportează tranzacții impozabile izolate care implică importul de 

servicii impozabile din străinătate). 

15 Oficiali ai SFS au explicat că dat fiind că acești cinci contribuabili plătitori de acciză nu au realizat vânzări de produse 

accizabile în perioada iulie - decembrie 2021, aceștia au înțeles în mod eronat că nu aveau obligația de a depune 

declarațiile lunare pe acciză în perioada respectivă. În urma unor consultări cu acești contribuabili pentru a le clarifica 

obligațiile de depunere, rata de depunere la timp a declarațiilor pe acciză pentru contribuabilii mari a crescut la 100% în 

perioada ianuarie - iunie 2022. 



 

| 37 

Acest indicator măsoară în ce măsură sunt gestionați acei contribuabili care nu au depus 

declarațiile fiscale la timp.  Scorul evaluat este prezentat în Tabelul 14, urmat de o explicație a 

motivelor care stau la baza evaluării. 
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Tabelul 14. P4-13 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P4-13. Acțiuni întreprinse pentru a urmări contribuabilii care nu depun declarații. M1 D 

Nu se folosesc sisteme automate pentru identificarea contribuabililor care depun declarații 

târziu sau care nu depun deloc și nu se generează automat penalități pentru contribuabilii care 

nu depun declarații. Totuși, este de menționat că Manualul privind deservirea contribuabililor al SFS 

oferă instrucțiuni extensive asupra pașilor care trebuie urmați de direcțiile teritoriale pentru a asigura 

depunerea la timp a declarațiilor și pentru a urmări contribuabilii care  depun declarații târziu sau care 

nu depun deloc. Se transmit rapoarte trimestriale asupra conformării cu obligația de depunere și 

asupra numărului contribuabililor care nu depun declarații de către direcțiile teritoriale către Direcția 

generală conformare la sediul central.  

P4-14: Folosirea de facilități pentru depunere electronică 

Acest indicator măsoară gradul în care declarațiile pentru toate impozitele principale sunt 

depuse electronic. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 15, urmate fiind de o explicație 

a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 15. P4-14 Evaluare 

 

Parametru de măsurare 

Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P4-14. Gradul în care declarațiile fiscale sunt depuse electronic.  M1 C 

Mai bine de 50% din declarații sunt depuse electronic pentru cel puțin două impozite principale. 

În 2021, depunerea electronică a declarațiilor pentru TVA, reținerea la sursă în sistem PAYE și IVPJ a 

depășit pragul cerut de 70%, dar numai 21,2% din declarațiile IVPF au fost depuse electronic în anul 

respectiv (Tabelul 11 din Anexa III).Depunerea electronică a declarațiilor este obligatorie pentru TVA și 

pentru majoritatea contribuabililor ce depun declarații pe IVPJ și reținere la sursă în sistem PAYE, 

conform regulilor SFS. Contribuabilii care datorează IVPF nu trebuie de regulă să depună declarații 

electronic decât dacă sunt contribuabili înregistrați pentru scopuri de TVA sau, ca întreprinzători, dacă 

angajează mai mult de cinci persoane. 

E.   AP 5: Plata la timp a impozitelor 

Există așteptarea ca contribuabilii să plătească impozitele la timp. Legile fiscale și procedurile 

administrative specifică cerințele de plată, inclusiv termenele limită (datele scadente) pentru 

plată, cine trebuie să le plătească și metodele de plată. În funcție de sistemul existent, plățile 

scadente vor fi fie auto-evaluate, fie evaluate administrativ. Neplata la timp de către un contribuabil 

duce la impunerea de dobânzi și penalități și, pentru unii contribuabili, la acțiuni legale de recuperare a 



 

| 39 

debitului. Scopul administrației fiscale trebuie să fie acela de a atinge rate ridicate de plată voluntară la 

timp și incidență scăzută de arierate fiscale.  

Pentru a evalua AP5 se folosesc patru indicatori de performanță: 

 P5-15—Folosirea de metode pentru plata electronică. 

 P5-16—Folosirea de sisteme eficiente de colectare. 

 P5-17—Plăți efectuate la timp. 

 P5-18—Stocul și fluxul de arierate fiscale. 

P5-15: Folosirea de metode pentru plata electronică 

Acest indicator examinează gradul în care impozitele principale sunt plătite prin mijloace 

electronice fără intervenția directă a personalului băncii sau a administrației fiscale, inclusiv prin 

transfer electronic de fonduri (când banii sunt transferați electronic prin internet din contul 

bancar al contribuabilului în contul guvernului), carduri de credit și carduri de debit. Scorurile 

evaluate sunt prezentate în Tabelul 16, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 16. P5-15 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P5-15. Gradul în care impozitele principale sunt plătite electronic.  M1 A 

Toate impozitele principale administrate de SFS trebuie să fie și sunt plătite electronic - vezi 

Tabelul 11 din Anexa III. 

P5-16: Folosirea de sisteme eficiente de colectare 

Acest indicator evaluează gradul în care se folosesc sisteme de colectare recunoscute ca 

eficiente - în special impozitele reținute la sursă și sistemele de plată în avans. Scorurile evaluate 

sunt prezentate în Tabelul 17, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 17. P5-16 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P5-16. Gradul în care se folosesc sisteme de reținere a impozitului la sursă și de 

plată în avans.  
M1 A 

Se folosesc sisteme de reținere a impozitului la sursă și de plată în avans. Legislația fiscală a 

Moldovei necesită următoarele: i) reținerea la sursă pentru toate veniturile angajaților; ii) plăți în avans 
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pentru obligațiile fiscale legate de impozitul pe venit la persoane juridice și persoane fizice; iii) 

reținerea la sursă a impozitului pe venituri din dividende și venituri din dobânzi. 

P5-17: Plăți efectuate la timp 

Acest indicator evaluează gradul în care plățile se fac la timp (după număr și valoare). Pentru 

evaluarea TADAT, performanțele la plata TVA-ului sunt folosite ca referință pentru determinarea 

performanțelor privind plata la timp a impozitelor principale în genere. Un procentaj ridicat de plată la 

timp demonstrează un management bun al conformării, inclusiv, de exemplu, acceptarea unor metode 

de plată facile și monitorizarea eficientă a sumelor restante. Scorurile evaluate sunt prezentate în 

Tabelul 18, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 18. P5-17 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P5-17-1. Numărul de plăți de TVA făcute până la termenul scadent legal ca procent 

din numărul total de plăți făcute. 
M1 

B 

B 
P5-17-2. Valoarea plăților de TVA făcute până la termenul scadent legal ca procent 

din valoarea totală a plăților de TVA datorate. 
B 

Rata exprimată ca număr de plăți de TVA făcute la timp a fost de 97,6% din plățile de la toți 

contribuabilii plătitori de TVA și de 98,8% din plățile de TVA de la contribuabilii mari. (Vezi 

Tabelul 12 din Anexa III). 

Rata exprimată ca valoare a plăților de TVA făcute la timp a fost de 98,1% din plățile de la toți 

contribuabilii plătitori de TVA și de 98,8% din valoarea plăților de TVA de la contribuabilii mari 

plătitori de TVA.  (Vezi Tabelul 12 din Anexa III). 

P5-18: Stocul și fluxul de arierate fiscale 

Acest indicator examinează gradul de acumulare a arieratelor fiscale. Se folosesc doi parametri de 

măsurare pentru a determina mărimea inventarului arieratelor fiscale ale administrației: (1) raportul 

dintre arieratele fiscale de la sfârșit de an și numitorul colectărilor fiscale anuale; și (2) raportul mai 

rafinat dintre „arieratele fiscale recuperabile” de la sfârșit de an și colectările anuale.16 Un al treilea 

parametru de măsurare monitorizează obligațiile de plată de impozite neonorate care sunt restante de 

mai bine de un an (un procentaj ridicat poate indica practici și performanțe slabe de colectare debite, 

dat fiind că rata de recuperare a arieratelor fiscale tinde să scadă pe măsură ce arieratele devin mai 

                                                 
16 În sensul acestui raport, arieratele fiscale „recuperabile” sunt definite drept arieratele fiscale interne totale excluzând: 

(a) sumele contestate oficial de contribuabil și pentru care acțiunea de colectare a fost suspendată în așteptarea unei 

soluționări, (b) sumele care nu sunt legal recuperabile (e.g. datorii șterse prin efectul falimentului), și (c) arierate altfel 

nerecuperabile (e.g. debitorul nu are fonduri sau alte active). 
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vechi). Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 19, urmate fiind de o explicație a motivelor de la 

baza evaluării. 
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Tabelul 19. P5-18 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P5-18-1. Valoarea arieratelor fiscale principale totale la sfârșitul anului fiscal ca 

procentaj din colectările de venituri fiscale principale totale pentru anul fiscal. 

M2 

C 

C+ 
P5-18-2. Valoarea arieratelor fiscale principale recuperabile la sfârșitul anului fiscal ca 

procentaj din colectările de venituri fiscale principale totale pentru anul fiscal. 
A 

P5-18-3. Valoarea arieratelor fiscale principale mai vechi de 12 luni ca procentaj din 

valoarea tuturor arieratelor fiscale principale. 

D 

 

Media pe trei ani a arieratele fiscale principale totale reprezintă 20,6% din colectările de 

impozite principale totale pe aceeași perioadă. Arieratele principale au rămas relativ stabile în 2019 

și 2020, dar au crescut marginal cu 4,6% în 2021. 

Media pe trei ani a arieratele fiscale principale recuperabile reprezintă 2,8% din colectările de 

impozite principale totale pe aceeași perioadă. Trebuie menționat că a existat o creștere treptată a 

arieratelor recuperabile în fiecare an de-a lungul acestei perioade de trei ani de la 2,2% în 2019 la 3,2% 

în 2021. 

Media pe trei ani a arieratelor fiscale principale mai vechi de 12 luni reprezintă 78.6% din 

valoarea tuturor arieratelor fiscale principale din aceeași perioadă.  În discuții cu oficiali ai SFS 

responsabili pentru managementul arieratelor, aceștia au indicat faptul că există două motive 

principale pentru care SFS are o problemă majoră cu arieratele care devin tot mai vechi. Primul este 

acela că există o serie de cazuri de insolvență care sunt dincolo de puterea SFS de a le soluționa la 

timp din moment ce aceste cazuri implică proceduri de instanță civilă și participarea altor agenții 

guvernamentale. Celălalt motiv este că există cazuri care implică proceduri de ordin penal și unde este 

vorba de volume mari de impozite neplătite și nu este posibilă lichidarea entităților asociate cu aceste 

cazuri atât timp cât au loc proceduri în instanță.  

Pentru date numerice, vezi Tabelul 13 din Anexa III. 

F.   AP 6: Raportare corectă în declarații 

Sistemele fiscale se bazează foarte mult pe raportări complete și precise de informații făcute de 

contribuabili în declarațiile lor fiscale. Astfel, administrațiile fiscale trebuie să monitorizeze regulat 

pierderile de venituri fiscale cauzate de raportări imprecise, în special făcute de contribuabili persoane 

juridice și să întreprindă o serie de acțiuni pentru a asigura conformarea. Aceste acțiuni se înscriu în 

două grupe mari: activități de verificare (e.g. controale fiscale, investigații și verificări încrucișate ale 

veniturilor cu surse de informații terțe) și inițiative proactive (e.g. asistență și educație pentru 

contribuabili, așa cum se prezintă în AP 3, dar și abordări pentru conformare cooperativă).  
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Dacă sunt bine gândite și gestionate, programele de control fiscal pot avea un impact mult mai 

mare decât doar obținerea de venituri suplimentare din discrepanțele detectate de controalele 

fiscale. Detecția și penalizarea celor cu nereguli grave servește și pentru a reaminti contribuabililor 

care sunt consecințele raportării incorecte.  

Un rol proeminent într-o administrație fiscală modernă este jucat și de un volum mare de 

verificări încrucișate automate ale sumelor raportate în declarațiile fiscale cu informații din 

surse terțe. Din cauza costurilor mari și a gradului relativ scăzut de acoperire asociate cu metodele 

tradiționale de control, administrațiile fiscale folosesc tot mai mult tehnologia pentru a analiza cantități 

mari de evidențe contabile și financiare ale contribuabililor pentru a detecta discrepanțe și a încuraja 

raportare corectă.  

Inițiativele proactive joacă și ele un rol important în abordarea riscurilor de raportare incorectă. 

Aici intră adoptarea de abordări de conformare cooperativă pentru a construi relații de colaborare 

bazate pe încredere cu contribuabilii (în special contribuabilii mari) și cu intermediarii pentru a rezolva 

aspecte fiscale și a aduce certitudine în situația fiscală a unei companii înainte de a depune o 

declarație fiscală sau înainte să se facă o tranzacție. Un sistem de soluții fiscale obligatorii poate juca 

aici un rol important.  

În sfârșit, cu privire la chestiunea monitorizării gradului de raportare incorectă în rândul 

populației generale de contribuabili, se folosesc mai multe abordări, inclusiv: folosirea de 

modele de estimare a decalajului de conformare fiscală, atât pentru taxe directe, cât și indirecte; 

metode analitice avansate care folosesc seturi mari de date (e.g. modele predictive, tehnici de 

clustering și modele de calculat scoruri) pentru a determina probabilitatea ca anumiți 

contribuabili să își declare veniturile integral și corect; și sondaje pentru a monitoriza atitudinile 

contribuabililor față de raportarea corectă a veniturilor lor. 

În acest context, pentru a evalua AP6 se folosesc patru indicatori de performanță: 

 P6-19—Acțiuni de verificare întreprinse pentru a detecta și descuraja raportarea incorectă. 

 P6-20—Folosirea de sisteme de corelare date la scară largă pentru a detecta raportarea incorectă. 

 P6-21—Inițiative întreprinse pentru a încuraja raportarea corectă.  

 P6-22—Monitorizarea decalajului fiscal pentru a evalua nivelurile de raportare incorectă. 

P6-19: Acțiuni de verificare întreprinse pentru a detecta și descuraja raportarea incorectă  

Pentru acest indicator, patru parametri de măsurare oferă o imagine a naturii și conținutului 

programului de verificare al administrației fiscale. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 20, 

urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 
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Tabelul 20. P6-19 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P6-19-1. Natura și conținutul programului de control fiscal implementat pentru a 

detecta și descuraja raportarea incorectă.  

M1 

C 

D 

P6-19-2. Gradul în care programul de control este sistematizat în jurul unor practici 

uniforme. 
A 

P6-19-3. Gradul în care este monitorizată calitatea controalelor la contribuabili.  A 

P6-19-4. Gradul în care administrația fiscală monitorizează eficiența funcției de 

control la contribuabili. 
D 

SFS efectuează o gamă largă de controale fiscale și intervenții de tip control. Controalele sunt 

clasificate ca planificate și neplanificate, operative (verificări punctuale) sau post-operaționale, totale 

(complete), parțiale, tematice (în principal pe solicitările de rambursare TVA) sau verificare fapte. Există 

și posturi fiscale17 și investigații pe infracțiuni fiscale. În pus, direcțiile fiscale teritoriale efectuează 

controale din birou pentru anumite circumstanțe specifice (depunere târzie, radiere TVA, rambursări 

către persoane fizice) și sunt responsabile pentru așa-numitele intervenții de „conformare voluntară” - 

acestea au o natură mai degrabă de consiliere și constau în apeluri telefonice, emailuri, adrese scrise și 

vizite la contribuabilii monitorizați pentru a solicita îmbunătățirea indicatorilor de conformare. 

Eforturile pentru „conformarea voluntară” nu sunt în genere considerate drept controale fiscale, deși 

uneori sunt incluse în analizele privind rezultatele controalelor.18 

Controalele acoperă toate impozitele principale, sectoarele economice majore, contribuabilii 

mari și persoanele fizice bogate și pot folosi metode directe și indirecte. Deși nu există un 

program de control specific pentru impozitele reținute la sursă, controalele totale (complete) acoperă 

toate impozitele pentru care este înregistrat un contribuabil pentru o perioadă de patru ani.  Planul 

anual de control identifică cazurile din segmentele și sectoarele cu risc ridicat. Metodele indirecte sunt 

permise în lege și sunt folosite în principal în cadrul unui program pentru estimarea obligațiilor 

persoanelor fizice bogate din Direcția Generală de Administrare a Contribuabililor Mari (DGACM). 

DGACM are și două direcții pentru controlarea companiilor mari, cu 27 de inspectori de control; în 

plus, 8 inspectori de control DGACM sunt desemnați pentru a controla persoanele fizice bogate. 

Numai o mică proporție de controale se selectează centralizat pe bază de risc evaluat. O listă 

anuală de cazuri ce vor face obiectul controlului, bazată pe reguli și sectoare de risc, este întocmită de 

Direcția generală conformare și publicată pe website înainte de începerea anului, conform legii. Lista 

                                                 
17 Articolul 146 din Codul fiscal permite înființarea unui post fiscal prin care SFS poate prelua controlul stocurilor și 

caselor de marcat ale unui contribuabil. 

18 Într-o analiză a activităților de audit pentru 2021 (P6-19-4 în dosarul cu documentație), de exemplu, eforturile pe linie 

de conformare din direcțiile teritoriale sunt incluse în totalul de 36.401 controale din acel an. 
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anuală este suplimentată de liste lunare și trimestriale, tot pe bază de risc. În total, aceste așa-numite 

controale planificate se ridică la circa 1.150 controale anual (95 pentru DGACM), lăsând loc pentru o 

rezervă de circa 6.000 de controale (inclusiv 442 pentru DGACM) „care trebuie efectuate obligatoriu 

(rambursări TVA, acciză, insolvență, lichidare, subvenție)”.19 Deși se aplică o preselecție bazată pe risc la 

selectarea acestor controale neplanificate, ele sunt declanșate de factori externi (rambursări TVA, plăți 

subvenții, etc.) și nu sunt selectate central pe baza unor riscuri evaluate. Acest proces probabil se va 

modifica - din ianuarie 2022, în baza Ordinului nr. 141 din 30 noiembrie 2021 al Ministerului de 

Finanțe, toate controalele, cu excepția controalelor operative, trebuie selectate central. Din observațiile 

din teren făcute de echipa de evaluare, această instrucțiune încă nu a fost pusă în practică.  

Impactul controalelor privind conformarea contribuabililor nu este măsurat sau evaluat cu 

regularitate. Rapoartele pentru 2019 și 2020 au în vedere eficiența diverselor intervenții de tip control. 

Aceste rapoarte descriu mai degrabă cum a fost folosit timpul decât impactul asupra conformării. 

Două rapoarte mari asupra tuturor activităților de control din 2021 (inclusiv acțiuni de „conformare 

voluntară” și verificări case de marcat) au de a face mai mult cu rezultatele primite de la diverse direcții 

teritoriale, decât cu impactul asupra conformării contribuabililor.  

Majoritatea procedurilor de control sunt codificate în lege iar un manual cuprinzător de control 

este actualizat regulat. Capitolul 11 din Codul fiscal descrie diversele tipuri de control și prescrie 

procedurile de control, inclusiv o limită de timp pentru controale, și proceduri pentru întocmirea 

actului de control fiscal (raport de control pentru contribuabil) la încheierea controlului. Instrucțiuni 

suplimentare pentru inspectorii de control sunt cuprinse în manualul de control care este disponibil pe 

internet. Manualul include instrucțiuni detaliate despre cum se planifică și efectuează un control, cum 

se întocmesc documentele de lucru și cum se întocmește actul de control fiscal. Există secțiuni 

dedicate unor sectoare economice cheie, precum agricultură, transport, IT și construcții și unor teme 

specifice precum controale pe rambursare TVA și lichidări. Manualul este actualizat frecvent. 

În 2020 a fost introdus un sistem de analiză a calității controlului, similar cerinței pentru un scor 

A din P6-19-3. O unitate specializată din cadrul Direcției generale conformare selectează aleatoriu 

controale încheiate (numai controale complete) pentru analiza calității. Există trei niveluri de analiză a 

calității - i) de către conducătorul unității de control; ii) de către adjunctul conducătorului direcției de 

control; și iii) de către persoana care face analiza din cadrul Direcției generale conformare. Se folosește 

o listă de verificare standard cu unsprezece criterii (legate de planificarea, execuția și raportarea 

controlului) la fiecare nivel, iar constatările sunt rezumate și prezentate managementului superior în 

fiecare trimestru. Erorile identificate sunt urmate de instrucțiuni scrise către departamentul de control, 

plus instruire acolo unde se detectează nevoia de instruire. 

Planul de control fiscal 2022 nu conține niciun indicator cheie de performanță (ICP), iar execuția 

planului nu este monitorizată activ în raport cu ICP. Planul de control nu stabilește așteptări legate 

de rezultatele, rata de detectare de nereguli, încadrarea în timp a controalelor, etc. astfel încât acești 

parametri de măsurare nu pot fi monitorizați regulat. La sfârșitul fiecărui trimestru, date brute despre 

                                                 
19 Strategia pentru planificarea controalelor fiscale – Plan controale fiscale 2022. 
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toate controalele și intervențiile de conformare sunt colectate pe Formularul 4-SF. Aceste date sunt 

analizate și se întocmesc rapoarte de management care arată controalele încheiate după tip control și 

divizie control, procentaje cu rezultate, număr controale încheiate per inspector și alți parametri 

măsurați. Doar două asemenea rapoarte au fost puse la dispoziția echipei de evaluare TADAT - cel mai 

recent pentru anul 2021 este datat 19 aprilie 2022. Nu s-au pus la dispoziție dovezi că ar exista 

rapoarte mai recente, nici dovezi privind informații de management din sistemul de management al 

cazurilor de control.  

SFS produce mai multe documente strategice pentru control (de regulă anual), dar acestea nu 

constituie un plan operațional cu indicatori cheie de performanță. Un document intitulat Strategia 

de planificare a controalelor fiscale – Plan control fiscal 2022 (Anexa nr. 1 la Ordinul SFS nr. 602 din 

decembrie 2021) este cel mai apropiat document de ceea ce se înțelege în genere printr-un plan 

operațional de control. Documentul estimează că numărul de controale care probabil vor fi făcute în 

2022 pe baza suplimentării de personal, a numărului realizat până la finalul trimestrului trei din 2021 și 

a estimărilor personalului privind numărul de controale operative care se pot efectua lunar. 

P6-20: Folosirea de sisteme de corelare date la scară largă pentru a detecta raportarea incorectă. 

Pentru acest indicator, un parametru de măsurare oferă o imagine privind gradul în care 

administrația fiscală folosește tehnologia pentru a analiza cantități mari de evidențe contabile și 

financiare ale contribuabililor în corelare cu informații din surse terțe pentru a detecta 

discrepanțe și a încuraja raportare corectă. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 21, urmate 

fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 21. P6-20 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P6-20. Verificări încrucișate automate la scară largă pentru a verifica informațiile 

raportate în declarațiile fiscale. 
M1 D 

Slăbiciunile din sistemul IT al SFS și lipsa interoperabilității cu sistemele altor agenții creează 

dificultăți pentru verificarea încrucișată automată a datelor. Nu s-au prezentat dovezi că ar exista 

o verificare încrucișată automată la scară largă a datelor brute în corelare cu declarațiile fiscale. Un 

exemplu dat a fost formularul POLMED17, un formular lunar depus la SFS pentru perceperea unei taxe 

pe factori poluanți pentru mediu precum ambalaje de plastic sau aluminiu. Aceste formulare sunt 

verificate în corelare cu date vamale care folosesc un proces de căutare de tip Business Intelligence, 

dar nu se poate spune că procesul este automat sau folosit la scară largă. 

P6-21: Inițiative întreprinse pentru a încuraja raportarea corectă 

Acest indicator evaluează natura și conținutul inițiativelor de conformare cooperativă și ale altor 

inițiative întreprinse pentru a încuraja raportarea corectă. Scorurile evaluate sunt prezentate în 

Tabelul 22, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 
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Tabelul 22. P6-21 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P6-21. Natura și conținutul inițiativelor proactive întreprinse pentru a încuraja 

raportarea corectă. 
M1 B 

Website-ul SFS conține o bază de date robustă cu soluții fiscale publice cu caracter obligatoriu. 

Baza generalizată a practicii fiscale este o bază de date mare cu soluții fiscale cu caracter obligatoriu 

care lămuresc contribuabilii cu privire la modul în care SFS va aplica legea. Baza de date este 

structurată în conformitate cu Codul fiscal, iar informațiile sunt prezentate sub formă de întrebare și 

răspuns. Se poate căuta cu ușurință după subiect sau cuvânt-cheie, baza fiind actualizată frecvent 

pentru a reflecta modificările legislative, dar și întrebările puse de contribuabili. 

Legea prevede soluții fiscale private cu caracter obligatoriu, dar acestea sunt rareori solicitate și 

nu există aranjamente de conformare cooperativă.  Articolul 1361 din Codul fiscal prevede soluții 

fiscale individuale anticipate, contra cost (60.000 lei moldovenești pentru un contribuabil mare; 30.000 

lei moldovenești pentru ceilalți). SFS raportează că aceste soluții fiscale nu sunt solicitate - numai o 

singură asemenea soluție a fost emisă. Nu există cerere nici pentru aranjamente de conformare 

cooperativă. 

P6-22: Monitorizarea decalajului fiscal pentru a evalua nivelurile de raportare incorectă 

Acest indicator examinează soliditatea metodelor folosite de administrația fiscală pentru a 

monitoriza gradul de raportare incorectă în declarații. Scorul evaluat este prezentat în Tabelul 23, 

urmat de o explicație a motivelor care stau la baza evaluării. 

Tabelul 23. P6-22 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P6-22. Soliditatea metodelor de analiză a decalajului fiscal folosite de administrația 

fiscală pentru a monitoriza gradul de raportare incorectă în declarații.  
M1 C 

SFS își dezvoltă abilitățile de estimare a decalajului de conformare fiscală, dar încă nu a 

încorporat rezultatele privind decalajul fiscal în planificarea privind conformarea. O evaluare RA-

GAP (Program analiză decalaj în administrațiile fiscale) a Departamentului pentru afaceri fiscale 

realizată în 2021 a arătat că sectoarele comerț, transporturi, construcții și industria manufacturieră au 

cele mai mari contribuții la decalajul de TVA potențial.  Aceste constatări recente încă nu au fost 

încorporate în planificarea pe linie de conformare a SFS. Totuși, personalul SFS a fost instruit în 

metodologia RA-GAP și au efectuat și alte analize de decalaje TVA sectoriale folosind metodologia 

FMI. Există intenția de a repeta evaluarea pentru a identifica și alte sectoare cu risc.  
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G.   AP 7: Soluționare eficientă a disputelor fiscale 

Această AP are de a face cu procesul prin care un contribuabil caută obținerea unui punct de 

vedere independent asupra evaluării fiscale ce rezultă dintr-un control, pe baza unor fapte sau 

interpretări ale legii. Mai presus de orice, un proces de dispută fiscală trebuie să protejeze dreptul 

contribuabilului de a contesta o evaluare fiscală și de a avea parte de o audiere corectă. Procesul 

trebuie să fie bazat pe un cadru legal, trebuie să fie știut și înțeles de contribuabili, să fie ușor accesibil, 

să garanteze luarea de decizii în mod transparent și independent și să soluționeze chestiunile ce fac 

obiectul disputei într-un interval de timp rezonabil.  

Pentru a evalua AP7 se folosesc trei indicatori de performanță: 

 P7-23—Existența unui proces independent, aplicabil și gradat de soluționarea a disputelor. 

 P7-24—Timpul de soluționare a disputelor. 

 P7-25—Gradul în care se inițiază acțiuni cu privire la rezultatele disputelor. 

P7-23: Existența unui proces independent, aplicabil și gradat de soluționarea a disputelor 

Pentru acest indicator, trei parametri de măsurare evaluează: (1) gradul în care un dispută poate 

fi escaladată către un tribunal sau instanță externă independentă atunci când un contribuabil nu 

este mulțumit cu rezultatul unui proces de evaluare a administrației fiscale; (2) gradul în care 

procesul de evaluare a administrației fiscale este cu adevărat independent; și (3) gradul în care 

contribuabilii sunt informați cu privire la drepturile și căile lor de atac. Scorurile evaluate sunt 

prezentate în Tabelul 24, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

 

Tabelul 24. P7-23 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P7-23-1. Gradul în care un mecanism suficient de gradat de evaluare administrativă și 

juridică este disponibil și folosit de contribuabili. 

M2 

A 

A 
P7-23-2. Dacă mecanismul de evaluare administrativă este independent de procesul 

de control. 
A 

P7-23-3. Dacă informațiile despre procesul pentru dispută sunt publicate și dacă 

contribuabililor li se aduce explicit la cunoștință acest lucru.  
A 

Există un proces de analiză și contestație în 3 etape pentru gestionarea disputelor fiscale, iar 

acesta este folosit de contribuabili. În prima etapă, contestația unui contribuabil este luată în 
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considerare de către Direcția contestații a SFS sau de către Consiliul de soluționare a disputelor.20 În a 

doua fază, disputa este analizată de o instanță. Este disponibil și o contestație în a treia etapă când 

obligația fiscală disputată este supusă atenției Curții de Apel. 

Mecanismul de analiză al SFS se găsește la Direcția contestații care este fizic și organizațional 

separată de și independentă de diviziile de control. În structura organizațională a SFS, Direcția 

contestații și diviziile de control se află sub supervizarea a diverși directori adjuncți ai SFS și se află la 

etaje diferite în clădirea sediului central. Accesul fizic la etajul Direcției contestații este restricționat.   

Contribuabililor li se aduc la cunoștință drepturile lor de contestare și procesele de soluționare a 

disputelor prin mai multe canale. Informații legate de drepturile de contestare sunt disponibile pe 

website-ul SFS și în toate documentele SFS legate de obligațiile contribuabililor care pot fi contestate 

de un contribuabil. Oficialii SFS au instrucțiuni scrise care le impun să informeze contribuabilii cu 

privire la drepturile lor de contestare, fiind conștienți de consecințele omiterii de a informa un 

contribuabil cu privire la aceste drepturi. Unde are loc o asemenea omisiune, termenele normale 

pentru contestarea unei obligații fiscale nu se aplică, iar contribuabilul are un drept separat conform 

legislației administrative pentru a contesta obligația în termen de un an calendaristic. 

P7-24: Timpul de soluționare a disputelor 

Acest indicator evaluează cât de promptă este administrația fiscală în finalizarea analizelor 

administrative. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 25, urmate fiind de o explicație a 

motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 25. P7-24 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P7-24. Timpul necesar pentru a finaliza analizele administrative. M1 B 

Mai bine de 90% din cazurile de examinare administrativă au fost finalizate de SFS în decurs de 

60 de zile. Un scor A se poate atribui numai când mai bine de 90% din cazurile de examinare 

administrativă sunt finalizate în decurs de 30 de zile. Secțiunea 270 din Codul fiscal prevede că 

examinările administrative trebuie finalizate în decurs de 30 de zile, dar secțiunea permite de 

asemenea SFS să prelungească perioada pentru finalizarea examinării la 60 de zile. Pe această bază, se 

acceptă că termenul limită pentru finalizarea cazurilor este de efectiv 60 de zile. Trebuie de asemenea 

menționat că SFS finalizează 80,8% din cazuri în decurs de 30 de zile și că rata de finalizare a cazurilor 

la 60 de zile depășește cu mult pragul de 90%.    

                                                 
20 Un contribuabil poate solicita ca o dispută să fie transmisă Consiliului de soluționare a disputelor care include 

reprezentanți de companii și oficiali din domeniul fiscal în cazurile în care suma disputată depășește 500.000 lei 

moldovenești pentru persoane juridice, sau 250.000 lei moldovenești pentru persoane fizice. 
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Pentru date numerice, vezi Tabelul 14 din Anexa III. 

P7-25: Gradul în care se inițiază acțiuni cu privire la rezultatele disputelor 

Acest indicator analizează gradul în care rezultatele disputei sunt luate în considerare la 

determinarea politicilor, a legislației și procedurii administrative. Scorul evaluat este prezentat în 

Tabelul 26, urmat de o explicație a motivelor care stau la baza evaluării. 

Tabelul 26. P7-25 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P7-25. Gradul în care administrația fiscală răspunde la rezultatele disputei. M1 A 

SFS monitorizează și analizează regulat rezultatele disputelor. Direcția contestații întocmește 

rapoarte lunare care identifică deficiențele din legislația și practica fiscală detectate în timpul 

examinării contestațiilor fiscale. Aceste rapoarte includ propuneri de consolidare a procedurilor SFS și 

de amendare a legislației fiscale. Ca parte din procesele bugetare anuale, Direcția contestații transmite 

propunerile SFS de modificări legislative către Ministerul de Finanțe. SFS examinează și hotărârile 

judecătorești nefavorabile și notifică personalul cu privire la orice modificări care trebuie făcute în 

consecință la legislație și în propria administrație. 

H.   AP 8: Management eficient al veniturilor 

Această AP se axează pe trei activități-cheie făcute de administrația fiscală în legătură cu 

managementul veniturilor: 

 Asigurarea unui punct de vedere pentru formularea proceselor bugetare ale guvernului pe linie de 

prognozare venituri fiscale și estimare venituri fiscale. (Ca regulă generală, responsabilitatea 

principală pentru consilierea guvernului în materie de prognoze și estimări venituri fiscale revine 

Ministerului de Finanțe. Administrația fiscală pune la dispoziție date și input analitic pentru 

procesele de prognozare și estimare. Ministerele de finanțe stabilesc adesea ținte operaționale de 

colectare venituri pentru administrația fiscală pe baza prognozelor de venituri pentru diverse 

impozite.) 21 

 Menținerea unui sistem de conturi de venituri. 

 Plata de rambursări fiscale. 

Pentru a evalua AP8 se folosesc trei indicatori de performanță:  

                                                 
21 Este o practică obișnuită ca Ministerele de finanțe să revizuiască prognozele de venituri bugetare și țintele de 

colectare impozite aferente în timpul anului fiscal (în special la mijlocul anului) pentru a ține seama de modificarea 

ipotezelor de prognoză, în special modificarea mediului macroeconomic.  
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 P8-26—Contribuția la procesul guvernamental de prognozare a veniturilor fiscale. 

 P8-27—Gradul de adecvare a sistemului de contabilitate a veniturilor fiscale. 

 P8-28—Gradul de adecvare a procesului de rambursare fiscală. 

P8-26: Contribuția la procesul guvernamental de prognozare a veniturilor fiscale  

Acest indicator analizează gradul în care se asigură un punct de vedere din partea administrației 

fiscale pentru formularea proceselor guvernului în materie de prognozare și estimare venituri 

fiscale. Scorul evaluat este prezentat în Tabelul 27, urmat de o explicație a motivelor care stau la baza 

evaluării. 

Tabelul 27. P8-26 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P8-26. Gradul în care se asigură un punct de vedere din partea administrației fiscale 

pentru formularea proceselor guvernului în materie de prognozare și estimare 

venituri fiscale. 

M1 B 

SFS are o unitate care transmite regulat informații privind colectarea veniturilor fiscale către 

MdF. Anual, SFS colectează date despre colectarea veniturilor fiscale și condițiile economice pentru a 

contribui la procesele MdF pentru prognozarea veniturilor fiscale. SFS monitorizează colectarea în 

raport cu prognozele bugetate și raportează constatările către MdF lunar, cu explicații detaliate despre 

orice diferențe, pe regiuni. Anual, SFS prognozează nivelurile de rambursări de TVA defalcate lunar. De 

asemenea, SFS monitorizează și raportează cu privire la raportul costuri - venituri pentru numeroase 

cheltuieli fiscale anual prin registrul de stimulente fiscale (e.g. parcuri IT, zone economice libere), unde 

SFS transmite informațiile, iar MdF face calculele. Totuși, SFS nu monitorizează stocul de pierderi fiscale 

sau credite/rambursări reportate de contribuabili care se pot compensa cu alte obligații fiscale viitoare, 

criterii necesare pentru un scor A în P8-26. 

P8-27: Gradul de adecvare a sistemului de contabilitate a veniturilor fiscale 

Acest indicator examinează gradul de adecvare a sistemului de contabilitate a veniturilor fiscale. 

Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 28, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza 

evaluării. 

Tabelul 28. P8-27 Evaluare 

Parametru de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P8-27. Gradul de adecvare a sistemului de contabilitate a veniturilor administrației 

fiscale. 
M1 D 
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Sistemul de contabilitate a veniturilor fiscale nu este adecvat. Sistemul IT de contabilitate a 

veniturilor dezvoltat în 2012 a fost parțial îmbunătățit cu implementarea Contului curent al 

contribuabilului în 2014 și a Sistemului de management al informațiilor de trezorerie în 2020 care este 

interconectat cu sistemul informatic al Trezoreriei Ministerului de Finanțe.22 Totuși, încă se practică 

postarea manuală a plăților în contul curent al contribuabilului și durează mai mult de termenul maxim 

de trei zile lucrătoare, o cerință minimă a sistemului TADAT. În ultimii ani s-au făcut audituri interne23 și 

audituri de către Curtea de conturi (CC) cu privire la unele aspecte ale sistemului de contabilitate. SFS 

este pe deplin conștient de deficiențele sistemului de contabilitate actual și este angajat în discuții 

permanente cu parteneri importanți (e.g. Trezoreria și Banca Centrală) pentru a dezvolta un sistem de 

contabilitate modern care sprijină corespunzător funcția de contabilitate a veniturilor și serviciile către 

contribuabili. 

P8-28: Gradul de adecvare a procesului de rambursare fiscală 

Pentru acest indicator, doi parametri de măsurare evaluează sistemul administrației fiscale de 

procesare a solicitărilor de rambursare TVA. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 29, urmate 

fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 29. P8-28 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P8-28-1. Gradul de adecvare a sistemului de rambursare TVA. 
M2 

D 
D 

P8-28-2. Timpul necesar pentru a plăti (sau compensa) rambursările de TVA.  D 

Nu există un sistem de verificare bazată pe risc care să analizeze solicitările de rambursare de 

TVA. SFS decide în termen de trei zile dacă să facă verificări pre-rambursare sau post-rambursare. 

Cazurile se selectează manual. În mod specific, se poate autoriza o rambursare fără control dacă se 

întrunesc anumite condiții24, dar toți solicitanții de rambursare de TVA trebuie controlați cel puțin o 

                                                 
22 În particular, informațiile despre veniturile colectate sunt primite de la Trezoreria MdF în mod automat în decursul 

zilei în care se fac plățile. Apoi, plățile sunt reflectate în contul curent al contribuabilului de regulă în decurs de două zile 

lucrătoare, dar niciodată mai târziu de trei zile lucrătoare. În plus, pentru a reflecta datele în contul curent al 

contribuabilului din declarațiile depuse de contribuabili durează: i) până la trei zile lucrătoare pentru declarații 

electronice; și ii) mai bine de trei zile lucrătoare pentru declarații pe hârtie. 

23 Evaluarea sistemului pentru păstrarea evidențelor speciale de obligații fiscale în vedere luării deciziilor adecvate” 

(2021); Evaluarea operațională a procesului, Intrare Cont curent contribuabil, Evaluarea veracității evidențelor de 

obligații fiscale ale persoanelor fizice nerezidente prin Contul curent al contribuabilului (2020). 

24 Criterii de risc: (i) persoana impozabilă are activitate de cel puțin 2 ani; (ii) contribuabilul a mai primit rambursări de 

TVA de cel puțin două ori; (iii) în timpul ultimului control tematic pe rambursare de TVA, suma taxei de rambursat 

confirmată de SFS corespunde sumei solicitate de plătitor; (iv) în timpul ultimului audit fiscal, suma impozitelor, taxelor, 
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dată pe an.25 Se dă rambursare promptă și verificare post-rambursare contribuabililor cu risc scăzut, în 

conformitate cu criterii de risc predeterminate.26 Au fost alocate suficiente fonduri în buget de către 

MdF pentru a acoperi toate rambursările din ultimii ani.  Compensarea creditelor TVA excedentare cu 

alte obligații fiscale scadente este o opțiune pentru contribuabil și este necesară și conform legii 

înainte să se poată face o rambursare. Deși contribuabilii plătitori de TVA au dreptul la dobândă pentru 

fondurile întârziate, legea cere contribuabilului să facă o solicitare pentru dobândă. Nu s-au adus 

dovezi că s-ar fi făcut vreo solicitare pentru dobândă la fondurile întârziate.  

Peste 70% din solicitările de rambursare de TVA ca număr și 62,3% ca valoare sunt procesate în 

decurs de 30 de zile calendaristice. O solicitare de rambursare de TVA este un proces în doi pași în 

care contribuabilii trebuie să depună o solicitare separată de rambursare odată ce creditul este 

aprobat. Apoi, solicitările aprobate de rambursare de TVA se transferă către MdF pentru plata 

rambursărilor. Există un termen legal de 45 de zile pentru procesarea solicitărilor de rambursare de 

TVA. Pentru mai multe detalii, vezi Tabelul 15 din Anexa III. 

I.   AP 9: Răspundere și transparență 

Răspunderea și transparența sunt piloni centrali ai bunei guvernanțe. Instituționalizarea acestora 

reflectă principiul că administrația fiscală trebuie să fie răspunzătoare pentru felul în care folosește 

resursele publice și în care își exercită autoritatea. Pentru a spori gradul de încredere a comunității, 

administrațiile fiscale trebuie să fie răspunzătoare în mod public pentru acțiunile lor față de minister, 

guvern, legislativ și publicul general.  

Pentru a evalua AP9 se folosesc patru indicatori de performanță: 

 P9-29—Mecanisme interne de asigurare. 

 P9-30—Supervizarea externă a administrației fiscale. 

 P9-31—Percepția publică privind integritatea. 

 P9-32—Publicarea activităților, a rezultatelor și a planurilor. 

P9-29: Mecanisme interne de asigurare 

                                                 

contribuțiilor sociale de stat obligatorii și a primelor obligatorii pentru asigurarea de sănătate calculate de SFS nu au 

depășit 1% din valoarea totală a alimentărilor făcute în decursul perioadelor fiscale auditate. 

25 Hotărârea de Guvern nr. 93 din 2013 - Regulament privind restituirea TVA. 

26 SFS a menționat că aproximativ 75% din solicitările de rambursare de către contribuabili mari și aproximativ 10% din 

solicitările de rambursare de către restul contribuabililor primesc o rambursare promptă fără control anterior.  SFS a 

menționat că timpul mediu pentru efectuarea controalelor anterioare rambursării este de 5 zile. 
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Pentru acest indicator, doi parametri de măsurare evaluează mecanismele de asigurare internă 

existente pentru a proteja administrația fiscală de pierderi, erori și fraudă. Scorurile evaluate sunt 

prezentate în Tabelul 30, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 30. P9-29 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă calcul 

scor 

Scor 

2022 

P9-29-1. Asigurări date de auditul intern. 
M2 

C 
B 

P9-29-2. Mecanisme de asigurare a integrității personalului.  A 

Există o unitate independentă de audit intern, însă nu se folosesc extensiv instrumente de 

supraveghere generate de sistem pentru a detecta incidente care amenință confidențialitatea și 

integritatea datelor SFS. SFS are o funcție organizațional independentă de Audit Intern (AI) care 

raportează conducătorului SFS. În plus, aceasta raportează unui comitet pentru AI înființat în 2018, 

care constă din directorul SFS și trei directori adjuncți. Există planuri strategice pentru AI (actualmente 

2022-2024) și planuri anuale de audit care includ controale interne, audituri financiare, audituri de 

performanță și audit de sisteme IT. Din 2018, AI efectuează cel puțin un audit pe operațiuni IT pe an. 

Certificarea auditorilor interni este realizată de o Comisie specializată27 din cadrul Ministerului de 

Finanțe. Din cei cinci membri de personal AI, trei sunt incluși în Registrul auditorilor interni certificați 

din sectorul public, care necesită validare anuală de către MdF.  

Auditorii interni beneficiază de instruire regulată pe metodologii de audit și trebuie să 

raporteze către Ministerul de Finanțe cu privire la instruirea primită pentru a-și păstra 

calificările. Planificarea instruirii personalului AI este inclusă în Planul strategic de audit AI și în Planul 

anual. Politicile și procedurile de control intern sunt documentate pe intranet și pe website-ul SFS. 

Operațiunile și sistemele unității de AI sunt evaluate independent de către MdF cel puțin o dată la cinci 

ani (ultima evaluare a fost în 2020). Există piste de audit cu accesul utilizatorilor și modificări ale 

datelor contribuabililor, însă nu se folosesc extensiv instrumente de supraveghere generate de sistem 

pentru a detecta incidente care amenință confidențialitatea și integritatea datelor SFS.  

Există mecanisme de asigurare a integrității personalului. SFS a implementat un cod de conduită28 

care este citit și semnat de tot personalul. SFS are o funcție organizațional independentă de asigurare 

a integrității, Direcția securitate internă și anticorupție (DSIA) care raportează direct conducătorului 

SFS. Această unitate constă actualmente din patru membri de personal și este dedicată exclusiv 

chestiunilor interne. DSIA are puteri corespunzătoare, le exercită conform procedurilor și cooperează 

cu agențiile relevante (e.g. Agenția națională anticorupție). Datele statistice despre integritate sunt 

păstrate și publicate trimestrial pe website-ul SFS (e.g. reclamații (prin toate canalele - telefon, poștă, 

email) despre comportamente ilicite avute de oficiali SFS, cum a reacționat DSIA la aceste reclamații și 

                                                 
27 Hotărârea de Guvern nr. 556/2019. Regulament privind dobândirea, confirmarea  și dezvoltarea calificării profesionale 

în domeniul auditului intern în sectorul public pentru certificarea auditorilor interni din sectorul public. 

28 Codul de conduită a fost elaborat în 2018 și actualizat în 2022. 
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rezultatele investigațiilor (e.g. condamnări, trimitere către competența agențiilor relevante, etc.). 

P9-30: Supervizarea externă a administrației fiscale 

Pentru acest indicator, doi parametri de măsurare evaluează: (1) gradul de supervizare externă 

independentă a operațiunilor și performanțelor financiare ale administrației fiscale; și (2) 

procesul de investigații pentru nereguli suspectate și administrare defectuoasă. Scorurile evaluate 

sunt prezentate în Tabelul 31, urmate fiind de o explicație a motivelor de la baza evaluării. 

Tabelul 31. P9-30 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P9-30-1. Gradul de supervizare externă independentă a operațiunilor și 

performanțelor financiare ale administrației fiscale. 
M2 

A 

C+ 
P9-30-2. Procesul de investigații pentru nereguli suspectate și administrare 

defectuoasă. 
D 

Există un audit anual al performanțelor financiare și operaționale ale SFS făcut de un organism 

de evaluare extern. O instituție publică de audit extern - Curtea de Conturi (CC) auditează anual 

performanțele financiare și operaționale ale SFS. Rapoartele cu recomandări și răspunsurile la 

constatările CC se publică pe website-ul SFS.29 

Nicio autoritate externă nu investighează reclamațiile contribuabililor cu privire la tratamentul 

din partea SFS. Un Ombudsman sau „Avocat al poporului” din Moldova cu competența de a investiga 

presupuse încălcări de drepturi și libertăți la instituții ale statului se axează pe respectarea drepturilor 

omului și ale copilului. O agenție anticorupție coordonează și monitorizează politicile de integritate 

pentru instituții publice, inclusiv SFS.30 Procurorul anticorupție investighează cele mai grave cazuri de 

presupusă conduită coruptă a oficialilor fiscali. Nu s-au adus dovezi echipei de evaluare cu privire la 

vreo investigație efectuată de Ombudsman sau de vreo autoritate echivalentă cu privire la reclamații 

privind tratamentul din partea SFS. 

P9-31: Percepția publică privind integritatea 

Acest indicator examinează măsurile luate pentru a măsura încrederea publicului în 

administrația fiscală. Scorul evaluat este prezentat în Tabelul 32, urmat de o explicație a motivelor 

care stau la baza evaluării. 

Tabelul 32. P9-31 Evaluare 

                                                 
29 Opt rapoarte în 2022, 11 rapoarte în 2021.  

30 Plan sectorial de acțiuni anticorupție și integritate al SFS. 
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Parametru de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P9-31. Mecanismul pentru monitorizarea încrederii publice în administrația fiscală. M1 C 

Există un mecanism pentru monitorizarea încrederii publicului; s-a efectuat un sondaj 

independent în 2018. Ca parte din programul TAMP finanțat de Banca Mondială, un terț independent 

- o companie de cercetare de piață și socială recunoscută la nivel internațional - a efectuat un sondaj 

pe 1.026 de persoane fizice și 549 persoane juridice - o mostră statistic validă, pentru a monitoriza 

încredere publicului în SFS. Sondajul a cuprins 26-32 de întrebări, inclusiv unele întrebări legate de 

integritate.31 Datele au fost colectate în perioada noiembrie-decembrie 2018, iar rezultatele au fost 

publicate pe website-ul SFS în termen de șase luni de la finalizarea studiului, în mai 2019. Drept 

urmare, s-a elaborat un Plan pentru îmbunătățirea gradului de satisfacție a contribuabililor pentru 

2019-2020 și s-au făcut îmbunătățiri. Se planifică repetarea sondajului în decursul anului 2022 (se fac 

acum proceduri de achiziție publică). Acest fapt permite echipei de evaluare să concluzioneze că s-a 

întrunit un criteriu pentru atribuirea scorului C pentru P9-31 (sondaj la fiecare patru ani). Deși SFS a 

făcut și un sondaj online în perioada septembrie-octombrie 2021, acesta nu se califică pentru sistemul 

de scor TADAT din cauza eșantionului redus - numai 132 de respondenți. 

P9-32: Publicarea activităților, a rezultatelor și a planurilor 

Pentru acest indicator, doi parametri de măsurare evaluează gradul în care există: (1) raportare 

publică a performanțelor financiare și operaționale; și (2) publicarea direcțiilor și planurilor de 

viitor. Scorurile evaluate sunt prezentate în Tabelul 33, urmate fiind de o explicație a motivelor de la 

baza evaluării. 

  

                                                 
31 De exemplu, întrebarea 6: În ce măsură sunteți de acord cu aceste afirmații? Angajații SFS sunt în general sinceri și fac 

ce trebuie, fără a fi nevoie de cadouri sau mită; S-a întâmplat ca un angajat SFS să îmi dea de înțeles să îl plătesc pentru 

orice serviciu; Am oferit cadouri pentru a-mi rezolva problema. 
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Tabelul 33. P9-32 Evaluare 

Parametri de măsurare 
Metodă 

calcul scor 

Scor 

2022 

P9-32-1. Gradul în care performanțele financiare și operaționale ale administrației 

fiscale sunt făcute publice și publicarea într-un timp rezonabil a acestora. 
M2 

A 

B 
P9-32-2. Gradul în care direcțiile și planurile de viitor ale administrației fiscale sunt 

făcute publice și publicarea într-un timp rezonabil a acestora. 
C 

Se publică rapoarte anuale în decurs de șase luni de la sfârșitul anului fiscal. Rapoarte anuale care 

prezintă performanțele financiare (venituri) și operaționale ale SFS se publică cu regularitate pe 

website-ul SFS în decurs de șase luni de la sfârșitul anului fiscal.32 Informații financiare suplimentare 

detaliate despre execuția bugetară a SFS sunt incluse în Catalogul SFS de date guvernamentale 

(Capitolul XIII) și sunt publicate la trei luni după perioada de raportare.33 

Unele planuri sunt publicate în decurs de trei luni de la începerea perioadelor acoperite, însă 

unele au fost publicate cu decalaj mai mare. De exemplu, Planul strategic al SFS pentru 2021-2023 a 

fost publicat în iulie 2021. Pentru ultimii trei ani, unele planuri anuale34 au fost făcute publice pe 

website în decurs de două luni de la perioadele anuale acoperite, în timp ce ultimul plan anual (pentru 

2022) a fost publicat în mai 2022 - mai târziu decât perioada de trei luni necesară pentru un scor mai 

mare de C, conform sistemului TADAT.  

                                                 
32 Raportul anual pe 2018 publicat în februarie 2019; Raportul anual pe 2019 publicat în februarie 2020; Raportul anual 

pe 2020 publicat în ianuarie 2021; și Raportul anual pe 2021 publicat în mai 2022. 

33 e.g. perioada ianuarie - iunie 2022 a fost publicată în august 2022. 

34 Planul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru 2021 a fost publicat în februarie 2021; Prioritățile Serviciului 

Fiscal de Stat pentru 2020 au fost publicate în februarie 2020.  
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Anexa I. Sistemul TADAT 

Arii de performanță 

TADAT evaluează performanțele administrației fiscale a unei țări prin raportare la nouă arii de 

performanță:  

1. Integritatea bazei de contribuabili înregistrați: Înregistrarea contribuabililor și menținerea unei 

baze de date complete și corecte a contribuabililor sunt aspecte fundamentale pentru o 

administrație fiscală eficientă.  

2. Management eficient al riscului: Performanțele se îmbunătățesc când se identifică riscuri pentru 

veniturile și operațiunile administrației fiscale, iar acestea sunt gestionate sistematic.  

3. Sprijinirea conformării voluntare: De 

regulă, majoritatea contribuabililor își vor 

respecta obligațiile fiscale dacă li se dau 

informațiile și sprijinul necesar care să le 

permită să se conformeze voluntar.  

4. Depunerea la timp a declarațiilor fiscale: 

Depunerea la timp a declarațiilor fiscale 

este esențială, întrucât depunerea unei 

declarații fiscale este principalul mijloc prin 

care se stabilește obligația fiscală a unui 

contribuabil care astfel devine exigibilă și 

scadentă.  

5. Plata la timp a impozitelor: Neplata și 

plata târzie a impozitelor poate afecta 

negativ bugetele și managementul 

numerarului la nivel guvernamental. Colectarea arieratelor fiscale este scumpă și consumă mult 

timp. 

6. Raportare corectă în declarații: Sistemele fiscale se bazează foarte mult pe raportări complete și 

precise de informații făcute de contribuabili în declarațiile lor fiscale. Controlul și alte activități de 

verificare, dar și inițiative proactive de asistență pentru contribuabili încurajează raportarea corectă 

și limitează frauda fiscală.  

7. Soluționare eficientă a disputelor fiscale: Mecanisme de evaluare independente, accesibile și 

eficiente protejează dreptul contribuabilului de a contesta o evaluare fiscală și de a avea parte de o 

audiere corectă într-un timp rezonabil.   

8. Management eficient al veniturilor: Colectarea veniturilor fiscale trebuie să fie conformă, 

monitorizată în raport cu așteptările bugetare și analizată pentru a contribui la procesul 

guvernamental de prognozare a veniturilor. Rambursările fiscale valide către persoane fizice și 

persoane juridice trebuie plătite prompt. 



 

| 59 

9. Răspundere și transparență: În calitatea lor de instituții publice, administrațiile fiscale trebuie să 

fie răspunzătoare pentru felul în care folosesc resursele publice și în care își exercită autoritatea. 

Încrederea publicului crește când există o răspundere publică pentru acțiunile administrative față 

de minister, legislativ și publicul general.  

Indicatori și parametri de măsurare aferenți 

Un set de 32 de indicatori la nivel înalt critici pentru performanțele administrației fiscale sunt corelați 

cu ariile de performanță. Pe baza acestor indicatori se atribuie scoruri și se fac raportări. Se ia în 

considerare un total de cincizeci și cinci de parametri măsurați pentru a ajunge la scorul indicatorului. 

Fiecare indicator are între unul și cinci parametri de măsurare. 

Evaluările repetate vor oferi informații despre gradul în care administrația fiscală a unei țări se 

îmbunătățește.  

Metodologie calcul scor 

Evaluarea indicatorilor urmează aceeași abordare urmată și în instrumentul de diagnostic Public 

Expenditure and Financial Accountability (PEFA) – Cheltuieli Publice și Responsabilitate Financiară, 

astfel încât să ajute la comparabilitate acolo unde se folosesc ambele instrumente.  

Fiecare din cei 55 de parametri de măsurare TADAT este evaluat separat. Scorul total pentru un 

indicator se bazează pe evaluarea parametrilor individuali ai indicatorului. Combinarea scorurilor 

pentru parametri într-un scor total pentru un indicator se face folosind una din cele două metode: 

Metoda 1 (M1) sau Metoda 2 (M2). Atât pentru M1, cât și pentru M2, se folosește o scară cu patru 

puncte de tip „ABCD” pentru a da un scor fiecărui parametru și indicator. 

Metoda M1 se folosește pentru toți indicatorii cu un singur parametru și pentru indicatorii cu mai 

mulți parametri unde performanțe slabe la un parametru al indicatorului pot submina impactul 

performanțelor bune la alți parametri ai aceluiași indicator (cu alte cuvinte, de către veriga cea mai 

slabă din parametri interconectați ai indicatorului).  

Metoda M2 se bazează pe calcularea mediei scorurilor pentru parametri individuali ai unui indicator. 

Se folosește pentru anumiți indicatori selectați cu mai mulți parametri unde un scor scăzut la un 

parametru al indicatorului nu subminează neapărat impactul scorurilor mai ridicate la alți parametri ai 

aceluiași indicator. 
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Anexa II. Republica Moldova: Profilul țării 

Geografie Republica Moldova este o țară mică fără ieșire la mare din Europa de Est cu un 

teritoriu de 33.851 km. pătrați. Se învecinează la vest cu România, stat membru al 

Uniunii Europene și la nord, est și sud cu Ucraina. Capitala Chișinău este orașul cel 

mai mare. 

Populație 

 

Populația rezidentă normală, la 1 ianuarie 2022 - 2.603.813 

(http://www.statistica.md )  

Grad alfabetizare 

adulți 

 

99,4% din persoanele cu vârsta de minim 15 ani pot citi și scrie. (Sursa: 

www.cia.gov ). 

Produsul intern brut PIB, aprilie 2022, prețuri curente: 13,81 miliarde USD. (Sursa: IMF Republic of 

Moldova and the IMF).  

PIB per capita 

 

5,44 mii USD, aprilie 2022, prețuri curente (Sursa: IMF Republic of Moldova and the 

IMF) 

Principalele industrii Zahăr, ulei vegetal, procesare alimente, utilaje agricole, echipamente de turnătorie, 

aparatură casnică, tricotaje, încălțăminte și textile. Principalele produse agricole 

sunt legumele, fructele, cereale, trestia de zahăr, semințe de floarea soarelui, tutun, 

carne de vită, lapte și vin. (Sursa: CIA World Factbook). 

Comunicații 

 

Utilizatori de internet per 100 de persoane (2017): 76 (Sursa: Moldova | Data 

(worldbank.org) 

Impozitele principale TVA-ul, contribuțiile sociale și contribuțiile de sănătate însumează 63% din toate 

impozitele administrației centrale în 2020; celelalte impozite principale sunt acciza, 

impozitul pe venit la persoane juridice și persoane fizice. (Sursa: Raport de țară FMI 

2022/01, 4 ianuarie, 2022). 

Raport impozite-PIB Pentru 2021, raportul impozite - PIB a fost de 29,2%, din care principalii contribuitori 

sunt TVA (10,5% din PIB) și contribuțiile sociale & de sănătate (9,2% din PIB). (Anexa 

III, Tabelul 1) 

Număr contribuabili La sfârșitul anului 2021 - IVPJ: 135.073; IVPF: 150.610; Sistem PAYE: 96.130; TVA: 

30.775; acciză internă: 150. Vezi detalii în Anexa III, Tabelul 2 

Principala agenție de 

colectare 

Serviciul Fiscal de Stat http://www.sfs.md (Administrația vămilor din Moldova 

colectează TVA, accize și taxe vamale pe importuri). 

Număr personal în 

principala agenție de 

colectare 

 

Număr personal în principala agenție de colectare 1.931 (Sursa: Serviciul Fiscal de 

Stat). 

Anul financiar Anul calendaristic. 

 

http://www.statistica.md/
http://www.cia.gov/
https://www.imf.org/en/Countries/mda#ataglance
https://www.imf.org/en/Countries/mda#ataglance
https://www.imf.org/en/Countries/mda#ataglance
https://www.imf.org/en/Countries/mda#ataglance
https://data.worldbank.org/country/moldova
https://data.worldbank.org/country/moldova
http://www.sfs.md/
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Anexa III. Tabele date 

 

A. Colectare venituri fiscale  

Tabelul 1. Colectare venituri fiscale, 2019-21 

 2019 2020 2021 

Milion lei moldovenești 

Prognoză venituri fiscale naționale bugetate2 (administrate 

de SFS) 

39 063.2 39 267.9 45 800.0 

Total colectare venituri fiscale, inclusiv 57 812.4 58 510.4 70 702.1 

Colectare venituri fiscale - administrate de SFS 39 135.1 40 517.5 47 285.4 

Colectare venituri fiscale - administrate de Serviciul vamal 

(TVA + acciză) 

21 147.5 20 824.0 26 346.0 

Contribuții asigurări sociale - administrate de CNAS 387,9 54,2 47,9 

Contribuții asigurări de sănătate - administrate de CNAM 135,5 148,5 143,8 

Rambursări TVA și acciză - administrate de MF -2 930.8 -2 968.7 -3 051.2 

Impozit pe venit persoane juridice (IVPJ) 5 266.0 5 030.4 5 905.4 

Impozit pe venit persoane fizice (IVPF) 4 132.0 4 323.5 5 307.7 

Rambursări IVPF. procentual - administrat de MF -62,8 -65,2 -69,9 

Taxă pe valoare adăugată (TVA) - colectare internă brută  7 633.5 7 813.3 8 918.3 

Taxă pe valoare adăugată (TVA) - colectare pe importuri 15 454.4 14 914.2 19 614.6 

Taxă pe valoare adăugată (TVA) - rambursări aprobate și plătite -2 904.6 -2 957.3 -3 024.2 

Accize pe tranzacții interne  555,0 570,9 903,8 

Accize - colectate pe importuri 5 693.1 5 909.8 6 731.5 

Accize - rambursări aprobate și plătite -26,2 -11,4 -27,0 

Contribuții asigurări sociale (administrate de SFS și CNAS) 13 791.3 14 516.2 16 522.2 

Contribuții asigurări de sănătate (administrate de SFS și 

CNAM) 

4 822.7 5 008.8 5 705.0 

Alte impozite interne3:       

- impozite pe proprietate 579,9 582,3 750,2 

- taxe de drum 948,0 969,0 996,9 

- taxe pe resurse naturale 44,1 46,0 55,3 

- alte taxe 1 886.0 1 860.0 2 412.3 

În procente din total colectare venituri fiscale 

Total colectare venituri fiscale 100.0 100.0 100.0 

IVPJ 9,1 8,6 8,4 

IVPF 7,0 7,3 7,4 

Taxă pe valoare adăugată (TVA) 34,9 33,8 36,1 

Accize 10,8 11,1 10,8 

Contribuții asigurări sociale 23,9 24,8 23,4 

Contribuții asigurări de sănătate 8,3 8,6 8,1 

Alte impozite interne3:       

- impozite pe proprietate 1,0 1,0 1,1 

- taxe de drum 1,6 1,7 1,4 
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- taxe pe resurse naturale 0,1 0,1 0,1 

- alte taxe 3,3 3,2 3,4 

În procente din PIB 

Total colectare venituri fiscale 27,5 29,3 29,2 

IVPJ 2,5 2,5 2,4 

IVPF 1,9 2,1 2,2 

Taxă pe valoare adăugată (TVA) 9,6 9,9 10,5 

Accize 3,0 3,2 3,1 

Contribuții asigurări sociale 6,6 7,3 6,8 

Contribuții asigurări de sănătate 2,3 2,5 2,4 

Alte impozite interne3:       

- impozite pe proprietate 0,3 0,3 0,3 

- taxe de drum 0,5 0,5 0,4 

- taxe pe resurse naturale 0,0 0,0 0,0 

- alte taxe 0,9 0,9 1,0 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul.  

În urma întâlnirilor avute cu experți TADAT. Suplimentar, acest tabel include veniturile administrate de Serviciul 

vamal. Casa națională de asigurări sociale și Compania națională de asigurări în medicină, după cum urmează:  

Rândul total colectare impozite include colectările administrate de SFS. colectările administrate de Serviciul vamal 

(numai TVA + acciză). Contribuțiile de asigurări sociale administrate de CNAS și contribuțiile de asigurare de 

sănătate administrate de CNAM 

Rândul Colectare venituri fiscale - administrate de SFS include colectările la Bugetul public național care sunt 

administrate de SFS 

Rândul Colectare venituri fiscale - administrate de Serviciul vamal (TVA + acciză) include TVA și acciză 

administrate de Serviciul vamal (informații postate pe customs.md) 

Rândul Contribuții asigurări sociale - administrate de CNAS include contribuțiile de asigurări sociale conform 

raportului Ministerului de Finanțe (informații postate pe mf.gov.md) minus sumele administrate de SFS  

Rândul Contribuții asigurări de sănătate - administrate de CNAM include contribuțiile de asigurări de sănătate 

administrate de CNAM conform raportului Ministerului de Finanțe (informații la mf.gov.md) minus sumele 

administrate de SFS  

Impozit pe venit persoane juridice (IVPJ) - include sumele colectate sub clasificările bugetare 111210 -111240 

Impozit pe venit persoane fizice (IVPF) - include sumele colectate sub clasificările bugetare 111110 -111130. 

111261 și 111262 
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B. Mutări în Registrul contribuabililor  

Tabelul 2. Mutări în Registrul contribuabililor 2019-21 

(Ref: AP1) 

 

Contribuabili 

înregistrați1 

[A] 

Contribuabili 

fără obligația de 

depunere 

declarații2 

[B] 

Contribuabili cu 

obligația de 

depunere 

declarații 

[C] = [(A) – (B)]3 

 

Articole memorandum4 

[D] 

Înregistrări noi [D1] 

Contribuabili radiați în 

decursul anului 

[D2] 

[2019] 

Impozit pe venit persoane juridice 134 267 49 742 84 525 5 846 6 704 

Impozit pe venit persoane fizice 176 461 128 861 47 600 2 242 33 135 

Reținere la sursă în sistem PAYE (# de angajatori) 116 734 28 828 87 906 6 692 17 968 

Taxă pe valoare adăugată 28 243 0 28 243 1 960 1 845 

Acciză internă5 167 0 167 2 36 

Alți contribuabili (instituții publice) 3 434 3 434 0 33 142 

Total 314 162 182 037 132 125 8 121 39 981 

[2020] 

Impozit pe venit persoane juridice 133 799 48 652 85 147 6 123 6 590 

Impozit pe venit persoane fizice 160 654 111 500 49 154 1 886 17 695 

Reținere la sursă în sistem PAYE (# de angajatori) 114 085 37 171 76 914 7 017 14 350 

Taxă pe valoare adăugată 29 428 0 29 428 1 974 717 

Acciză internă5 151 0 151 5 3 

Alți contribuabili 3.400 3.400 0 22 56 

Total 297 853 163 552 134 301 8 031 24 341 

[2021] 

Impozit pe venit persoane juridice 135 073 48 152 86 921 6 878 5 604 

Impozit pe venit persoane fizice 150 610 119 884 30 726 1 945 11 985 

Reținere la sursă în sistem PAYE (# de angajatori) 96 130 31 395 64 735 7 744 12 141 

Taxă pe valoare adăugată 30 775 0 30 775 2 313 1 113 

Acciză internă5 150 0 150 11 5 

Alți contribuabili 3 399 3 399 0 47 48 

Total 289 082 171 435 117 647 8 870 17 637 
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Note explicative:  
1 Un contribuabil înregistrat care este în baza de date cu contribuabili a administrației fiscale. 
2 Contribuabili fără obligația de depunere declarații înseamnă contribuabili care sunt înregistrați dar în acest moment nu au obligație de a depune declarații 

conform legii sau regulamentului și care sunt marcați explicit în sistemul automat al administrației fiscale. 
3 Calcule depunere estimată de folosit la Indicatorul P4-12. 
4 Informații activitate registru contribuabili.  
5 În sensul evaluării TADAT, accentul cade pe acei contribuabili înregistrați plătitori de acciză internă care comercializează bunuri/servicii care contribuie cu 70% din 

totalul veniturilor din acciza internă, după valoare. 

 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul. 

 

Rândul Impozit pe venit persoane juridice include numărul total de contribuabili conform Registrului Fiscal de Stat (selectați de instituția publică Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe pentru toate formele de organizare - juridice, cu excepția codurilor 420. 450. 980. 990. AIF și APF 

 

Rândul Impozit pe venit persoane fizice include numărul de contribuabili conform Registrului Fiscal de Stat pentru formele de organizare - juridice 420. 450. 980. 990. 

AIF și APF 

 

În urma discuțiilor cu experții TADAT, am exclus contribuabilii de tip GT care nu au depus o declarație pentru 2021, conform art. 83, paragraf (9) din Codul fiscal, din 

numărul de contribuabili activi (IVPF); o gospodărie țărănească care nu a avut angajați și nu a obținut venit impozabil în timpul perioadei fiscale este scutită de la 

obligația de a depune declarația de impozit pe venit) (selectat de IP CTIF) 

 

Rândul Taxă pe valoare adăugată și Acciză internă arată numărul de plătitori TVA și plătitori acciză la 31.12.XX selectați din Rapoarte fiscale Sistem Informatic 

Automat  

Numărul de angajatori (total) și angajatori inactivi este indicat în conformitate cu condițiile specificate în regulile de selecție. 
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C. Apeluri telefonice 

(Ref: AP 3) 

Tabelul 3. Timp așteptare apel telefonic 

(pentru perioada iulie 2021 - iunie 2022) 

Luna 
Numărul total de apeluri 

telefonice primite 

Apeluri telefonice la care s-a răspuns în 

decurs de 6 minute timp așteptare 

Număr 
În procente din 

total apeluri 

Iulie 2021 9 139 9 067 99,2 

August 2021 7 493 7 437 99,3 

Septembrie 2021 9 360 9 269 99,0 

Octombrie 2021 8 326 8 246 99,0 

Noiembrie 2021 12 196 11 967 98,1 

Decembrie 2021 15 812 15 509 98,1 

Ianuarie 2022 14 329 14 093 98,4 

Februarie 2022 12 593 12 390 98,4 

Martie 2022 13 001 12 792 98,4 

Aprilie 2022 10 482 10 257 97,9 

Mai 2022 10 640 10 336 97,1 

Iunie 2022 13 926 12 923 98,8 

    

Total la 12 luni 137 297 134 286 97,8 
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D. Depunere declarații fiscale 

(Ref: AP 4) 

Tabelul 4. Depunerea la timp a declarațiilor IVPJ pentru 2021 

 
Număr declarații 

depuse la timp1 

Număr declarații 

așteptat să fie depuse2 

Rată depunere la timp3 

(În procente) 

Toți plătitorii IVPJ 70 474 86 921 81,1 

Numai contribuabili mari 534 547 97,6 

Note explicative: 

1 Depunere „la timp” înseamnă declarațiile depuse până la termenul legal de depunere (plus orice „zile de 

grație” aplicate de administrația fiscală ca parte din politica administrativă). 

2 „Declarații așteptate” înseamnă numărul de declarații IVPJ pe care administrația fiscală se așteaptă să le 

primească de la plătitori înregistrați de IVPJ care au obligația de a depune declarații fiscale.  

3 „Rata de depunere la timp” este numărul de declarații depuse până la termenul limită legal ca procent din 

numărul total de declarații așteptat să fie depuse de contribuabilii înregistrați i.e. exprimat ca raport: 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝐼𝑉𝑃𝐽 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑠𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡ă 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑎ș𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙ă𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝐼𝑉𝑃𝐽 î𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎ț𝑖
 𝑥 100 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul: 

Coloana Număr declarații depuse la timp include numărul total de declarații 

VEN12/SIMM20/NER17/ONG17 depuse până la termenul limită legal, cu excepția declarațiilor SIMM20 și 

VEN12 depuse la timp de GT și II (informații selectate de Instituția publică CITF). 

Coloana Număr declarații IVPJ așteptate să fie depuse include numărul de contribuabili activi (IVPJ) din 

Tabelul 2, cu excepția instituțiilor publice (selectat de Instituția publică CITF). 

Număr declarații așteptate de la contribuabili mari include numărul de contribuabili mari conform listei 

DCM - Direcția contribuabili mari, cu excepția a 13 contribuabili (3 instituții publice: Agenția Servicii Publice, 

CITF și Banca Națională a Moldovei,  5 contribuabili lichidați, 5 rezidenți IT). 
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Tabelul 5. Depunerea la timp a declarațiilor IVPF pentru 2021 

Număr declarații depuse la timp1 
Număr declarații așteptat să fie 

depuse2 

Rată depunere la 

timp3 

(În procente) 

25 902 30 726 84,3 

Note explicative: 

1 Depunere „la timp” înseamnă declarațiile depuse până la termenul legal de depunere (plus orice „zile de 

grație” aplicate de administrația fiscală ca parte din politica administrativă). 

2 „Declarații așteptate” înseamnă numărul de declarații IVPF pe care administrația fiscală se așteaptă să le 

primească de la plătitori înregistrați de IVPF care au obligația de a depune declarații fiscale.  

3 „Rata de depunere la timp” este numărul de declarații depuse până la termenul limită legal ca procent din 

numărul total de declarații așteptat să fie depuse de contribuabilii înregistrați i.e. exprimat ca raport: 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝐼𝑉𝑃𝐹 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑠𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡ă 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝐼𝑉𝑃𝐹 𝑎ș𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑝𝑙ă𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝐼𝑉𝑃𝐹
 𝑥 100 

 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul: 

Coloana Număr declarații depuse la timp include declarațiile UNIF18/DAJ17/DASS19/AI17 pentru anul 2021 

depuse la timp. În același timp, a fost inclus și numărul de declarații SIMM20 și VEN12 depuse la timp de către 

GT și II (info selectate de IP CTIF). 

Coloana Numărul de declarații IVPF așteptat să fie depuse include numărul de contribuabili activi (IVPF) din 

Tabelul 2, dar, în urma discuțiilor cu experții TADAT, exclude contribuabilii de tip GT care nu au depus o 

declarație pentru 2021, conform art. 83, paragraf (9) din Codul fiscal; o gospodărie țărănească care nu a avut 

angajați și nu a obținut venit impozabil în timpul perioadei fiscale este scutită de la obligația de a depune 

declarația de impozit pe venit) (selectați de IP CTIF). 
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Tabelul 6. Depunere la timp declarații TVA - Toți contribuabilii plătitori de TVA 

(pentru perioada iulie 2021 - iunie 2022) 

Luna 
Număr declarații depuse la 

timp1 

Număr declarații așteptat să fie 

depuse2 

Rată depunere 

la timp3 

(În procente) 

Iulie 2021 28 197 30 153 93,5 

August 2021 28 489 30 258 94,2 

Septembrie 2021 28 492 30 376 93,8 

Octombrie 2021 28 719 30 518 94,1 

Noiembrie 2021 28 866 30 650 94,2 

Decembrie 2021 29 040 30 767 94,4 

Ianuarie 2022 28 983 31 158 93,0 

Februarie 2022 29 230 31 317 93,3 

Martie 2022 29 446 31 478 93,5 

Aprilie 2022 29 649 31 613 93,8 

Mai 2022 29 960 31 708 94,5 

Iunie 2022 29 947 31 794 94,2 

    

Total la 12 luni 177 215 189 068 93,7 

Note explicative: 

1 Depunere „la timp” înseamnă declarațiile depuse până la termenul legal de depunere (plus orice „zile de 

grație” aplicate de administrația fiscală ca parte din politica administrativă). 

2 „Declarații așteptate” înseamnă numărul de declarații TVA pe care administrația fiscală se așteaptă să le 

primească de la plătitori înregistrați de TVA care au obligația de a depune declarații fiscale.  

3 „Rata de depunere la timp” este numărul de declarații TVA depuse până la termenul limită legal ca procent 

din numărul total de declarații așteptat să fie depuse de contribuabilii înregistrați pentru scopuri de TVA, i.e. 

exprimat ca raport: 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑇𝑉𝐴 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑠𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡ă 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑎ș𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙ă𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑇𝑉𝐴 î𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎ț𝑖
 𝑥 100 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul: 

Coloana Număr declarații depuse la timp include numărul de declarații depuse până la termenul limită legal, 

cu excepția a 2821 de declarații TVA depuse de contribuabili neplătitori de TVA (informații selectate de Instituția 

publică CITF). 

Coloana Număr declarații așteptat să fie depuse reflectă numărul total de contribuabili plătitori de TVA de la 

începutul fiecărei luni (informații selectate de IP CTIF). 
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Tabelul 7. Depunere la timp declarații TVA - Numai contribuabili mari 

(pentru perioada iulie 2021 - iunie 2022) 

Luna 
Număr declarații depuse la 

timp1 

Număr declarații așteptat să fie 

depuse2 

Rată depunere 

la timp3 

(În procente) 

Iulie 2021 535 546 98,0 

August 2021 532 545 97,6 

Septembrie 2021 538 545 98,7 

Octombrie 2021 531 545 97,4 

Noiembrie 2021 534 544 98,2 

Decembrie 2021 533 543 98,2 

Ianuarie 2022 533 543 98,2 

Februarie 2022 535 541 98,9 

Martie 2022 536 541 99,1 

Aprilie 2022 529 541 97,8 

Mai 2022 536 541 99,1 

Iunie 2022 533 541 98,5 

    

Total la 12 luni 3202 3248 98,6 

Note explicative: 

1 Depunere „la timp” înseamnă declarațiile depuse până la termenul legal de depunere (plus orice „zile de 

grație” aplicate de administrația fiscală ca parte din politica administrativă). 

2 „Declarații așteptate” înseamnă numărul de declarații TVA pe care administrația fiscală se așteaptă să le 

primească de la contribuabili mari care au obligația legală de a depune declarații de TVA.  

3 „Rata de depunere la timp” este numărul de declarații TVA depuse de contribuabili mari până la termenul 

limită legal ca procent din numărul total de declarații de TVA așteptat să fie depuse de contribuabili mari, i.e. 

exprimat ca raport: 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑇𝑉𝐴 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑠𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡ă 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑖

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑇𝑉𝐴 𝑎ș𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑖
 𝑥 100 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul: 

Coloana Număr declarații depuse la timp include numărul de declarații depuse de contribuabili mari până la 

termenul limită legal, cu excepția a 55 de declarații TVA depuse de contribuabili mari - neplătitori de TVA. 

Coloana Număr declarații așteptat să fie depuse include numărul de contribuabili mari - plătitori de TVA de 

la începutul fiecărei luni. 
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Tabelul 8. Depunerea la timp a declarațiilor de acciză internă 

[pentru acele categorii de bunuri/servicii purtătoare de acciză care contribuie după valoare cu 70% din totalul 

accizei] 

(pentru perioada iulie 2021 - iunie 2022) 

Luna 
Număr declarații depuse la 

timp1 

Număr declarații așteptat să 

fie depuse2 

Rată depunere la 

timp3 

(În procente) 

Iulie 2021 124 146 84,9 

August 2021 126 146 86,3 

Septembrie 2021 127 146 87,0 

Octombrie 2021 123 147 83,7 

Noiembrie 2021 131 148 88,5 

Decembrie 2021 122 148 82,4 

Ianuarie 2022 125 151 82,8 

Februarie 2022 120 150 80,0 

Martie 2022 123 151 81,5 

Aprilie 2022 129 153 84,3 

Mai 2022 127 153 83,0 

Iunie 2022 129 153 84,3 

    

Total la 12 luni 1506 1792 84,0 

Note explicative: 

1 Depunere „la timp” înseamnă declarațiile depuse până la termenul legal de depunere (plus orice „zile de 

grație” aplicate de administrația fiscală ca parte din politica administrativă) de către contribuabili înregistrați 

plătitori de acciză internă care contribuie ca valoare cu până la 70% din veniturile totale din acciza internă. 

2 „Declarații așteptate” înseamnă numărul de declarații de acciză pe care administrația fiscală se așteaptă să le 

primească de la contribuabili înregistrați plătitori de acciză internă (accentul este pe acei contribuabili 

înregistrați plătitori de acciză internă care comercializează acele categorii de bunuri/servicii care contribuie cu 

70% din totalul veniturilor din acciza internă, ca valoare) care au obligația legală de a depune declarații de 

acciză.  

3 „Rata de depunere la timp” este numărul de declarații de acciză depuse de contribuabili până la termenul 

limită legal ca procent din numărul total de declarații de acciză așteptat de la contribuabili înregistrați plătitori 

de acciză internă care comercializează acele categorii de bunuri/servicii care contribuie cu 70% din totalul 

veniturilor din acciza internă, ca valoare, i.e. exprimat ca raport: 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑧ă 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛ă 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑠𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡ă 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑧ă 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛ă 𝑎ș𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 î𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎ț𝑖 𝑝𝑙ă𝑡𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑧ă 
 𝑥 100 

 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul: 

Coloana Număr declarații depuse la timp include numărul de declarații depuse până la termenul limită legal. 

Coloana Număr declarații așteptat să fie depuse include numărul total de contribuabili - deținători autorizați 

de depozite de la începutul fiecărei luni. 
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Tabelul 9. Depunerea la timp a declarațiilor de acciză internă - Numai contribuabili mari  

(pentru perioada iulie 2021 - iunie 2022) 

Luna 
Număr declarații depuse la 

timp1 

Număr declarații așteptat să 

fie depuse2 

Rată depunere 

la timp3 

(În procente) 

Iulie 2021 22 27 81,5 

August 2021 22 27 81,5 

Septembrie 2021 22 27 81,5 

Octombrie 2021 23 27 85,2 

Noiembrie 2021 22 27 81,5 

Decembrie 2021 24 27 88,9 

Ianuarie 2022 27 27 100.0 

Februarie 2022 27 27 100.0 

Martie 2022 27 27 100.0 

Aprilie 2022 27 27 100.0 

Mai 2022 27 27 100.0 

Iunie 2022 26 27 96,3 

    

Total la 12 luni 296 324 91,4 

Note explicative: 

1 Depunere „la timp” înseamnă declarațiile depuse până la termenul legal de depunere (plus orice „zile de 

grație” aplicate de administrația fiscală ca parte din politica administrativă) de către contribuabili mari 

înregistrați ca plătitori de acciză. 

2 „Declarații așteptate” înseamnă numărul de declarații de acciză pe care administrația fiscală se așteaptă să le 

primească de la TOȚI contribuabilii mari plătitori de acciză care au obligația legală de a depune declarații de 

acciză.  

3 „Rata de depunere la timp” este numărul de declarații de acciză depuse de contribuabili mari până la 

termenul limită legal ca procent din numărul total de declarații de acciză așteptat de la contribuabili mari 

înregistrați ca plătitori de acciză, i.e. exprimat ca raport: 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑧ă 𝑑𝑒 𝑙𝑎 
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑠𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡ă 

𝑁𝑟. 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑧ă 𝑎ș𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖 î𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎ț𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑠𝑐𝑜𝑝𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑧ă

 𝑥 100 

 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul: 

Coloana Număr declarații depuse la timp include numărul de declarații depuse până la termenul limită legal. 

Coloana Număr declarații așteptat să fie depuse include numărul total de contribuabili - deținători autorizați 

de depozite de la începutul fiecărei luni. 
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Tabelul 10. Depunere la timp declarații reținere la sursă sistem PAYE (depuse de angajator)  

(pentru perioada iulie 2021 - iunie 2022) 

Luna 
Număr declarații depuse la 

timp1 

Număr declarații așteptat să 

fie depuse2 

Rată depunere la 

timp3 

(În procente) 

Iulie 2021 51 813 68 296 75,9 

August 2021 52 286 68 285 76,6 

Septembrie 2021 52 434 68 623 76,4 

Octombrie 2021 52 675 64 565 81,6 

Noiembrie 2021 52 950 64 591 82,0 

Decembrie 2021 54 151 64 610 83,8 

Ianuarie 2022 52 355 67 788 77,2 

Februarie 2022 53 163 68 355 77,8 

Martie 2022 53 114 68 959 77,0 

Aprilie 2022 53 239 69 196 76,9 

Mai 2022 53 704 69 519 77,3 

Iunie 2022 53 797 69 629 77,3 

    

Total la 12 luni 635 681 812 416 78,2 

Note explicative: 

1 Depunere „la timp” înseamnă declarațiile depuse până la termenul legal de depunere (plus orice „zile de 

grație” aplicate de administrația fiscală ca parte din politica administrativă). 

2 „Declarații așteptate” înseamnă numărul de declarații de reținere la sursă în sistem PAYE pe care administrația 

fiscală se așteaptă să le primească de la angajatori înregistrați au obligația de reținere la sursă în sistem PAYE 

care au obligația legală de a depune aceste declarații.  

3 „Rata de depunere la timp” este numărul de declarații de reținere la sursă în sistem PAYE depuse de 

angajatori până la termenul limită legal ca procent din numărul total de declarații de reținere la sursă în sistem 

PAYE așteptat de la contribuabilii înregistrați în acest scop, i.e. exprimat ca raport: 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑟𝑒ț𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑠ă î𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑃𝐴𝑌𝐸 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑠𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡ă 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎ț𝑖𝑖 𝑟𝑒ț𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑠ă î𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑃𝐴𝑌𝐸 𝑎ș𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑗𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 î𝑛𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎ț𝑖 î𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑝
 𝑥 100 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul: 

Coloana Număr declarații depuse la timp include numărul de declarații IPC21,  TAXI18 și IU17 depuse până la 

termenul limită legal. 

Coloana Număr declarații așteptat să fie depuse include numărul de angajatori activi din Tabelul 2 (plus 

contribuabilii înregistrați minus contribuabilii radiați din luna respectivă) la sfârșitul fiecărei luni. 
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E. Servicii electronice 

(Ref: AP 4 și 5) 

Tabelul 11. Folosirea de servicii electronice 2019-211 

 2019 2020 2021 6 luni 2022 

Depunere electronică2 

(În procente din toate declarațiile depuse pentru fiecare tip de impozit) 

CIT (VEN12. IVAO15. NER17. ONG17. SIMM20) 63,3 65,9 70,4 75,7 

PIT (AI17. DAJ17. DASS19. UNIF18) 14,1 17,3 21,2 26,4 

PAYE (Reținere la sursă) (IPC18 și IU17) 80,0 87,7 89,0 88,6 

TVA 99,9 99,9 99,95 99,95 

Acciză internă (pentru toți contribuabilii 

înregistrați) 

99,0 99,0 99,2 99,0 

Contribuabili mari (toate impozitele principale) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Plăți electronice3 

(Procent din numărul total de plăți primite pentru fiecare tip de impozit)  

CIT (VEN12. IVAO15. NER17. ONG17. SIMM20) 100,0 100,0 100,0 100,0 

PIT (AI17. DAJ17. DASS19. UNIF18) 100,0 100,0 100,0 100,0 

PAYE (Reținere la sursă) (IPC18 și IU17) 100,0 100,0 100,0 100,0 

TVA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Acciză internă (pentru toți contribuabilii 

înregistrați) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Contribuabili mari (toate impozitele principale) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Plăți electronice  

(Procent din valoarea totală de plăți primite pentru fiecare tip de impozit) 

CIT (VEN12. IVAO15. NER17. ONG17. SIMM20) 100,0 100,0 100,0 100,0 

PIT (AI17. DAJ17. DASS19. UNIF18) 100,0 100,0 100,0 100,0 

PAYE (Reținere la sursă) (IPC18 și IU17) 100,0 100,0 100,0 100,0 

TVA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Acciză internă (pentru toți contribuabilii 

înregistrați) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Contribuabili mari (toate impozitele principale) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note explicative: 

1 Datele din acest tabel vor oferi o imagine asupra gradului în care administrația fiscală folosește tehnologie 

modernă pentru a transforma anumite operațiuni, în special în zona de depunere și plată. 

2 Pentru scopul acestui tabel, depunere electronică implică facilități care permit contribuabililor să completeze 

declarații fiscale online și să le depună prin Internet.  

3 O plată electronică este o plată făcută dintr-un cont bancar în altul prin mijloace electronice, fără intervenția 

directă a personalului băncii, în locul folosirii de cash sau cecuri, personal sau prin poștă. Între metodele de 

plată electronică se numără carduri credit, carduri debit și transfer electronic de fonduri (caz în care banii sunt 

transferați electronic prin Internet dintr-un cont bancar al unui contribuabil în contul trezoreriei). De exemplu, 

plățile electronice se pot face de pe telefonul mobil, caz în care tehnologia este folosită pentru a transforma 

telefonul mobil într-un terminal Internet de pe care se pot face plăți.  
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F. Plăți  

(Ref: AP 5) 

Tabelul 12. Plăți TVA făcute  

 

Plăți TVA făcute la timp1 Plăți TVA scadente2 
Rată de plată la timp3 

(În procente) 

Toți 

plătitorii 

TVA 

Contribuabili 

mari plătitori 

TVA 

Toți 

plătitorii 

TVA 

Contribuabili 

mari plătitori 

TVA 

Toți 

plătitorii 

TVA 

Contribuabili 

mari plătitori 

TVA 

În decursul anului 2021 

Număr plăți  18 006 506 18 626 512 96,7 98,8 

Valoare plăți  8 887 926,6 4 402 435,8 9 055 665,6 4 456 515,0 98,1 98,8 

La 6 luni 2022 

Număr plăți  17 070 474 18 429 486 92,6 97,5 

Valoare plăți  4 502 649,1 2 054 285,0 4 833 386,6 2 082 539,9 93,2 98,6 

Note explicative: 

1 Plată „la timp” înseamnă plata la sau până la data scadentă legală de plată (plus orice „zile de grație” aplicate 

de administrația fiscală ca parte din politica administrativă). 

2 „Plăți scadente” includ toate plățile scadente, fie auto-evaluate sau evaluate administrativ (inclusiv ca urmare 

a unui control). 

3 „Rata de plată la timp” este numărul (sau valoarea) plăților TVA făcute până la data scadentă legală ca 

procent din numărul total (sau valoarea) plăților TVA scadente, i.e. exprimate ca rapoarte: 

 Rata de plată la timp după număr este:  
𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑝𝑙ăț𝑖 𝑇𝑉𝐴 𝑓ă𝑐𝑢𝑡𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡ă 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙ăț𝑖 𝑇𝑉𝐴 𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 
 𝑥 100 

 

 Rata de plată la timp după valoare este:  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑙ăț𝑖 𝑇𝑉𝐴 𝑓ă𝑐𝑢𝑡𝑒 𝑝â𝑛ă 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡ă

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ă 𝑝𝑙ăț𝑖 𝑇𝑉𝐴 𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑥 100 

 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul: 

Coloana Plăți TVA făcute la timp arată suma TVA administrată de SFS colectată în anul 2021/la 6 luni din 

2022, precum și numărul de plătitori care fac plata o singură dată.  

Coloana Plăți TVA scadente include suma TVA administrată de SFS calculată în anul 2021/la 6 luni din 2022, 

inclusiv prin RCF (Formular privind rezultatele controlului fiscal), precum și numărul de contribuabili. 
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G. Arierate fiscale interne 

(Ref: AP 5) 

Tabelul 13. Valoare arierate fiscale 2019 - 21 

 2019 2020 2021 

 Milioane lei moldovenești 

Colectări totale impozite principale (din Tabelul 1) (A) 
48 132,5 48 583,8 58 879,1 

Total arierate fiscale la sfârșit de an fiscal2 (B) 1 060,5 1 394,2 1 858,5 

 Din care: Recuperabile4(C) 1 060,5 1 394,2 1 858,5 

 Din care: Mai vechi de 12 luni (D) 457,3 576,0 598,3 

 În procente 

Raport (B) față de (A)4 2,2 2,9 3,2 

Raport (C) față de (A)5 2,2 2,9 3,2 

Raport (D) față de (B)6 43,1 41,3 32,2 

Note explicative: 

1 Datele din acest tabel vor fi folosite pentru evaluarea valorii arieratelor fiscale relativ la colectările anuale și 

pentru analizarea gradului în care obligațiile fiscale neplătite au depășit semnificativ data scadentă (i.e. mai 

vechi de 12 luni).  

2 „Total arierate fiscale” include penalități și dobânzi acumulate.  

3 Arierate fiscale „recuperabile” sunt definite drept suma totală a impozitelor, inclusiv dobândă și penalități, 

care sunt restante la plată și care nu prezintă impedimente la colectare. Astfel, arieratele fiscale recuperabile 

exclud în general: (a) sumele contestate formal de contribuabil și pentru care acțiunea de colectare a fost 

suspendată în așteptarea unei soluționări, (b) sumele care nu sunt legal recuperabile (e.g. datorii șterse prin 

efectul falimentului), și (c) arierate altfel nerecuperabile (e.g. debitorul nu are fonduri sau alte active). 

4 i.e.   
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑓â𝑟ș𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 (𝐵) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 (𝐴)
 𝑥 100 

5 i.e.   
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑓â𝑟ș𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 (𝐶)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 (𝐴)
 𝑥 100 

6 i.e.   
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑣𝑒𝑐ℎ𝑖 𝑑𝑒 12 𝑙𝑢𝑛𝑖 𝑙𝑎 𝑠𝑓â𝑟ș𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑛 (𝐷)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑓â𝑟ș𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 (𝐵)
 𝑥 100 

 

Notă de la SFS despre cum a fost completat tabelul: 

În urma întâlnirilor cu experții TADAT, au fost incluse numai datele privind impozitul pe venit, taxa pe valoare 

adăugată, contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări de sănătate din Tabelul nr. 1. 

 

Rândul Total colectare venituri fiscale (din Tabelul 1) include sumele colectate anual cu titlu de impozit pe 

venit, taxă pe valoare adăugată, contribuții de asigurări sociale și contribuții de asigurări de sănătate, conform cu 

Tabelul nr. 1. 

 

Rândul Total arierate fiscale la sfârșit de an fiscal arată arieratele totale (plățile de bază și dobânzile pentru 

plată întârziată) conform rapoartelor CC12CE privind impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, contribuțiile 
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de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări de sănătate la 31.12.XX fără suma obligațiilor fiscale din 

evidențe speciale (plăți de bază și dobânzi pentru plată întârziată). 

 

Rândul Recuperabile arată suma totală a arieratelor (plățile de bază și dobânzile pentru plată întârziată) 

conform rapoartelor CC12CE privind impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, contribuțiile de asigurări 

sociale și contribuțiile de asigurări de sănătate la 31.12.XX. 

 

Rândul Mai vechi de 12 luni arată arieratele istorice (plățile de bază și dobânzile pentru plată întârziată) conform 

rapoartelor CC12CE privind impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, contribuțiile de asigurări sociale și 

contribuțiile de asigurări de sănătate la 31.12.XX fără suma obligațiilor fiscale din evidențe speciale (plăți de 

bază și dobânzi pentru plată întârziată). 
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H. Soluționarea disputelor fiscale 

(Ref: AP 7) 

Tabelul 14. Finalizarea evaluărilor administrative 

iulie 2021 - iunie 2022 

Luna 

Număr cazuri evaluare administrativă 
Finalizate în decurs de 

30 de zile 

Finalizate în decurs de 

60 de zile 

Finalizate în decurs 

de 90 de zile 

Stoc la 

începutul 

lunii 

 

[A] 

Primite în 

decursul 

lunii 

 

[B]  

Stoc în 

decursul 

lunii  

 

[C] = [A + 

B] 

Finalizate 

în decursul 

lunii 

 

[D] 

Stoc la 

sfârșitul 

lunii 

 

[E] = [C - D] 

Număr 

 

 

[F] 

Procent din 

total 

 

[G] = [F / C] 

Număr 

 

 

[H] 

Procent din 

total 

 

[I] = [H / C] 

Număr 

 

 

[J] 

Procent 

din total 

 

[K] = [IJ/ 

C] 

Iulie 2021 34 27 61 38 23 29 47,5 9 14,8 0 0 

August 2021 23 28 51 25 26 21 41,2 4 7,8 0 0 

Septembrie 2021 26 28 54 39 15 30 55,6 9 16,7 0 0 

Octombrie 2021 15 35 50 23 27 19 38,0 4 8,0 0 0 

Noiembrie 2021 27 40 67 38 29 33 49,3 5 7,5 0 0 

Decembrie 2021 29 30 59 37 22 33 55,9 4 6,8 0 0 

Ianuarie 2022 22 22 44 24 20 20 45,5 4 9,1 0 0 

Februarie 2022 20 24 44 15 29 11 25,0 4 9,1 0 0 

Martie 2022 29 17 46 23 23 19 41,0 3 6,5 1 2,1 

Aprilie 2022 23 18 41 14 27 11 26,0 3 7,3 0 0 

Mai 2022 27 20 47 15 32 12 25,0 3 6,4 0 0 

Iunie 2022 32 13 45 23 22 16 35,0 7 8,8 0 0 

Total la 12 luni 254  59  1  
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I. Plăți rambursări TVA 

(Ref: AP 8) 

Tabelul 15. Rambursări TVA 

(pentru perioada 1 iulie 2021 - 30 iunie 2022) 

 Număr cazuri 
Valoare în moneda locală - mil 

lei moldovenești  

Total solicitări rambursare TVA primite (A) 3 039 4 564,31 

Total rambursări TVA plătite1 2 714 3 849,18 

 Din care: plătite în decurs de 30 de zile (B)2 2 031 2 388,64 

 Din care: plătite după 30 de zile 683 1 460,54 

Total solicitări rambursare TVA refuzate3 125 457,68 

 Din care: refuzate în decurs de 30 de zile 

(C) 

118 454,73 

 Din care: refuzate după 30 de zile 7 2,95 

Total solicitări rambursare TVA neprocesate4 200 257,46 

 Din care: nu s-a luat decizia de a refuza 

rambursarea 

- - 

 Din care: aprobate, dar încă nu plătite sau 

compensate 

200 257,46 

În procente 

Raport (B+C) față de (A)5 70,71 62,3 

 

Note explicative: 

1 Include toate rambursările plătite, precum și rambursările compensate cu alte obligații fiscale. 

2 TADAT măsoară performanța după un standard de 30 de zile. 

3 Include cazurile în care s-a luat o decizie formală de a refuza să se dea curs solicitării de rambursare a 

contribuabilului (e.g. când cerințele legale pentru rambursare nu au fost îndeplinite). 

4 Include toate cazurile în care procesarea rambursărilor este incompletă - i.e. când (a) nu s-a luat decizia 

formală de a refuza solicitarea de rambursare; sau (b) rambursarea a fost aprobată dar încă nu plătită sau 

compensată.  

 

5 i.e.,    
𝑅𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑠ă𝑟𝑖 𝑇𝑉𝐴 𝑝𝑙ă𝑡𝑖𝑡𝑒 î𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 30 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 (𝐵)+𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑠ă𝑟𝑖 𝑇𝑉𝐴 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑧𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 30 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒 (𝐶)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡ă𝑟𝑖 𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑇𝑉𝐴 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 (𝐴)
 𝑥 100 

 

Notă: Diferența dintre suma solicitată și suma aprobată (suma refuzată) este inclusă în rândul „refuzate în 

decurs de 30 de zile”. 
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Direcții 

servicii 

fiscale Nr. 

01-38 

Direcție generală 

recuperare arierate 

Direcțiile 01-08 

recuperare 

arierate 

Direcția 

organizare 

recuperare 

arierate 

Direcția 

proceduri 

executare silită 

Direcția evidențe și 

informații fiscale 

Direcția generală 

metodologie taxe și 

impozite 

Direcția gestionare 

bunuri confiscate 

Publicația periodică 

„Monitorul fiscal 

FICS.MD” 

Direcția generală 

conformare 

Direcția managementul 

riscului 

Direcția organizare 

conformare 

Direcția supervizare și 

analiză 

Direcția analiză 

Direcția generală 

control 

Direcția 

organizare 

control 

Direcții 

operaționale – 

post control  

Nr. 01-13 

Direcții control 

operativ Nr. 01-16 

Direcția generală 

metodologia procedurilor 

fiscale 

Direcția proceduri 

control 

Direcția evidențe și 

proceduri creanțe 

Direcția contestații 

Direcția generală 

expertiză juridică 

Direcțiile Nr. 01-04 
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Anexa V. Surse documentare 

Indicatori Surse documentare 

P1-1. 

Informații 

precise și 

solide 

despre 

contribua

bili. 

Parametru 1 

 P1-1 E1 Raport registru la 31.1.2022 

 P1-1 E2 Raport registru la 31.8.2022 

 P1-1 E3 Instrucțiuni pentru radiere contribuabili 

 P1-1 E4 Plan modernizare registru fiscal 

P1-2. 

Cunoașter

ea bazei 

de 

contribua

bili 

potențiali.  

 P1-2 E1 Plan acțiune pentru firme neînregistrate 

 P1-2 E2 Raportare firme neînregistrate detectate 

P2-3. 

Identificar

ea, 

evaluarea, 

ordonare

a și 

cuantifica

rea 

riscurilor 

de 

conforma

re.  

Parametru 1 

 P2-3-1 E1 Feedback control pentru risc  

 P2-3-1 E2 Feedback control pentru risc 2 

 P2-3-1 E3 Registru riscuri publicat septembrie 2022 

Parametru 2 

 P2-3-2 E1 Metodologie clasificare riscuri conformare 11.05.2021 

 P2-3-2 E2 Registru riscuri publicat septembrie 2022 

 P2-3-2 E3 Analiză sectorială dentiști 

 P2-3-2 E4 Analiză sectorială producători carne 

 P2-3-2 E5 Plan Strategic 2021 – 2023 

 P2-3-2 E6 Program conformare contribuabili 2022  
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Indicatori Surse documentare 

P2-4. 

Limitarea 

riscurilor 

printr-un 

plan de 

îmbunătăț

ire a 

conformă

rii.  

 P2-4 E1 Planificare procese - controale fiscale 

 P2-4 E2 Program conformare 2022 

 P2-4 E3 Metodologie pentru activități de conformare voluntară 

 P2-4 E4 Normă pentru cadranele CDR (Cadru diferențiere riscuri) pentru DCM 

 P2-4 E5 Program conformare voluntară 2021 

P2-5. 

Monitoriz

area și 

evaluarea 

activitățilo

r de 

limitare a 

riscului de 

conforma

re.  

 P2-5 E1 Implementare PIC (planuri îmbunătățire conformare) T1 2022 

 P2-5 E2 Analiză cost-beneficiu program conformare voluntară 2020 

 P2-5 E3 Evaluare impact conformare control operativ 

 P2-5 E4 Minute CRC 14 iulie 2020 

 P2-5 E5 Minute CRC octombrie 2020 

 P2-5 E6 Ordin înființare CRC 2017 

 P2-5 E7 Rezultate program conformare voluntară T4 2021 

P2-6. 

Managem

entul 

riscurilor 

operațion

ale (i.e. 

sisteme și 

procese). 

Parametru 1 

 P2-6-1 E1 Metodologie pentru management risc în SFS și 6 anexe.   

 P2-6-1 E2 Registru riscuri în SFS. 

 P2-6-1 E4 Plan continuitate activitate pentru alimentare gaz. 

 P2-6-1 E5 Plan continuitate activitate SFS în situații excepționale. 

 P2-6-1 E6 Plan continuitate și restabilire activitate TIC din SFS  

 P2-6-1 E7 Raport implementare activități control risc instituțional în SFS decembrie 2020 la Comitet riscuri. 

 P2-6-1 E8 Înființare Comitet riscuri în Serviciul Fiscal de Stat.  
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Indicatori Surse documentare 

 P2-6-1 E8 B Regulament Comitet riscuri în Serviciul Fiscal de Stat.  

 P2-6-1 E9 Minută întâlnire Comitet riscuri SFS septembrie 2022. 

 P2-6-1 E10 Minută întâlnire Comitet riscuri Serviciul Fiscal de Stat nr. 3/502 din 22 decembrie 2021. 

 P2-6-1 E 11 Rezultate exercițiu Continuitate activitate caz covid în decembrie 2021. 

 P2-6-1 E 12 Rezultate exercițiu Continuitate activitate TIC decembrie 2021. 

 P2-6-1 E 13 Rezultate exercițiu Continuitate activitate caz incendiu decembrie 2021. 

 P2-6-1 E 14 Confirmare Instruire siguranță și sănătate ocupațională I  II III. 

 P2-6-1 E 15 Comitet continuitate activitate în Serviciul Fiscal de Stat în condițiile situației excepționale privind piața gazului natural. 

 P2-6-1 E 16 Regulamente ținere evidență și monitorizare incidente informații securitate. 

 P2-6-1 E 17 Ordin intern activare Plan continuitate.  

 P2-6-1 E 18 Instrucțiuni și organizare siguranță și sănătate ocupațională. 

 P2-6-1 E 19 Responsabilități siguranță și sănătate ocupațională. 

 P2-6-1 E 20 Material instruire siguranță ocupațională. 

Parametru 2 

 P2-6-2 E1 Raport audit intern privind Continuitate activitate privind Evaluare plan despre mod asigurare integritate date și continuitate 

SFS în caz de situații excepționale, inclusiv incidente securitate informații septembrie 2022. 

 P2-6-2 E2 Raport audit intern privind Continuitate activitate privind Evaluare plan despre proces achiziții publice desfășurate în 

pandemie martie 2021. 

 P2-6-2 E3 Minută întâlnire Comitet riscuri SFS septembrie 2022. 

 P2-6-2 E4 Minută întâlnire Comitet riscuri Serviciul Fiscal de Stat nr. 3/502 din 22 decembrie 2021. 

P2-7. 

Managem

entul 

riscurilor 

de capital 

uman. 

Parametru 1 

 P2-7-1 E1 Metodologie pentru management risc în SFS. 

 P2-7-1 E2 Registru riscuri în SFS. 

 P2-7-1 E3 Înființare Comitet riscuri în Serviciul Fiscal de Stat.  

 P2-7-1 E4 Instruire leadership. 

 P2-7-1 E5 Evaluare performanțe. 

 P2-7-1 E7 Concept HR. 
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Indicatori Surse documentare 

 P2-7-1 E6 Rapoarte despre HR. 

Parametru 2 

 P2-7-2 E1 Matrice corelare Căsuță 4 Elemente cheie risc capital uman cu Riscuri HR în SFS. 

 P2-7-2 E2 Pașapoarte pentru 12 Riscuri de resurse umane: 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind rotație personal necontrolată 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind siguranța ocupațională 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind omisiuni în procesul de dezvoltare profesională 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind încetarea relațiilor de muncă 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind folosirea eronată a resurselor pentru dezvoltare profesională 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind motivarea insuficientă a personalului 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind procesul compromis de recrutare personal 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind fluctuația personalului calificat 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind subiectivitatea evaluării performanțelor 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu în timpul lucrului de acasă 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind neasigurarea integrității vieții personale a funcționarului public 

o Pașaport pentru riscul de capital uman privind neasigurarea aplicării uniforme a regulilor interne legate de egalitatea de gen 

pentru toți angajații 

 P2-6-2 E3 Minută întâlnire Comitet riscuri Serviciul Fiscal de Stat nr. 3/502 din 22 decembrie 2021. 

 P2-7-2 E4 Capitolul 9 din Raport anual activitate cu secțiuni specifice privind riscul de resurse umane 

https://sfs.md/uploads/files/Rapoarte%20anuale/raport%20de%20activitate%202021.pdf  

P3-8. 

Conținutu

l, 

actualitat

ea și 

accesibilit

atea 

Parametru 1 

 P3-8-1 E1 Ghid pentru contribuabilii noi 

 P3-8-1 E2 Link-uri & Capturi de ecran 

 P3-8-1 E3 Întâlnire cu grup persoane dizabilități AOPD 

Parametru 2 

 P3-8-2 E1 Proces actualizare website 

 P3-8-2 E2 Cartă unitate pentru actualizare website 

 P3-8-2 E3 Link-uri & Capturi de ecran 

https://sfs.md/uploads/files/Rapoarte%20anuale/raport%20de%20activitate%202021.pdf


 

 

| 84 

Indicatori Surse documentare 

informațiil

or. 

 P3-8-2 E4 Actualizare Bază generalizată practică fiscală 

Parametru 3 

 P3-8-3 Link-uri & Capturi de ecran 

P3-9. 

Timpul de 

răspuns la 

solicitările 

de 

informații. 

 P3-9 Carta contribuabilului 

P3-10. 

Inițiative 

pentru 

reducerea 

costurilor 

cu 

conforma

rea 

contribua

bililor. 

 P3-10 E1 Exemplu revizuire formulare 

 P3-10 E2 Exemplu UNIF18 pre-completat 

 P3-10 E3 Exemplu formular CET18 pre-completat 

 P3-10 E4 Formular UNIF21 

 P3-10 E5 Link-uri & Capturi de ecran 

 P3-10 E6 Formular simplificat AI17 contribuabili mici 

 P3-10 E7 Formular simplificat DASS19 medici 

 P3-10 E8 Formular simplificat IU17 rezidenți parc IT 

 P3-10 E9 Formular simplificat SIMM20 pentru IMM 

 P3-10 E10 Declarație fiscală standard VEN12 

 P3-10 E11 Plan acțiune SFS 2022 

 P3-10 E12 Formular combinat reținere la sursă impozit pe venit, contribuții asigurări sociale și de sănătate 

P3-11. 

Obținerea 

feedback-

ului de la 

contribua

bili 

privind 

produsele 

Parametru 1 

 P3-11-1 E1 Link-uri & Capturi de ecran 

 P3-11-1 E2 Raport satisfacție contribuabili sondaj servicii IT 

 P3-11-1 E3 Sondaj Magenta consulting 

 P3-11-1 E4 Minute TAMP privind repetare sondaj contribuabili 

Parametru 2 

 P3-11-2 E1 Feedback acționabil Contabili News  

 P3-11-2 E2 Feedback acționabil Contabili News 2 

 P3-11-2 E3 Feedback acționabil Contabili News 3 
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Indicatori Surse documentare 

și 

serviciile. 

 P3-11-2 E4 Feedback acționabil Contabili News 4 

 P3-11-2 E5 Feedback acționabil Sondaj recuperare debite 

 P3-11-2 E6 Link-uri & Capturi de ecran 

 P3-11-2 E7 Minute întâlnire Contabili News iulie 2022 

 P3-11-2 E8 Minute întâlnire pentru discuții și acțiuni în urma sondajului 

P4-12. 

Rata de 

depunere 

la timp. 

 Date numerice din Tabelul din Anexa III 

P4-13 

Managem

entul 

contribua

bililor 

care nu 

depun 

declarații.  

 P4-13 Raport acțiuni conformare pentru contribuabilii care nu depun declarații 

P4-14. 

Folosirea 

de 

facilități 

pentru 

depunere 

electronic

ă. 

 P4-14 Cerințe depunere electronică contribuabili 

P5-15. 

Folosirea 

de 

metode 

pentru 

 Date numerice din Tabelul din Anexa III 
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Indicatori Surse documentare 

plata 

electronic

ă. 

P5-16. 

Folosirea 

de 

sisteme 

eficiente 

de 

colectare. 

 Date numerice din Tabelul din Anexa III 

P5-17. 

Plăți 

efectuate 

la timp. 

 Date numerice din Tabelul din Anexa III 

P5-18. 

Stocul și 

fluxul de 

arierate 

fiscale. 

 Date numerice din Tabelul din Anexa III 

P6-19. 

Acțiuni de 

verificare 

întreprins

e pentru a 

detecta și 

descuraja 

raportare

a 

incorectă. 

Parametru 1 

 P6-19-1 E1 Plan control (listă publicată) 2022 

 P6-19-1 E2 Raport Program conformare voluntară 2021 

 P6-19-1 E3 Strategie plan controale fiscale 2022 

Parametru 2 

 P6-19-2 E1 Ghid control sector construcții 

 P6-19-2 E2 Manual control agricultură și sector alimentar 

 P6-19-2 E3 Manual control lichidări, reorganizări 

 P6-19-2 E4 Instruire inspector de control 

 P6-19-2 E5 Manual Agric. Const. IT. Transport pagina 1 

 P6-19-2 E6 Ordine aprobare manual control 
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Indicatori Surse documentare 

 P6-19-2 E7 Regulamente pentru control fiscal 

 P6-19-2 E8 Codul fiscal 2022 

 P6-19-2 E9 Index manual control 

Parametru 3 

 P6-19-3 E1 Acțiuni de pe urma AQR (Audit Quality Review - Analiză calitate control) 

 P6-19-3 E2 Raport AQR T2 2021 

 P6-19-3 E3 Raport AQR T3 2021 

 P6-19-3 E4 Formular control calitate control 

 P6-19-3 E5 Ordin modificare AQR aprilie 22 

Parametru 4 

 P6-19-4 E1 Evaluare impact controale operative T1&2 2021 

 P6-19-4 E2 Raport eficiență control 2020 

 P6-19-4 E3 Raport privind toate activitățile de control 9 me septembrie 2021 

 P6-19-4 E4 Raport privind toate activitățile de control pentru 2021 

 P6-19-4 E5 Raport eficiență control 2019 

 P6-19-4 E6 Raport Program conformare voluntară 2021 

 P6-19-4 E7 Plan controale fiscale 2022 

P6-20. 

Folosirea 

de 

sisteme 

de 

corelare 

date la 

scară 

largă 

pentru a 

detecta 

raportare

a 

incorectă. 

 P6-20 POLMED17 corelare date 
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Indicatori Surse documentare 

P6-21. 

Inițiative 

întreprins

e pentru a 

încuraja 

raportare

a corectă. 

 P6-21 Soluții fiscale publice link 

P6-22. 

Monitoriz

area 

decalajulu

i fiscal 

pentru a 

evalua 

nivelurile 

de 

raportare 

incorectă. 

 P6-22 E1 Raport RAGAP CD 2021 

 P6-22 E2 Decalaj TVA service auto folosind metodologia RAGAP 

P7-23. 

Existența 

unui 

proces 

independ

ent, 

aplicabil 

și gradat 

de 

soluționar

ea a 

 P7-23-2 Structura organizațională Direcția contestații locație 

 P7-23-3 Document finalizare control standard 
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Indicatori Surse documentare 

disputelor

. 

P7-24. 

Timpul de 

soluționar

e a 

disputelor

. 

 Date numerice din Tabelul din Anexa III 

P7-25. 

Gradul în 

care se 

inițiază 

acțiuni cu 

privire la 

rezultatel

e 

disputelor 

 P7-25 Secțiune raport deficiențe contestație contribuabil 

P8-26. 

Contribuți

a la 

procesul 

de 

prognoza

re a 

veniturilor 

fiscale 

guvernam

entale. 

 P8-26 E1 Analiză colectare venituri lunare - exemplu ianuarie - iunie 2022. 

 P8-26 E2 Rapoarte lunare cu privire la fluctuații în colectare - exemplu - august 2022. 

 P8-26 E3 Registru unic stimulente/beneficii fiscale și vamale.  

 P8-26 E4 Regulament proces actualizare registru unic stimulente beneficii fiscale vamale Ordin 45. 

 P8-26 E5 Metodologie cu privire la prognozarea de venituri Ordin nr. 135 din 2017. 
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Indicatori Surse documentare 

P8-27. 

Gradul de 

adecvare 

a 

sistemului 

de 

contabilit

ate a 

veniturilor 

fiscale. 

 P8-27 E1 Raportul auditului conformității administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anii 2020-2021 Decizia Curții 

de Conturi a Republicii Moldova nr. 43 din 02.08.2022. https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1193/hotararea-nr43-din-02-august-

2022-cu-privire-la-raportul) 

 P8-27 E2 Raportul auditului conformității administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2019 Decizia 

Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 43 din 23.08.2020. https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1193/hotararea-nr43-din-02-

august-2022-cu-privire-la-raportul) 

 P8-27 E3 Lista misiunilor de audit intern pentru 2018 2022 

o Anul 2021 Intervenție asigurare audit intern cu titlul: Evaluarea sistemului pentru păstrarea evidențelor speciale de 

obligații fiscale în vedere luării deciziilor adecvate. 

o Anul 2020 Misiune consiliere audit intern cu titlul: Evaluarea operațională a procesului Intrare Cont curent contribuabil în 

AIS (Automated Information System - Sistem informatic automat). 

o Anul 2020 Misiune asigurare audit intern cu titlul: Evaluarea veracității evidențelor de obligații fiscale 

 P8-27 E4 Ordin SFS Numărul 671 din 31 decembrie 2020 privind exploatarea industrială a „Sistemului de management al informațiilor 

de trezorerie”. 

 P8-27 E5 Ordin SFS Numărul 629 din 31 decembrie 2019 privind implementarea experimentală a „Sistemului de management al 

informațiilor de trezorerie”. 

P8-28. 

Gradul de 

adecvare 

a 

procesului 

de 

rambursar

e fiscală. 

 P8-28 E1 Hotărârea de Guvern nr. 93 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea TVA. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130945&lang=ro# 

 P8-28 E2 Adnotare privind determinarea metodei de restituire TVA. 

 P8-28 E3 Decizie de inițiere control pe restituire TVA. 

 P8 28 E4 Notă privind motivele pentru controlul neplanificat pe restituire TVA. 

 P8 28 E5 Date numerice din Tabelul 15 din Anexa III. 

P9-29. 

Mecanism

e interne 

Parametru 1 

 P9-29-1 E1 Ordin SFS Nr 0015 din 10 01 2022 Comitet audit intern.  

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1193/hotararea-nr43-din-02-august-2022-cu-privire-la-raportul
https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1193/hotararea-nr43-din-02-august-2022-cu-privire-la-raportul
https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1050/hotararea-nr43-din-26-august-2020-cu-privire-la-raportul
https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1050/hotararea-nr43-din-26-august-2020-cu-privire-la-raportul
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130945&lang=ro
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Indicatori Surse documentare 

de 

asigurare. 

 P9-20-1 E2 Art. 19 par. (4) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110514&lang=ro 

 P9-29-1 E3 Ordin Ministerul de Finanțe Nr. 141/2021  

 P9-29-1 E4 Plan Strategic Audit Intern 2022-2024. 

 P9-29-1 E5 Plan AI anual 2022. 

 P9-29-1 E6 Matrice evaluare riscuri pentru planificare misiuni 2022. 

 P9-29-1 E7 Listă misiuni audit IT efectuate în perioada 2018 -2022.  

 P9-29-1 E8 2 Rapoarte audit intern legate de misiuni IT. 

 P9-29-1 E9 Confirmare deținere certificate - Registrul auditorilor interni certificați (Ordin MF 132/2020. rând 12. 64. 67)  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123655&lang=ro 

 P9-29-1 E10 Hotărârea de Guvern nr. 556/2019. Regulament privind dobândirea, confirmarea  și dezvoltarea calificării profesionale în 

domeniul auditului intern în sectorul public pentru certificarea auditorilor interni din sectorul public. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119034&lang=ro) 

 P9-29-1 E11 GD 617/2019 Regulamentul privind evaluarea calității  activității de audit intern în sectorul public. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119615&lang=ro 

 P9-29-1 E12 Raport evaluare audit intern de evaluator extern https://sfs.md/uploads/files/Rapoarteanualeolga/versiunea%20PDF.pdf ) 

 P9-29-1 E13 Raport privind acțiunile întreprinse de către SAI din SFS pentru a implementa recomandările echipei externe de evaluare a 

calității activității de audit intern desfășurată în 2020. 

 P9-29-1 E 14 Lista misiunilor de audit intern pentru 2018 2022. 

Parametru 2 

 P9-29-2 E1 Cod etică și conduită a oficialilor fiscali din SFS. 

 P9-29-2 E2 Listă cod etică și conduită - note Test evaluare cunoștințe 

 P9-29-2 E3 Ordin 326/2018 care descrie procesul pentru efectuarea investigațiilor de serviciu + procese operaționale asociate.  

 P9-29-2 E4 Ordinul 287/2020 privind optimizarea activității, în conformitate cu prevederile Legii privind Codul de conduită a 

Funcționarilor publici Nr. 25/2008, ale Legii integrității Nr. 82/2017 și ale Hotărârii de Guvern Nr. 116/2020 în cadrul Serviciului fiscal de 

stat. 

 P9-29-2 E5 SFS Ghid Nr. 40/2021 privind măsuri de conștientizare și pentru cultivarea integrității în cadrul SFS. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123655&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119034&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119615&lang=ro
https://sfs.md/uploads/files/Rapoarteanualeolga/versiunea%20PDF.pdf


 

 

| 92 

Indicatori Surse documentare 

 P9-29-2 E6 Ordinul 577/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind maniera de declarare și soluționare a conflictului de interese și 

Registrul declarațiilor de conflict de interese din cadrul SFS. 

 P9-29-2 E7 Date statistice despre integritate publicate. 

 P9-29-2 E8 Proces operațional S14.03.009 Desfășurarea anchetelor și investigațiilor interne. 

 P9-29-2 E9 Raport despre implementarea politicii privind funcțiile sensibile 2020. 

P9-30. 

Superviza

rea 

externă a 

administr

ației 

fiscale. 

Parametru 1 

 P9-30 E1 Link către rapoartele realizate de auditul Curții de auditori și răspunsuri pe website-ul SFS 

https://sfs.md/ro/pagina/rapoarte-anuale   

 

Parametru 2 

 P9-30 E2 Plan sectorial de acțiuni anticorupție și integritate al Serviciului Fiscal de Stat pentru 2021-2022 și rapoarte implementare. 

https://sfs.md/ro/pagina/integritatea-institutionala 

 P9-30. E3 Ombudsman pentru Moldova. http://ombudsman.md/ 

P9-31. 

Percepția 

publică 

privind 

integritat

ea. 

 P9-31 E1 Raport „Nivel satisfacție persoane juridice cu serviciile și activitățile SFS"  

 https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa02-05-2019.pdf 

 P9-31 E2 Raport „Nivel satisfacție persoane fizice cu serviciile și activitățile SFS"  

 https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa_fizice02-05-2019.pdf 

 P9-31 E3 Plan acțiuni de creștere a satisfacției contribuabililor cu serviciile prestate de Serviciul Fiscal de Stat. 

 P9-31 E4 Raport privind rezultatele sondajului de opinie cu privire la integritatea angajaților Serviciului 2021, realizat de SFS. 

 P9-31 E5 3 Rapoarte Transparency International 2019-2020: 

o Monitorizarea politicilor anticorupție la autoritățile publice centrale - Transparency International – Moldova. 

o http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2020/10/Raport-monitorizare-generalizat-1.pdf  

 

o http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2020/06/Monitorizarea-politicilor_-DAIP_Etica-meritocratia.pdf  

 

o Sondaj funcționari publici „Calitatea politicilor anticorupție și climatul de lucru la autoritățile publice centrale”.  

 http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2019/12/Raport-sondaj-APC-final.pdf 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsfs.md%2Fro%2Fpagina%2Frapoarte-anuale&data=05%7C01%7CJAcedo%40imf.org%7Cae16173f98e14628409708da9fa67433%7C8085fa43302e45bdb171a6648c3b6be7%7C0%7C0%7C637997836280943599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sgahEtaOmh3b17vQllKRBIBvYm0X0K9E%2BK7jgC7qHOw%3D&reserved=0
https://sfs.md/ro/pagina/integritatea-institutionala
http://ombudsman.md/
https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa02-05-2019.pdf
https://sfs.md/uploads/files/Docs/cooperare-internationala/proiectul-tamp/Comunicate_de_presa_fizice02-05-2019.pdf
http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2020/10/Raport-monitorizare-generalizat-1.pdf
http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2020/06/Monitorizarea-politicilor_-DAIP_Etica-meritocratia.pdf
http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2019/12/Raport-sondaj-APC-final.pdf
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Indicatori Surse documentare 

P9-32. 

Publicarea 

activitățilo

r, a 

rezultatel

or și a 

planurilor. 

 P9-32 E1 Capturi de ecran ale publicărilor pe website ale rapoartelor și planurilor anuale. 

 P9-32 E2 Catalog SFS de date guvernamentale. Capitolul XIII. Date statistice despre execuția bugetară a SFS și date statistice despre 

planificarea bugetară SFS. https://sfs.md/ro/catalogul-datelor-deschise/xiii-alte-date-cu-referire-la-activitatea-sfs  

 P9-32 E3 Program dezvoltare strategică (dată publicare 12.07.2021 indicată pe 

website)https://sfs.md/uploads/files/strategia%20de%20deservire/Programul%20de%20dezvoltare%20strategic%C4%83%20a%20SFS%

20pentru%20anii%202021%20-%202023%20aprobat%20prin%20Decizia%20CE%20nr-11%20din%2030-06-2021.pdf 

 P9-32 E4 Plan acțiuni al Serviciului Fiscal de Stat pentru 2022) https://sfs.md/uploads/files/Docs/planuri-programe/strategie-

dezvoltare/Planul%20de%20ac%C8%9Biuni%20SFS%20pentru%20anul%202022%20publicare.pdf 

 P9-32 E5 Plan de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru 2021 (data publicării 26.02.2021 este indicată pe website) 

https://sfs.md/uploads/files/rapoarte/Plan%20de%20activitate%20al%20Serviciului%20Fiscal%20de%20Stat%20pentru%20anul%20202

1.pdf 

 P9-32 E6 Prioritățile Serviciului Fiscal de Stat pentru 2020 (data publicării 06.02.2020 este indicată pe website) 

https://sfs.md/uploads/files/Docs/planuri-programe/strategie-dezvoltare/proprietati_activitate_SFS2020.pdf 

 

https://sfs.md/ro/catalogul-datelor-deschise/xiii-alte-date-cu-referire-la-activitatea-sfs
https://sfs.md/uploads/files/strategia%20de%20deservire/Programul%20de%20dezvoltare%20strategic%C4%83%20a%20SFS%20pentru%20anii%202021%20-%202023%20aprobat%20prin%20Decizia%20CE%20nr-11%20din%2030-06-2021.pdf
https://sfs.md/uploads/files/strategia%20de%20deservire/Programul%20de%20dezvoltare%20strategic%C4%83%20a%20SFS%20pentru%20anii%202021%20-%202023%20aprobat%20prin%20Decizia%20CE%20nr-11%20din%2030-06-2021.pdf
https://sfs.md/uploads/files/Docs/planuri-programe/strategie-dezvoltare/Planul%20de%20ac%C8%9Biuni%20SFS%20pentru%20anul%202022%20publicare.pdf
https://sfs.md/uploads/files/Docs/planuri-programe/strategie-dezvoltare/Planul%20de%20ac%C8%9Biuni%20SFS%20pentru%20anul%202022%20publicare.pdf
https://sfs.md/uploads/files/rapoarte/Plan%20de%20activitate%20al%20Serviciului%20Fiscal%20de%20Stat%20pentru%20anul%202021.pdf
https://sfs.md/uploads/files/rapoarte/Plan%20de%20activitate%20al%20Serviciului%20Fiscal%20de%20Stat%20pentru%20anul%202021.pdf
https://sfs.md/uploads/files/Docs/planuri-programe/strategie-dezvoltare/proprietati_activitate_SFS2020.pdf
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