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CUVÎNT ÎNAINTE 

 

Serviciul Fiscal de Stat în continuarea bunei tradiţii de implementare a Programului de 

conformare  a contribuabilului, în anul 2013 şi-a propus  majorarea nivelului de conformare voluntară 

la prevederile legislaţiei în vigoare în rîndul contribuabililor, prin susţinerea aceloraşi metode şi 

mijloace utilizate în anii 2011 - 2012, fiind asigurată aplicarea metodelor noi şi eficiente de 

interacţiune şi comunicare, astfel încît liberul acces la consultaţii şi echitatea să se manifeste în toate 

acţiunile întreprinse de organul fiscal. 

Programul de conformare a contribuabililor pe anul 2013 este o sinteză a indicatorilor 

rezultativităţii acţiunilor desfăşurate de către SFS în perioada anului 2012, descrierilor metodelor şi 

mijloacelor utilizate în anul 2013 pentru sporirea gradului de conformare benevolă, precum şi 

pîrghiilor utilizate de către organul fiscal întru prevenirea şi combaterea evaziunilor fiscale. 

Publicarea intenţiilor organului fiscal în anul 2012 a permis o deschidere către mediul de 

afaceri, care la rîndul său a luat act de acţiunile propuse, a reuşit să se autosesizeze asupra necesităţii 

conformării benevole, ce respectiv a  majorat încasările la Bugetul Public Naţional. 

Pentru anul 2013, Serviciul Fiscal de Stat mizează pe aceeaşi deschidere din partea 

contribuabililor,  dar îşi propune şi formarea unor mecanism de feed-back, pentru analizarea 

funcţionalităţii riscurilor de conformare identificate, precum şi îmbunătăţirea cadrului normativ al 

implementării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice.  

Conformarea reprezintă procesul de potrivire, adaptare şi supunere unor reglementări, iar 

scopul final al conformării benevole a contribuabililor poate şi urmează a fi resimţit prin creşterea 

nivelului de viaţă a cetăţenilor Republicii Moldova. 
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HG Hotărîrea Guvernului 
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BASS Bugetul asigurărilor sociale de stat 

FAOAM Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă 
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Moldovei 
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SIA Sistem Informaţional Automatizat 

TVA Taxa pe valoarea adăugată 

RGEFF Registrul general electronic al facturilor fiscale 

PFVM Persoane fizice cu venituri mari 
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Introducere 

Programul de conformare din acest an este o continuitate a programelor de conformare 

implementate în anii 2011-2012 şi a fost elaborat pentru majorarea în continuare a nivelului de 

conformare benevolă şi descurajarea  contribuabililor care au decis sa nu se conformeze, iar 

rezultatele urmează să reducă din decalajului fiscal. 

Obiectivul Programului de conformare este de a promova un nivel ridicat de conformare 

voluntară a contribuabililor din Moldova cu legislaţia fiscală, utilizînd în acest scop o gamă largă de 

instrumente orientate în primul rînd la o deservire corectă a contribuabililor. 

Ca şi în anii precedenţi Programul de conformare a contribuabililor prevede  politici de 

asistenţă şi sprijin la facilitarea conformării, precum şi politici de descurajare şi detectare a 

contribuabililor ce intenţionat nu se conformează. Ca obiectiv important pentru Serviciul Fiscal este 

stabilit  micşorarea presiunii asupra contribuabililor oneşti, care execută la timp şi în volum deplin 

obligaţiile fiscale şi, concomitent, asigurarea sancţionări inevitabile  pentru cei, care conştient se 

eschivează de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii. 

Programul de conformare este elaborat în baza Modelului de gestionare a riscurilor de 

conformare, fapt care reduce din subiectivismul funcţionarilor fiscali, ajută şi inspiră la căutarea 

echilibrului de abordări în dependenţă de gradul de semnificaţie.  

SFS stabileşte Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2013 prin prisma 

„Ghidului de gestionare a riscurilor de conformare” al CE, specializat pentru administraţiile fiscale 

ale ţărilor UE, precum şi în concordanţă cu propunerile misiunilor FMI ce au avut loc pe parcursul 

anului 2012. Concomitent, obiectivele generale şi specifice ale Programului sînt elaborate în baza 

Planului de dezvoltare a SFS pentru anii 2011-2015, aprobat prin HG nr.1141 din 16.12.2010 

(Obiectivul general4.2A.1. Elaborarea strategiei generale de conformare).   

Aşteptările societăţii, în cazul activităţilor desfăşurate de organul fiscal, sînt probabil cel mai 

mult măsurabile, din considerentul că, sarcina SFS este asigurarea încasării impozitelor, taxelor, şi 

altor plăţi- componenta esenţială a veniturilor bugetare. 
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01 
Sistemul de impozitare: 

valoarea şi dinamica 
 

 

Sistemul de impozitare administrat de SFS, include impozite şi taxe generale de stat şi locale. 

Suplimentar la aceste impozite şi taxe SFS administrează şi alte tipuri de venituri la Bugetul Public 

Naţional, inclusiv la BASS şi FAOAM.  

În anul 2012 veniturile colectate de SFS la Bugetul Public Naţional faţă de anul 2011 au crescut 

cu 3098,3 mil lei  sau cu 19,4%.  

Tabel 1. Veniturile BPN în dinamică pentru anii 2010-2012 

Anul Calculat  Planificat Încasat Diferenţa 
încasat/ 
calculat 

Diferenţa 
încasat/ 
planificat  

diferenţa 
încasat 2012 

faţă de anii 
de 2010-

2011 mil. lei 

creşterea 
procentuală 
a încasărilor 

2012 faţă de 
anii 2010-

2011 

2010 mil lei  13,793.1 14,700.7 14,790.3 997.2 89.6 4,237.8 28.7% 

2011 mil lei 15,055.4 16,130.6 15,929.8 874.4 -200.8 3,098.3 19.4% 

2012 mil lei 16,395.8 18,968.0 19,028.1 2,632.3 60.1 0.0  

Sursa: rapoartele IFPS 

 

De asemenea a fost înregistrată majorare de încasări comparativ cu suma planificată, cu 60,1 

mil.lei sau cu 0,3%. 

 

În anul 2012 a fost înregistrată cel mai mare nivel de creştere a încasărilor din toată istoria SFS. 

Acest fapt în mare măsură se datorează sensibilizării contribuabililor pentru conformare voluntară la 

obligaţiile fiscale, majorarea şi îmbunătăţirea calităţii comunicării cu contribuabilii.  
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Schema 1. Dinamica încasărilor pe tipuri de bugete pentru anii 2010-2012 

 

Sursa: rapoartele IFPS 

Ponderea principală a veniturilor fiscale în anul 2012 s-a înregistrat la Impozitul pe venit,  TVA şi 

accize (total venituri fiscale (BS şi BUAT)colectate în anul 2012 – 10176,3 mil lei). 

Comparativ cu anul 2011, se observă a creştere a ponderii veniturilor fiscale la impozitul pe venit, 

din considerentul reintroducerii în anul de referinţă a impozitului pe venit din activitatea de 

întreprinzătorla cota standard de 12%. 

Structura veniturilor administrate de SFS se prezintă în Schema 2. 

Schema 2. Ponderea principalelor impozite şi taxe în total încasări în 2012. 

 

Sursa: rapoartele IFPS 
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 Impozitul pe venit 

Impozitul pe venit include impozitul din activitatea de întreprinzător, impozitul calculat la sursa 

de plată pentru rezidenţi şi nerezidenţi, ce se referă inclusiv şi la cel reţinut din veniturile salariale şi 

impozitul reţinut dintr-o serie de servicii prestate de persoanele fizice. Ponderea acestui impozit 

constituie circa 39,2% din veniturile fiscale.  

TVA 

SFS administrează doar TVA la livrările de mărfuri şi servicii pe teritoriul Republicii Moldova şi 

exportul de mărfuri şi servicii 

În anul 2012 suma TVA încasată la buget constituie 3505,6 mil lei, ceea ce este cu 343,2 mil lei 

mai mult faţă de anul 2011, sau cu 10,9% 

Accizele 

Principalele surse de venit pentru colectarea accizelor reprezintă producţia de alcool, de 

tutungerie, produsele petroliere.  

Ponderea accizelor la buget constituie 533,5 mil.lei, sau 5,2% din veniturile fiscale acumulate. 

În concluzie,  în partea ce ţine de asigurarea colectării veniturilor bugetare în cuantum 

integral, Serviciul Fiscal de Stat a reuşit obţinerea rezultatelor  crescînde a veniturilor, atît în 

comparaţie cu cele planificate, cît şi în raport cu cele ale anilor precedenţi.  
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8 

Categoriile de contribuabili-cheie 

SFS în anul 2013 nu a renunţat la divizarea contribuabililor administraţi în 6 categorii, în 

dependenţă de cifra de afaceri. Atribuirea la una din categorii permite abordarea diferită, în 

dependenţă de nivelul de risc identificat.  

Categoriile contribuabililor-cheie sunt următoarele: 

 Contribuabili mari 

 Contribuabili mijlocii 

 Contribuabili mici 

 Micro-business  

 Persoanele fizice – cetăţeni 

 Persoanele fizice cu venituri mari 

 Alţi contribuabili. 

 

Pentru anul 2013 au fost identificaţi 443 contribuabili mari (Ordinul IFPS nr. 1615 din 

24.12.2012). Totodată, componenţa listei permite să conchidem că majoritatea afacerilor  ”mari” 

se desfăşoară în municipiile Chişinău şi Bălţi, iar contribuabilii din alte unităţi teritorial-

administrative alcătuiesc doar 16% din totalul contribuabililor mari. 

Un aspect important în selectarea contribuabililor mari pentru anul 2013, l-au avut 

contribuţiile acestora la BPN, din motivul că, conform recomandărilor FMI acestea urmează să 

atingă cel puţin 60% din totalul încasărilor la BPN. 

De asemenea, în anul 2013, în contextul  reglementărilor legislaţiei fiscale în vigoare, SFS 

urmează să intensifice acţiunile de administrare a persoanelor fizice cu venituri mari (PFVM). 

Detalii asupra metodelor şi instrumentelor de administrare a PFVM sunt oferite în capitolul VI. 
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02 

Rezultatele anului 2012 

 

 

Evaluarea rezultatului implementării Programului anului 2012 

 

Serviciul Fiscal de Stat a evaluat rezultatele implementării Programului de conformare a 

contribuabililor pentru anul 2012. Obiectivul Programului de conformare este de a promova un 

nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova cu legislaţia fiscală, 

inclusiv prin acces uşor la drepturile legale şi prin micşorarea costurilor de raportare fiscală.  

Este un fapt stabilit, că contribuabilii, cetăţenii, mass - media sunt în aşteptarea 

îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor fiscale, ridicarea nivelului de transparenţă şi de 

responsabilitate, diminuarea eventualelor costuri. Aceste aşteptări trebuie să fie realizate în 

scopul de a menţine încrederea în sistemul fiscal şi a reduce presiunea asupra contribuabililor 

oneşti.  

La elaborarea Modelului de gestionare a riscurilor de conformare pentru anul 2012 au 

fost ajustaţi  şi actualizaţi unii factori de risc, comparativ cu anul 2011,  însă numărul total (20) a 

rămas neschimbat, de asemenea ca şi gruparea lor în riscuri generale, specifice şi riscuri privind 

conformarea TVA. Concomitent toţi factorii de risc au fost cuantificaţi. 

Cea mai importantă modificare constă în automatizarea procesului de evaluare a riscurilor 

în baza informaţiilor disponibile în baza de date a SFS.  A fost evaluat riscul „personalizat” 

pentru fiecare contribuabil, a fost determinată valoarea medie pe categorii de contribuabili – 

DMC, mari, medii, mici, micro, precum şi valoarea medie pe genuri de activitate. A fost 

automatizată estimarea parametrului  de probabilitate, ce indică gravitatea impactului în cazul 

materializării riscului. 
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Ca rezultat al estimării decalajului fiscal pe categorii de contribuabili şi genuri de 

activitate conform CAEM, în baza Modelului de gestionare a riscurilor de conformare, pentru 

anul 2012 au fost selectate 3 genuri de activitate ce generează 56%  din decalajul total estimat: 

 Comerţul cu ridicata şi amănuntul... (categoria „G” conform CAEM) ; 

 Industria prelucrătoare (din categoria „D” conform CAEM); 

 Transporturi şi comunicaţii (categoria „I” conform CAEM). 

 

În Programul de conformare a contribuabililor au fost prevăzute  politici de asistenţă şi 

sprijin la facilitarea conformării, precum şi politici de descurajare şi detectare a contribuabililor 

ce intenţionat nu se conformează. Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal este micşorarea 

presiunii asupra contribuabililor oneşti, care execută la timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale 

şi, concomitent, asigurarea sancţionări inevitabile  pentru cei, care conştient se eschivează de la 

plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii. 

Pentru a dezvălui mai complex impactul Programului de conformare asupra schimbării 

comportamentului contribuabililor, atît la general, cît şi divizat pe genuri de activitate, în 

continuare se vor analiza rezultatele obţinute de Serviciul Fiscal în anul 2012. 

Tabel 2. Dinamica încasărilor administrate de SFS în 2011 – 2012 

 

 

 

 

 

 

Comparativ cu anul 2011, încasările la Bugetul public Naţional s-au majorat cu mai mult 

de 3 miliarde lei. Respectiv au fost majorate încasările la toate bugetele. În special la Bugetul de 

Stat s-a înregistrat o majorare cu 25% sau cu 1,2 miliarde lei. Iar cu aceste 1,2 miliarde lei au 

fost majorate alocările pentru învăţămînt, ştiinţe şi inovare, apărarea naţională, justiţie, 

menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională, cultură, artă sport etc. Planul la Bugetul de 

Stat a fost executat, dar şi depăşit cu 45,8 milioane lei. 

mil.lei % mil.lei %

a b c d=b-a e=b/a*100-100 f=b-c g=b/c*100-100

BPN 18 968,0 19 028,1 15 929,8 60,1 0,3% 3 098,3 19,4%

BS 5 949,5 5 995,3 4 797,3 45,8 0,8% 1 198,0 25,0%

BUAT 4 093,7 4 181,0 3 002,6 87,3 2,1% 1 178,4 39,2%

BASS 7 174,8 7 126,2 6 551,3 -48,6 -0,7% 574,9 8,8%

FAOAM 1 749,9 1 725,6 1 578,6 -24,4 -1,4% 147,0 9,3%

Tipul de 

Buget

Devieri faţă de 

Plan

Modificare faţă 

de 2011
Planificat 

2012 

(mil.lei)

Încasat 

2012 

(mil.lei)

Încasat 

2011 

(mil.lei)
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De asemenea a fost înregistrată majorarea încasărilor la Bugetul Unităţilor Administrativ 

Teritoriale cu circa 1,2 miliarde lei. În parte această creştere se datorează reintroducerii 

impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător.  

Dar oricum aceste majorări esenţiale nu au contribuit la executarea planului de încasări la 

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat şi la Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, 

chiar dacă comparativ cu anul precedent de asemenea a fost înregistrată creştere a încasărilor.  

În continuare se prezintă dinamica încasărilor la contribuabilii selectaţi în baza riscurilor, 

divizat pe genuri de activitate. 

Total în baza Modelului de gestionare a riscurilor, din cele 3 genuri de activitate, au fost 

selectaţi 1847 contribuabili ce denotă risc sporit de conformare fiscală, adică din categoria celor 

ce au decis ferm să nu plătească impozite, sub nici o formă. Aceşti contribuabili au fost incluşi în 

planul de control fiscal pentru anul 2012. Dar oricum, către ei la început au fost aplicate alte 

tratări ce conduc la conformarea voluntară. Iar controlul fiscal este ultima etapă, care se aplică 

numai în caz că contribuabilul nu se lasă convins să calculeze, să raporteze  şi să achite 

impozitele, taxele şi alte obligaţii fiscale la buget. 

Achitările  contribuabililor (1847) selectaţi pentru abordare (din cele 3 genuri de 

activitate) în baza Modelului din anul 2012 constituie 510,6 mil. lei indicînd o creştere 

substanţială de 36% în comparaţie cu 2011.  

Tabel 3. Rezultatele Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 

Indicatori Total pe 

republică 

Marii 

contribuabili 

IFS 

teritoriale 

Achitări la 

BPN 
510,6 mil. lei 120,4 mil.lei 390,1 mil.lei 

Creştere total,              

inclusiv: 
36% 22% 40% 

Industria 

prelucrătoare 
50% 50% 50% 

Comerţ cu 

ridicata şi amănuntul 
31% 8% 38% 

Transporturi 

şi comunicaţii 
33% 34% 33% 
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Dar trebuie de menţionat, că controlul fiscal total este ultima etapă în procesul de 

schimbare a comportamentului contribuabilului şi convingerea lui de a se conforma voluntar la 

legislaţia fiscală. Astfel, la 1450 agenţi economici au fost expediate scrisori argumentate, prin 

care se solicita respectuos respectarea legislaţiei fiscale, calcularea, raportarea şi achitarea 

impozitelor, taxelor şi altor obligaţii fiscale. De asemenea cu 1218 contribuabili s-adiscutat  la 

această temă. La 377 contribuabili au fost efectuate vizite fiscale, iar la 386 contribuabili au fost 

efectuate controale fiscale operative, în rezultatul cărora au fost aplicate sancţiuni fiscale în sumă 

2996,5 mii lei. La 336 contribuabili au fost efectuate controale fiscale tematice, inclusiv la 64 

contribuabili cu efectuarea inventarierii, în rezultatul cărora s-a calculat suplimentar la buget 

13041,9 mii lei. La 53 contribuabili au fost instituite posturi fiscale.  

Din numărul total de contribuabili selectaţi, la 134 contribuabili au fost efectuate 

controale fiscale prin metoda verificării totale, în rezultatul cărora a fost calculat suplimentar la 

buget 9213,6 mii lei. Astfel, din cei 1847 contribuabili cu risc major de neconformare, au fost 

efectuate controale fiscale totale numai la 134. În acest sens se poate considera, că 1713 

contribuabili şi-au schimbat, mai mult sau mai puţin, comportamentul faţă de obligaţia de a 

calcula, raporta şi achita la buget impozitele, taxele şi alte obligaţii stabilite de legislaţie. 

Comerţul cu ridicata şi amănuntul... (G) 

Din acest gen de activitate au fost selectaţi 1244 contribuabili cu risc sporit de 

neconformare fiscală. Cele mai majore riscuri ale acestui gen de activitate sînt nereflectarea în 

evidenţa contabilă a tuturor veniturilor, achitarea salariului în plic, interpretarea incorectă a 

legislaţiei, suma nesemnificativă a impozitelor şi taxelor achitate la buget comparativ cu cifra de 

afaceri înregistrată, pseudoactivitate de întreprinzător şi altele.  

Aceşti 1244 contribuabili au achitat în anul 2011 la buget 242,8 milioane lei, iar în anul 

2012, în rezultatul tuturor tipurilor de abordări specifice, au achitat 318,2 milioane lei. Creşterea 

constituie 75,4 milioane lei sau 31% faţă de anul 2011. 

 

Industria prelucrătoare (D) 

Din acest gen de activitate au fost selectaţi 352 contribuabili cu risc sporit de 

neconformare fiscală. Cele mai majore riscuri ale acestui gen de activitate sînt neachitarea 

impozitelor şi taxelor, adică au restanţe mari la buget, nereflectarea în evidenţa contabilă a 

tuturor veniturilor, relaţii economice cu agenţi economici ce desfăşoară pseudoactivitate de 

întreprinzător, achitarea salariului în plic, interpretarea incorectă a legislaţiei, suma 
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nesemnificativă a impozitelor şi taxelor achitate la buget comparativ cu cifra de afaceri 

înregistrată, neachitarea accizelor şi altele.  

Aceşti 352 contribuabili au achitat în anul 2011 la buget 81,7 milioane lei, iar în anul 

2012, în rezultatul tuturor tipurilor de abordări specifice, au achitat 122,8 milioane lei. Creşterea 

constituie 41,1 milioane lei sau 50% faţă de anul 2011. 

 

 

 

Transporturi şi comunicaţii (I) 

 Din acest gen de activitate au fost selectaţi 251 contribuabili cu risc sporit de 

neconformare fiscală. Cele mai majore riscuri ale acestui gen de activitate sînt achitarea 

salariului în plic, suma nesemnificativă a impozitelor şi taxelor achitate la buget comparativ cu 

cifra de afaceri înregistrată, interpretarea incorectă a legislaţiei, relaţii economice cu agenţi 

economici ce desfăşoară pseudoactivitate de întreprinzător, nereflectarea în evidenţa contabilă a 

tuturor veniturilor şi altele. 

Aceşti 251 contribuabili au achitat în anul 2011 la buget 52,2 milioane lei, iar în anul 

2012, în rezultatul tuturor tipurilor de abordări specifice, au achitat 69,6 milioane lei. Creşterea 

constituie 17,4  milioane lei sau 33% faţă de anul 2011. 

 

Abordări pentru diminuarea riscurilor şi contracararea planificării fiscale agresive 

 

SFS şi-a concentrat eforturile pentru a diminua impactul riscurilor şi a majora încasările 

la buget. O atenţie deosebită merită riscul de interpretare incorectă a legislaţiei fiscale. Pentru 

micşorarea impactului acestui risc, SFS întreprinde un şir de măsuri, cum ar fi: 

- Organizarea seminarelor pentru contribuabili. Pentru comoditatea contribuabililor, 

dar şi în cazul modificărilor Codului fiscal (modificări ale Codului fiscal se operează destul de 

des), se organizează seminare cu tematică fiscală. Informaţia despre aceste seminare este 

plasată din timp pe pagina  oficială www.fisc.md; 

- Baza generalizată a practicii fiscale - poziţia oficială a SFS pe diferite întrebări de 

administrare fiscală este expusă pe  pagina oficială www.fisc.md. Pentru comoditate întrebările 

sînt structurate la fel ca şi titlurile Codului fiscal; 

- Revista „Monitorul fiscal fisc.md”; 

- Toate formularele de raportare fiscală sînt disponibile în orice oficiu fiscal şi în 

format electronic pe pagina oficială www.fisc.md. A fost elaborată Lista serviciilor publice 

http://www.fisc.md/
http://www.fisc.md/
http://www.fisc.md/
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oferite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru publicare pe portalul servicii.gov.md. 

Această listă cuprinde 12 servicii. 

- Mai multe servicii pot fi accesate pe pagina www.servicii.fisc.md; 

- Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.195 di 4 aprilie 2012 „Cu privire la 

aprobarea Planului de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013” şi a Ordinului 

IFPS nr.395 din 8 iunie 2012 a fost elaborat Catalogul Serviciului Fiscal de Stat de Date 

Guvernamentale cu Caracter Public, care sînt deschise publicului prin publicarea pe portalul 

www.date.gov.md în 2012-2013. Catalogul a fost plasat pe pagina  web a SFS. 

- Comunicatele despre principalele evenimente din activitatea fiscală se publică 

sistematic pe pagina oficială. 

 De asemenea SFS a implementat diverse alte servicii pentru contribuabili, care 

vor ajuta şi susţine agenţii economici şi cetăţenii Republicii Moldova să respecte legislaţia 

fiscală. 

 

Este bine cunoscut faptul că contribuabilii sunt mai 

predispuşi să evite obligaţiile sale dacă constată că alţi 

contribuabili-evazionişti rămîn nepedepsiţi. Astfel, riscurile care 

sunt aparent mici sub aspect de venituri ar trebui totuşi să fie 

abordate cu perseverenţă, dacă acestea contribuie la percepţia şi 

insinuarea precum că evaziunea este răspîndită pe larg. Este 

necesar de extins comunicarea între SFS şi societate, pentru a 

elimina asemenea concepţii. Astfel, pentru contribuabilii care au decis ferm să nu se conformeze 

(depistaţi în baza riscurilor) se aplică pîrghiile de conformare forţată – controlul fiscal, instituirea 

posturilor fiscale, încasarea forţată a restanţelor la buget. 

Cu certitudine se poate afirma, că implementarea Programului de conformare a avut 

impact asupra mai multor contribuabili, nu numai asupra celor selectaţi în baza riscurilor. În 

tabelul de mai jos este expusă analiza încasărilor pe genuri de activitate, în dinamică 2010 – 

2012, potrivit căreia se poate constata o creştere evidentă a încasărilor la buget în toate genurile 

de activitate, dar în special în  genurile selectate pentru abordare specială de schimbare a 

comportamentului. 

 

 

 

Calitatea 

serviciului prestat 

si comunicarea 

asociată acestuia– 

pîrghii esenţiale în 

creşterea 

civismului fiscal. 

 

http://www.servicii.fisc.md/
http://www.date.gov.md/


 

Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2013 pag.15 
 

Tabel 5. Încasările în evoluţie pe genuri de activitate pentru anii 2010-2012 (mil. lei) 

genuri de activitate  2 010 2 011 2 012 

COD 

CAEM 
 incasari (Mil. lei) incasari (Mil. lei) incasari (Mil. lei) 

A Agricultura 751,59 894,61 1 057,49 

B Pescuitul 12,18 12,28 11,57 

C Industria extractivă 63,93 72,07 62,10 

D Industria prelucrătoare 2 088,08 2 221,89 2 489,90 

E Energetică 792,04 741,38 909,96 

F Construcţii 272,56 294,40 359,20 

G Comerţ 2 707,97 2 888,00 3 638,88 

H Hoteluri şi Restaurante 244,28 269,91 327,74 

I Transporturi şi Comunicaţii 1 895,68 1 967,81 2 653,75 

J Activităţi Financiare 637,37 685,62 824,87 

K Tranzacţii imobiliare 1 360,48 1 566,27 1 823,62 

L Administraţie publică 1 228,59 1 306,46 1 450,56 

M Învăţămînt 583,36 608,87 673,85 

N Sănătate 766,08 810,91 912,78 

O Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 1 379,82 1 582,69 1 825,19 

P Servicii acordate gospodăriilor particulare... 2,02 2,56 2,00 

Q Activităţi ale organizaţiilor extrateritoriale 4,28 4,08 4,65 

  Total 14 790 15 930 19 028 

Schema 3. Dinamica încasărilor divizat pe genuri de activitate 2010-2012 

 

Astfel, contribuabilii ce practică genul de activitate D – industria prelucrătoare, au 

majorat transferurile la buget cu 268 milioane lei în anul 2012 comparativ cu anul 2011; 
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Contribuabilii ce practică genul de activitate G – comerţ, au majorat achitările obligaţiilor 

fiscale cu 750 milioane lei pentru aceeaşi perioadă; 

Contribuabilii ce practică genul de activitate I – transporturi şi comunicaţii, în anul 2012 

au majorat achitările obligaţiilor fiscale cu 686 milioane lei. 

Managementul arieratelor în anul 2012 

Anul 2012 în aspectul îmbunătăţirii metodelor şi instrumentelor de colectare a arieratelor 

fiscale, a fost unul benefic, atît ca indicatori ai rezultativităţii, cît şi ca implementare de 

instrumente noi. 

Astfel, în anul 2012, prin modificările operate la Codul fiscal, s-a stabilit obligaţia 

instituţiilor financiare de a informa organul fiscal despre deschiderea/modificarea şi închiderea 

conturilor bancare prin utilizarea sistemului informaţional automatizat, cît şi obligaţia 

circulaţiei documentelor electronice în cazul încasării mijloacelor băneşti de pe conturile 

bancare ale contribuabilului în procesul asigurării aplicării de către organul fiscal a măsurilor 

de executare silită. 

Prin Ordinul IFPS nr. 284 din 19.04.2012 ”cu privire la expedierea şi recepţionarea 

documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a 

documentelor electronice între SFS şi instituţiile financiare” a fost aprobată Instrucţiunea 

respectivă, iar utilizarea SIA CCDE a început în luna septembrie 2012 cu un program pilot. 

Din anul 2013 SFS  utilizează exclusiv SIA CCDE pentru toate operaţiunile cu instituţiile 

financiare 

Accelerarea recuperării arieratelor în anul 2012 a fost caracterizată de identificarea şi 

concentrarea eforturilor de colectare pe arieratele mari şi recente (curente). 

La situaţia 31.12.2012 restanţa la BPN constituia 1387,5 mil.lei, inclusiv: 

- Bugetul de Stat – 440,4 mil.lei; 

- BUAT – 213,8 mil.lei; 

- BASS – 715,5  mil.lei; 

- FAOAM – 17,8  mil.lei. 

În Tabelul 6 este prezentată informaţia referitoare la restanţa pe tipuri de obligaţiuni 

fiscale şi pe tipuri de bugete.  
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Tabel 6.  Restanţa la BPN la31.12.2012 (mil. lei) 

Cod Denumirea impozitelor si plăţilor restante Total inclusiv: 

BS BUAT 

111/1 Impozitul pe venitul din salariu 51,8 0,0 51,8 

111/9 Alte  impozite pe venit 8,3 0,0 8,3 

T111V Impoz. pe  venitul din activit. de întreprinzător - total 51,4 21,1 30,3 

T114F Impozitul funciar - total  44,2 0,0 44,2 

T114I Impozitul pe bunurile imobile - total 31,6 0,0 31,6 

T115T Taxa pe valoarea adaugata - total 405,5 394,7 10,8 

T115A Accize - total 14,7 7,7 7,0 

FRUT Fondul rutier (115/44-50) 6,5 4,2 2,3 

RNAT Plata pentru resurse naturale (115/51-54) 6,0 0,0 6,0 

122/28 Taxa pentru amenajarea teritoriului 6,1 0,0 6,1 

ALTE Restanţele  la  alte  impozite  şi  plăţi 28,0 12,7 15,3 

I. Total faţă de BS şi BUAT 654,2 440,4 213,8 

II. Total faţă de BASS 715,5  

III. Total faţă de FAOAM 17,8  

IV. Total faţă de BPN 1387,5  

 

Aplicînd măsurile de asigurare: calcularea penalităţii, aplicarea gajului legal, suspendarea 

operaţiunilor la contul bancar, precum şi pîrghiile de încasare silită, în perioada anului  2012 s-a 

încasat la BPN 211,1 mil.lei. Rezultatele încasării silite sînt expuse în Tabelul 7 

 

Tabel7. Încasarea arieratelor fiscale prin executarea silită (mln. lei) 

 

Perioada Încasat din conturi 

bancare 

Încasat din 

casierie 

Încasat în urma 

comercializării 

bunurilor sechestrate 

Restituit în urma 

achitării benevole 

Total 

2010 290,5 43,7 7,3 29,9 371,4 

2011 239,0 62,9 6,8 54,4 363,1 

2012 298,9 74,7 5,3 48,1 427 
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03 

Aplicarea Modelului de gestionare a 

riscurilor de conformare  

Pentru anul 2013, Serviciul Fiscal de Stat şi-a propus utilizarea aceluiaşi Model de 

gestionarea a riscurilor de conformare, ca şi în anul 2012, din considerentul că gradul de 

identificare a categoriilor de contribuabili-cheie s-a dovedit a fi satisfăcător. 

  În anul 2013 rămîn neschimbate ramurile economiei naţionale care prezintă riscuri sporite 

de neconformare a contribuabililor ce desfăşoară activitate de întreprinzător, în aşa domenii ca: 

comerţul cu ridicata şi amănuntul; industria prelucrătoare şi  transporturi şi comunicaţii. 

  Totodată, pentru anul 2013, suplimentar vor fi incluşi în programul de conformare, 

contribuabilii din ramura construcţiilor, care prezintă probabil cel mai sporit risc de 

neconformare sub aspectul prezenţei masive a fenomenului “salariului în plic”, cît şi înregistrării 

unei ponderi scăzute a obligaţiilor fiscale în raport cu cifra de afaceri. 

După cum a fost expus în Programul de conformare a contribuabilului pentru anul 2012, 

modelul de gestionare a riscurilor de conformare a fost bazat pe 20 criterii de risc clasificate în 

riscuri generale, specifice şi privind conformare TVA. 

  Pentru anul 2013, întru sporirea eficienţei determinării contribuabililor cu cel mai înalt 

grad de neconformare, şi respectiv cu cel mai mare posibil decalaj fiscal, SFS a revizuit criteriile 

de risc, păstrînd clasificarea acestora, şi anume:  

Riscurile generale: pentru anul 2013 se prognozează efectuare selectărilor reieşind din 7 

riscuri faţă de 5 utilizaţi anul trecut: 

 a fost exclus riscul „neînregistrarea activităţii de întreprinzător” – din motivul că 

selectarea contribuabililor care cad sub incidenţa acestui risc se efectua manual, iar gradul de 

justificare a riscul este minor.  În fapt, cazurile de neînregistrare a activităţii de întreprinzător 

este posibilă, în special în cazurile verificărilor operative, care constituie o pîrghie des utilizată 

de către organul fiscal, şi respectiv permite identificarea cetăţenilor ce desfăşoară activitate de 

întreprinzător, fără a fi organizaţi într-o oarecare formă organizatorico-juridică. 
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 au fost reexaminate unele criterii, pentru a fi ajustate la nivelul exigenţelor 

curente; 

 Au fost definite 3 riscuri generale noi, şi anume: 

- durata desfăşurării activităţii de întreprinzător; 

- data efectuării ultimului control fiscal total; 

- nedeclarare tuturor conturilor bancare. 

Riscuri specifice: pentru anul 2013 se utilizează 13 riscuri, sau cu 4 mai multe faţă de anul 

precedent, dintre care 7 riscuri sunt noi. 

Riscuri privind conformarea TVA: pentru anul 2013 s-au stabilit 5 riscuri, faţă de 6 

identificate anul trecut, dintre care 2 au fost excluse ca fiind nelucrative, iar unul a fost 

identificat reieşind din prevederile intrate în vigoare în anul 2012 (Registrul General Electronic 

al Facturilor Fiscale)   

Tabel 8. Clasificarea criteriilor riscurilor 

Riscurile generale Riscurile specifice Riscurile privind conformarea TVA 

1 Durata desfăşurării activităţii de 

întreprinzător (data înregistrării) 

8 Achitarea salariului în plic 21 Cifra de afaceri semnificativă în lipsa sau achitări 

neînsemnate a TVA 

2 Data efectuării ultimului control 

fiscal prin metoda verificării 

totale 

9 Diminuarea obligaţiilor fiscale privind 

impozitul pe venit reţinut la sursa de 

plată din salariu 

 

22 Prezentarea declaraţiilor TVA corectate sau 

prezentarea lor cu întîrziere, ajustări 

3 Încălcările anterioare 10 Cifra de afaceri semnificativă în raport 

cu numărul de salariaţi 

23 Riscul neînregistrării în calitate de plătitor TVA 

4 Nereflectarea în evidenţa 

contabilă a tuturor livrărilor 

11 Suma nesemnificativă calculată a 

impozitelor, taxelor şi altor plăţi în raport 

cu cifra de afaceri 

24 Exporturi fictive de mărfuri şi servicii 

5 Pseudo-procurări 12 Cifra de afaceri semnificative în raport 

cu fondul de salarizare 

25 Nereflectarea, reflectarea cu întîrziere, corectarea 

facturilor fiscale în RGEFF 

6 Neachitarea impozitelor şi taxelor 

(restanţele) 

13 Majorarea neîntemeiată a cheltuielilor   

7 Nedeclararea tuturor conturilor 

bancare curente 

14 Depăşirea adaosului reglementat prin  

HG nr. 547 

  

  15 Diminuarea livrărilor (cifrei de afaceri) 

pentru contribuabilii mari 

  

  16 Relaţii economice cu agenţi economici 

ce desfăşoară pseudoactivitate  

  

  17 Relaţii specifice   

  19 Modificarea fondatorilor şi/sau adresei 

juridice 

  

  20 Nerespectarea măsurilor de asigurare a 

stingerii obligaţiei fiscale 

  

 

 

 

Lista contribuabililor care urmează a fi monitorizaţi în perioada anului 2013, inclusiv prin 

iniţierea activităţilor de control se prezintă în tabelul9. 
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Tabel 9. Numărul contribuabililor, care urmează a fi verificaţi pe parcursul anului 2013 sub 

aspectul majorării nivelului de conformare 

IFS 

 Nr contribuabililor planificati 

TOTAL D F G I 

Total 

pentru 

confor

mare 
 

TOTAL D F G I 

12 BALTI 8,941 501 182 4,703 271 5,657 21 105 9 3 87 5 

30 ANENI-NOI 13,215 203 41 1,384 88 1,716 7 35 4 2 27 2 

31 BASARABEASCA 3,769 65 9 536 23 633 5 25 3 1 21 1 

32 BRICENI 23,495 82 30 969 48 1,129 8 40 3 1 34 2 

34 CAHUL 29,960 285 87 2,737 165 3,274 14 70 6 2 59 4 

36 CANTEMIR 15,230 63 21 791 28 903 7 35 2 1 31 1 

38 CALARASI 21,212 107 26 730 39 902 6 30 4 1 24 1 

40 CAUSENI 32,746 161 34 1,054 60 1,309 7 35 4 1 28 2 

42 CIADIR-LUNGA 1,991 122 25 791 56 994 7 35 4 1 28 2 

44 CIMISLIA 10,690 109 19 720 36 884 7 35 4 1 29 1 

46 COMRAT 4,230 203 54 1,608 98 1,963 10 50 5 1 41 2 

48 CRIULENI 25,841 136 28 829 54 1,047 6 30 4 1 24 2 

50 DONDUSENI 18,253 52 9 616 19 696 5 25 2 1 21 1 

52 DROCHIA 20,587 146 45 1,376 89 1,656 8 40 4 1 33 2 

53 DUBASARI 3,477 32 6 212 17 267 5 25 3 1 20 2 

55 EDINETI 19,592 113 30 1,841 39 2,023 12 60 3 1 55 1 

57 FALESTI 12,806 93 29 1,120 48 1,290 6 30 2 1 26 1 

59 FLORESTI 28,871 131 36 1,234 39 1,440 8 40 4 1 34 1 

61 GLODENI 7,103 55 12 916 17 1,000 5 25 1 2 21 1 

65 HINCESTI 22,916 182 58 1,256 87 1,583 9 45 5 2 36 2 

67 IALOVENI 20,833 272 102 2,091 170 2,635 7 35 4 1 28 2 

69 LEOVA 11,996 64 14 655 16 749 5 25 2 1 21 1 

71 NISPORENI 21,156 126 24 971 56 1,177 6 30 3 1 25 1 

72 OCNITA 5,460 58 19 652 35 764 6 30 2 1 26 1 

74 ORHEI 41,292 204 98 2,270 108 2,680 15 75 6 3 64 3 

76 REZINA 8,383 75 33 647 37 792 7 35 3 1 29 2 

79 RISCANI 15,705 126 26 1,328 43 1,523 7 35 3 1 31 1 

81 SINGEREI 9,275 86 14 936 29 1,065 6 30 2 2 25 1 

84 SOROCA 24,791 165 68 1,291 101 1,625 11 55 6 2 44 3 

86 STRASENI 24,044 266 69 1,399 114 1,848 9 45 6 2 34 3 

88 SOLDANESTI 20,104 62 12 699 25 798 5 25 2 1 21 1 

89 STEFAN-VODA 14,874 92 24 714 35 865 6 30 3 1 25 1 

91 TARACLIA 2,701 92 27 569 71 759 5 25 3 1 19 2 

93 TELENESTI 26,100 84 29 1,140 26 1,279 5 25 2 1 22 1 

95 UNGHENI 16,841 232 59 2,208 93 2,592 10 50 4 1 43 2 

98 VULCANESTI 983 53 14 458 36 561 6 30 3 1 24 2 

 CHISINAU 96,984 6,579 2,622 42,163 3,5

47 

54,911 137 685 82 33 526 44 

 Contribuabilii 

mari 

443 121 28 129 31 309 33 165 65 15 69 17 

TOTAL 686,890 11,598 4,063 85,743 5,8

94 

107,298 449 2245 243 85 1794 123 
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Spre deosebire de anul 2012, în anul 2013, Serviciul Fiscal de Stat urmează să elaboreze 

şi să implementeze Registrul riscurilor identificate conform modelului de gestionare, cu 

evidenţa şi statistica cazuisticii rezultate din controalele efectuate. În acest sens de către SFS va 

fi elaborat un model-tip al ”Fişei indicatorilor de risc”, care să fie interpretat ca un feed-back, 

din partea organelor fiscale teritoriale, şi respectiv generalizarea informaţiilor parvenite va 

permite formarea registrului, fiind asigurată mai buna organizare a informaţiilor privind 

posibilele rezerve cu care se confruntă administrarea fiscală în identificarea riscurilor de 

conformare, elaborarea şi gestionarea corespunzătoare a liniilor de acţiune şi responsabililor 

implicaţi. 

Pentru anul 2013, SFS îşi propune elaborarea şi implementarea de comun acord cu 

ÎS ”Fiscservinform” a SIA  „Identificarea întreprinderilor care practică activitate tenebră sau 

pseudoactivitate de întreprinzător”, care să fie pus la dispoziţia organelor fiscale teritoriale 

pentru utilizare şi să permită identificarea promptă a contribuabililor ce prezintă un risc înalt de 

neconformare privind TVA. 

De asemenea, în anul 2013 urmează să fie elaborate  şi  puse la dispoziţia 

colaboratorilor fiscali antrenaţi în activitatea de control, Recomandările la efectuarea 

controlului la contribuabilii din ramurile riscante de neconformare. Îmbunătăţirea calităţi 

actului de control va fi asigurată inclusiv prin, perfecţionarea profesională a personalului 

angajat în activitatea de control. 

Întru realizarea analizelor fiabile, cît şi întru fundamentarea deciziilor de iniţiere a 

activităţilor de control, SFS va demara în perioada următoare un amplu proces de estimare a 

decalajului fiscal, ce reprezintă diferenţa dintre valoarea totală potenţială a impozitelor 

generate în economie şi impozitele efectiv declarate şi colectate. Urmează să fie identificată 

capacitatea internă pentru estimarea decalajului fiscal şi, într-o primă etapă, vor fi identificate 

sursele de date necesare analizei pe categorii de impozite. 
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04 

Modelele tratamentului abordat de organul fiscal 

pentru contribuabilii-cheie în anul 2013 

  

Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi 

responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor 

şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile. 

Pentru anul 2013, Serviciul Fiscal de Stat urmează să continue modelele descrise în anii 

precedenţi pentru diferite categorii de contribuabili-cheie în dependenţă de bunăvoinţa acestora 

de a se conforma benevol la rigorile legislative. 

Totodată, în anul 2013, SFS a pus temelia simplificării procedurilor de raportare fiscală, 

şi anume: 

- Începînd cu anul 2013, toţi subiecţii impunerii cu TVA au obligaţia de utilizare a 

sistemului electronic de raportare fiscală, fapt ce este considerat de majoritatea contribuabililor 

un beneficiu; 

- Începînd cu anul 2013 se pune în aplicare Darea de seamă pe taxele locale, care de 

fapt înglobează 11 formulare de dări de seamă anterioare – fapt ce cu siguranţă va simplifica 

modul de raportare şi evidenţă a obligaţiilor fiscale aferente impozitelor şi taxelor locale; 

- În anul 2013 va fi pus în aplicare SIA ”contul curent şi certificare a 

contribuabilului”, sistem ce va oferi contribuabililor posibilitatea accesării online a informaţiilor 

din fişa contului personal privind impozitele, taxele, penalităţile şi restanţele 

- Pentru anul 2013 în cazul subiecţilor impunerii cu TVA apare obligaţia 

înregistrării facturilor fiscale eliberate în RGEFF, în cazul în care valoarea impozabilă depăşeşte 

50 000 lei –fapt ce permite administrarea contribuabililor  şi monitorizarea tranzacţiilor de către 

SFS online, fără a se apela la registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor contribuabililor 
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- Începînd cu februarie 2013, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, ca rezultat al 

modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998, a preluat funcţiile de 

tipărire centralizată a mai multor formulare tipizate de documente primare, fapt ce va facilita 

evidenţa, monitorizarea utilizării şi contracararea cazurilor de documentare fictivă a tranzacţiilor 

economice. 

Bineînţeles că, în anul 2013, SFS de asemenea, va păstra direcţiile de deschidere şi 

transparenţă în luarea deciziilor sale, aşa încît contribuabilii de bună-credinţă să beneficieze şi 

să resimtă susţinerea şi sprijinul organului fiscal în asigurarea simplificării proceselor şi 

metodelor de conformare fiscală benevolă. 

Totodată, SFS în cazul contribuabililor care nu se conformează, SFS îşi propune 

intensificarea acţiunilor de monitorizare, de notificare şi respectiv, de control întru contracararea 

cazurilor de evaziune fiscală, în special de: 

1.Identificarea riscurilor de evaziune/fraudă fiscală specifice sectoarelor activităţii 

economice, stabilirea instrumentelor eficiente de preîntâmpinare, depistare, sancţionare a 

cazurilor de fraudă fiscală;  

2. Aplicarea instrumentelor disponibile în vederea preîntâmpinării cazurilor de evaziune 

fiscală: 

-  Instituirea şi monitorizarea funcţionării posturilor fiscale; 

-  Identificarea camerală a agenţilor economici cu risc sporit de pseudoactivitate, 

iniţierea acţiunilor de control; 

- Mediatizarea cazurilor majore de evaziune fiscală stabilite; 

- Organizarea şi desfăşurarea meselor rotunde cu reprezentanţii mediului de afaceri, 

altor instituţii, organe de drept; 

3.Monitorizarea activităţii plătitorilor TVA, ce înregistrează cifra de afaceri  mai joasă 

de plafonul stabilit de legislaţie; 

4.Conlucrarea cu Ministerul Educaţiei în scopul educării fiscale a generaţiei tinere prin 

organizarea seminarelor şi concursurilor. Organizarea seminarelor pentru studenţii instituţiilor 

superioare de învăţămînt cu genericul „Neadmiterea cazurilor de racolare a tineretului în 

scheme de evaziune fiscală” 

 Acestea au fost doar principalele acţiuni, modificări şi instrumente care urmează a fi 

utilizate de către organul fiscal în anul 2013 în calitate de metode de abordare în cazul 

contribuabililor. 
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În anul 2013 SFS monitorizarea şi administrarea categoriilor de contribuabili-cheie, cu 

excepţia marilor contribuabili şi persoanelor fizice cu venituri mari, va fi realizată prin aplicarea 

modelelor care s-au adeverit a fi eficiente, aplicate în perioadele precedente, cum ar fi: 

 Mediatizarea permanentă a modificărilor cadrului legislativ în partea ce ţine de 

obligaţia de calculare, declarare şi achitare a obligaţiilor fiscale şi a altor plăţi 

obligatorii la buget; 

 Organizarea la nivelul IFS teritoriale a seminarelor, cît şi a şedinţelor de lucru cu 

contribuabilii mici şi mijlocii întru popularizarea legislaţiei fiscale, cît şi 

identificarea cauzelor de neconformare şi a posibilităţilor de depăşire a acestora; 

  Pentru contribuabilii evazionişti şi/sau cu un grad sporit de neconformare fiscală 

vor fi instituite posturi fiscale, sau aplicate alte măsuri de constrîngere în limita 

prevederilor legale; 

 Efectuarea controalelor fiscale în cazul contribuabililor identificaţi în baza 

criteriilor de risc prin metodele de: verificare faptică, tematică, operativă, 

contrapunere şi totală  

 Mediatizarea rezultatelor acţiunilor de control efectuate de SFS 
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05 

Managementul arieratelor  

în anul 2013 

Întru asigurarea ridicării civismului fiscal şi a spiritului de responsabilitate fiscală 

referitor la contribuabilii restanţieri, precum şi determinarea onorării pe deplin şi în timp restrîns 

a restanţelor la buget, SFS îşi propune pentru anul 2013 aplicarea celor mai bune practici în 

vederea determinării contribuabililor restanţieri să achite cu bună credinţă obligaţiile la buget 

prin efectuarea apelurilor telefonice şi comunicarea despre efectele negative provocate de 

neachitarea în termen şi pe deplin a obligaţiilor fiscale. Explicarea contribuabililor despre dauna 

ce poate fi adusă reputaţiei restanţierului, iar în cazul unei persoane private şi a familiei sale. 

Nerespectarea obligaţiilor, disciplina de plată nesatisfăcătoare şi neglijenţa generală la 

onorarea obligaţiilor fiscale, publicarea listei rău-platnicilor duce la informarea creditorilor cu 

privire la existenţa datoriei. În legătură cu aceasta restanţierii se pot ciocni cu probleme în 

relaţiile cu partenerii de afaceri, instituţii de creditare, la locul de muncă, în familie, cercul de 

prieteni.  

Citarea contribuabililor vizaţi cu analiza situaţiei fiscale, propunerea unor soluţii de 

depăşire legală a problemei arieratelor fiscale, inclusiv cu aplicarea prevederilor art. 180 din 

Codul fiscal în partea ce ţine de modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale. La fel, 

publicarea trimestrială a contribuabililor restanţieri care admit restanţe mai mari de 50 mii lei şi 

nu prezintă declaraţiile/dările de seamă fiscale.  

De asemenea, urmează a concentra acţiunile de urmărire în partea ce ţine de aplicarea 

măsurilor de asigurare a obligaţiei fiscale şi ulterior, doar în cazul relei credinţe a restanţierului, 

aplicarea măsurilor de executare silită, inclusiv pe cale judecătorească cu suportarea tuturor 

cheltuielilor de executare silită de către restanţier. 

Sporirea gradului de conformare fiscală urmează a fi efectuat şi prin implementarea SIA 

,,Contul curent şi de certificare a contribuabilului” întrucît odată cu implementarea acestuia 

urmează a determina restanţa contribuabilului după momentul apariţiei acesteia şi determinarea 

acţiunilor prioritare ce urmează a fi aplicate în vederea recuperării cît mai rapid şi pe deplin a 

restanţelor la buget. De asemenea, aplicarea promptă şi imediată a măsurilor speciale de 
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asigurare şi executare silită la conturile bancare ale restanţierului pasibile urmăririi, în vederea 

încasării în timp real şi pe deplin a restanţelor la buget. Acest mecanism se datorează 

implementării SIA ,,Crearea şi circulaţia documentelor electronice între SFS şi instituţiile 

financiare”. 

SFS urmează să îşi concentreze acţiunile în vederea determinării Casei Naţionale de 

Asigurări Sociale referitor la necesitatea promovării amendamentelor referitor la posibilitatea 

legală de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale la BASS similar impozitelor şi 

taxelor locale, precum şi modificarea mecanismului şi procedurii de achitare, raportare şi 

prezentare a informaţiei la BASS, pentru eficientizarea monitorizării respectării obligaţiilor de 

către contribuabili la BASS, precum şi acordarea SFS a informaţiei veridice cu privire la solduri 

şi cel mai important în termen cît posibil de restrîns, în vederea exercitării de către SFS a 

atribuţiilor de urmărire a restanţelor la BASS.   
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06 

Contribuabilii mari 

şi persoanele fizice cu venituri mari 

Contribuabilii mari 

Identificarea în calitate de contribuabili-cheie a contribuabililor mari şi a persoanelor 

fizice cu venituri mari, a fost condiţionată de aportul primilor la veniturile bugetare colectate 

de către SFS, iar în cazul persoanelor fizice cu venituri mari, de reglementările normative care 

au creat baza legală de verificare a acestora şi de identificare a gradului de conformare a 

persoanelor fizice. 

Pentru anul 2013, pe lîngă realizarea obiectivelor prevăzute de Strategia de dezvoltare a 

SFS pe anii 2011-2015, precum şi de Planul operaţional al SFS pe anul 2012, unul din 

obiectivele de bază a Direcţiei Generale a Marilor Contribuabili, rămîne a fi  promovarea 

continuă a ridicării nivelului de conformare benevolă a contribuabililor. 

  În rîndul marilor contribuabili, în general se consemnează un nivel ridicat de conformare 

benevolă, aşa încît modelele de abordare a marilor contribuabili ce urmează a fi aplicate în anul 

2013, nu se vor schimba esenţial faţă de cele propuse în anul precedent, fiind pus accentul pe  

 aprecierea riscurilor pasibile de evaziune fiscal la agenţii economici selectaţi   

conform planului de control prin metoda verificărilor totale; 

 iniţierea aplicării metodelor noi de verificare a agenţilor economici supuşi 

controlului (prin surse indirecte, controale de contrapuneri, controale inopinate 

pînă la iniţierea controalelor totale, compararea indicelor D/S cu datele deţinute 

de alte organe; 

 mediatizarea rezultatelor verificărilor efectuate la marii contribuabili 

 optimizarea procesului de administrare a MC prin specializarea inspectorilor, atît 

din cadrul direcţiei administrare, cît şi din cadrul direcţiilor control, pe domenii de 

activitate ale marilor contribuabili 

 eficientizarea administrării MC prin lansarea programării on-line a vizitelor de 

consultanţă şi deservire 
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Programul de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari –  

parte componentă a Programului de conformare a contribuabililor 

 

IFPS a elaborat şi pus în aplicare Programul de conformare a persoanelor fizice cu 

venituri mari. Acest program a fost elaborat în baza Modelului de gestionare a riscurilor de 

conformare. 

Acest Program prevede politici de asistenţă şi sprijin la facilitarea conformării, precum şi 

politici de descurajare şi detectare a cetăţenilor ce intenţionat nu se conformează. Programul 

specializat pentru persoanele cu venituri mari este necesar nu din cauza că aceştia  sunt în mod 

obligatoriu mai puţin oneşti la respectarea obligaţiile fiscale, dar din cauza că amploarea 

activităţilor lor şi potenţialul impact al neconformării este major pentru comunitate. 

În acest Program se stabileşte procedura de monitorizare a conformării a persoanelor 

fizice cu venituri mari, criteriile de risc şi abordările pentru diminuarea impactului riscurilor. 

Scopul principal al documentului este identificarea şi abordarea neconformării şi reducerea 

decalajului fiscal din segmentul persoanelor fizice cu venituri mari (PFVM). 

Programul a fost elaborat cu suportul expertului Dl John Buchanan, ce deţine experienţă în 

domeniu, aflat în misiune de asistenţă tehnică la IFPS, în luna februarie 2012. De asemenea se 

preconizează cooperarea cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a României în acest 

domeniu. 

Conform documentului menţionat, IFPS îşi propune să se concentreze asupra îmbunătăţirii 

calităţii administrării impozitului pe venit al persoanelor fizice prin:  

 majorarea comunicării cu acest segment de contribuabili în scopul convingerii să se 

conformeze voluntar la legislaţia fiscală, declarînd şi achitînd impozitul din toate sursele 

de venit, interne şi externe.  

 îmbunătăţirea abilităţilor de control fiscal, instruirea inspectorilor la utilizarea tehnicilor 

avansate de verificare a venitului persoanelor fizice.  

Luînd în consideraţie potenţialul de venituri ce este generat de acest segment de 

contribuabili, dar şi aportul acestora la buget, IFPS va acorda o atenţie deosebită implementării 

Programului de conformare pentru PFVM, utilizînd în acest scop atît metodele directe, cît şi 

indirecte de estimare a veniturilor. 
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Mai multe servicii  fiscale din diferite ţări au iniţiat programe specializate pentru a aborda o 

problemă complexă ce ţine de administrarea persoanelor cu venituri şi averi mari. Ca şi în cazul 

contribuabililor mari – agenţi economici, persoanele fizice bogate prezintă un risc sporit de 

conformare pentru administraţiile fiscale, din cauza complexităţii acestor contribuabili, mărimea 

majoră a veniturilor fiscale puse în joc, precum şi utilizării de către aceştia a unor acţiuni 

agresive de planificare fiscală. Neconformarea fiscală a acestor cetăţeni afectează integritatea 

generală a sistemului fiscal.    

IFPS  a iniţiat propriul program de administrare a persoanelor cu venituri mari, în vederea 

ridicării nivelului de conformare în rândul acestui segment de contribuabili. Acest Program a fost 

iniţial menţionat în “Planul de Dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada 2011-

2015”, aprobat prin HG nr. 1141 din 16.12.2010, iar apoi preluat şi în “Programul de 

conformare a contribuabililor pentru anul 2012”.  Începând cu anii 2012-2013, IFPS 

intenţionează să implementeze o abordare deosebită pentru această categorie de contribuabili, 

alocând resursele necesare, conştientizând faptul că contribuabilii menţionaţi potenţial ar putea 

să contribuie cu venituri  mari la buget. De asemenea, Codul fiscal a fost modificat pentru a 

permite aplicarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice, 

care sunt proprietari de bunuri imobiliare cu valoare mare  şi au venituri personale înalte.  Cele 

mai importante modificări: 

- IFPS şi IFS teritoriale au recepţionat Declaraţiile cu privire la disponibilul de mijloace 

băneşti la situaţia din 01.01.2012; 

- A decăzut necesitatea de încheiere a contractelor cu sursele indirecte de informare, 

specificate în art.226
11

 al Codului fiscal . Procedura de  stabilire a modului, structurii şi 

termenilor de prezentare a informaţiei este stabilită de IFPS prin ordin publicat în Monitorul 

Oficial al RM; 

- S-a stabilit expres că sumele declarate nu se impozitează; 

- S-au stabilit zilele  cînd se poate de confirmat disponibilul depus la conturile bancare: 01 

ianuarie 2012, 01 noiembrie 2012, 28 decembrie 2012. 

Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai 

Republicii Moldova care: 

a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri 

imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma 

de un milion de lei. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a 
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început pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această 

dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate; 

b) efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli 

individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei. 

Obiecte ale estimării prin metode indirecte sînt orice venituri obţinute de subiecţii 

estimării începînd cu 1 ianuarie 2012. 

În scopul eficientizării administrării persoanelor fizice cu venituri mari se va stabili o 

definiţie clară, ce ar exclude orice interpretare duală sau netransparentă.  

 

Acţiunile importante ce urmează a fi întreprinse la etapa de iniţiere vor include următoarele: 

 1) Colectarea informaţiilor şi datelor disponibile cu referinţă la persoanele bogate;  

2) Analiza datelor pentru a cuantifica trăsăturile şi caracteristicile acestui segment de 

contribuabili; 

3) Revizuirea şi sintetizarea informaţiilor relevante ce permit constatarea comportamentului 

fiscal al persoanelor bogate, caracteristicile acestui segment, tendinţele observate, prognozarea 

decalajului fiscal şi stabilirea riscurilor de conformare.   
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07 

Cooperarea cu mediul de afaceri 

 

Consiliul de Conformare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 

 

Majorarea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova cu legislaţia 

fiscală, inclusiv prin promovarea accesului uşor la drepturile legale şi prin micşorarea costurilor 

de raportare fiscală constituie un obiectiv de bază al activităţii Serviciului Fiscal de Stat. 

Întru facilitarea respectării echilibrului de interese ale 

statului şi ale mediului de afaceri, micşorării presiunii 

asupra contribuabililor oneşti, care execută la timp şi în 

volum deplin obligaţiile fiscale şi, concomitent, 

asigurării sancţionării inevitabile pentru cei, care 

conştient se eschivează de la plata impozitelor, taxelor şi 

altor plăţi obligatorii, va fi creat Consiliul de 

Conformare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.  

Consiliul va fi stabilit pe lîngă IFPS în calitate de organ consultativ, fără personalitate 

juridică, va funcţiona în condiţii de parteneriat, va susţine şi va asigura participarea societăţii 

civile şi a sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi 

revizuire a abordărilor de conformare promovate de IFPS. Crearea acestui Consiliu este de 

asemenea recomandată şi de experţii Fondului Monetar Internaţional, şi se preconizează că va  

activă în calitate de organ de consultanţă, care va oferi consiliere prin intermediul întrunirilor 

desfăşurate în mod regulat. În limitele competenţei, consiliul va ghida IFPS în chestiuni ce ţin de 

conformare, de impactul activităţilor de consolidare a conformării şi a informaţiilor furnizate, ce 

pot servi în mod egal lansării iniţiativelor referitoare la modificarea legislaţiei fiscale şi a 

procedurilor de administrare fiscala.  

Consiliul de Conformare va oferi o orientare strategica de nivel înalt a eforturilor de 

conformare fiscală şi va monitoriza impactul acestor eforturi în vederea conformării sporite a 

Prin ordinul IFPS nr. 1078 

din 10 octombrie 2012 a fost 

aprobat Regulamentul 

Consiliului de Conformare al 

Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat 
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contribuabililor şi reducerii decalajului  fiscal.  De asemenea Consiliul va participa la 

examinarea politicilor de asistenţă şi sprijin la facilitarea conformării, precum şi politicilor de 

descurajare şi detectare a contribuabililor ce intenţionat nu se conformează. După cum s-a 

menţionat de multe ori, este mai uşor şi mai ieftin să previi o maladie, decît să o tratezi. 

Regulamentul Consiliului de Conformare a fost deja aprobat prin ordinul IFPS nr. 1078 

din 10.10.2012. 

De competenţa  Consiliului va ţine: 

- Participarea  la etapele procesului de elaborare şi implementare a abordărilor de 

conformare fiscală, incluse în 

politicile de administrare fiscală prin 

realizarea unui schimb continuu de 

idei şi recomandarea unor acţiuni în 

domeniul  majorării nivelului de 

conformare fiscală şi reducere a 

decalajului fiscal; 

- Discutarea şi analiza problemelor 

apărute în domeniile menţionate şi 

înaintarea propunerilor de soluţionare 

a acestora; 

- Stabilirea obiectivelor comune în 

vederea realizării şi/sau soluţionării 

problemelor existente în domeniile 

menţionate;  

- Înaintarea propunerilor de eliminare a 

impactului riscurilor de neconformare 

în administrarea fiscală; 

- Dezbaterea, analiza şi monitorizarea 

modului în care sunt implementate de 

către IFS teritoriale recomandările 

elaborate de Consiliu; 

- Asigurarea dialogului continuu şi 

consistent între societatea civilă, sectorul privat, partenerii de dezvoltare şi Serviciul 

Fiscal de Stat. 

Scopul Consiliului de Conformare 

a Inspectoratului Fiscal Principal 

de Stat: 

- să dezvolte şi să promoveze 

parteneriatul între Inspectoratul 

Fiscal Principal de Stat, societatea 

civilă şi sectorul privat în vederea 

consolidării participării părţilor 

interesate în identificarea şi 

excluderea sau diminuarea 

deficienţelor de administrare 

fiscală şi majorarea conformării 

voluntare la legislaţia fiscală; 

- să contribuie la creşterea 

gradului de transparenţă ale 

deciziilor Serviciului Fiscal de Stat, 

asigurând informarea, consultarea 

şi participarea activă a 

reprezentanţilor părţilor interesate 

la luarea deciziilor administrative 

şi în procesul de elaborare a 

abordărilor specifice pentru 

contribuabilii care doresc să se 

conformeze şi pentru cei ce au decis 

să nu să se conformeze. 



 

Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2013 pag.33 
 

Un instrument principial în detectarea fraudelor fiscale este Modelul de gestionare a 

riscurilor de conformare fiscală, care ajută şi inspiră la căutarea echilibrului de abordări ce iau în 

consideraţie  riscurile emergente. Prin crearea Consiliului de Conformare, SFS invită 

contribuabilii şi reprezentanţii lor de a transmite opinii şi solicitări referitoare la opţiunile de 

gestionare a riscurilor. În consecinţă, colectarea veniturilor la buget este în interesul tuturor 

cetăţenilor Republicii Moldova, pentru ca Guvernul să finanţeze programele de importanţă 

socială.  

Membrii Consiliului vor fi nominalizaţi din rîndurile contribuabililor din domeniile de 

activitate, vizate de Programul de conformare a contribuabililor din anul respectiv. În caz de 

necesitate, Consiliul poate crea grupuri temporare de lucru, subordonate Consiliului. Astfel se va 

asigura transparenţa decizională şi se va majora eficienţa resurselor alocate din buget pentru 

majorarea conformării fiscale şi reducerea decalajului fiscal.  
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08
1 

Funcţionarul fiscal-în  

serviciul contribuabilului 

Serviciul Fiscal de Stat întru valorificarea efectelor benefice ale conformării benevole a 

contribuabililor de bună-credinţă, cît şi menţionarea  importanţei pentru întreaga societate civilă 

a sporirii numărului acestora, pentru anul 2013 şi-a propus revizuirea tratamentelor existente 

pentru diferite categorii de contribuabili, în mod special introducerea unor noi abordări a 

contribuabililor. 

În acest sens, organul fiscal îşi anunţă iniţiativele şi formele prin care va majora gradul de 

conformare, va stimula contribuabilii de bună-credinţă, cît şi va veni în susţinerea antreprenorilor 

nou-înregistraţi, după cum urmează: 

1. Acţiune de informare şi administrare electronică prin lansarea dialogului partenerial ”de 

la egal la egal”, pentru contribuabilii care vor anunţa e-mail-urile oficiale unde să fie 

remisă informaţia utilă: 

- Buletin informativ lunar al noutăţilor legislative; 

- ”Baza generală a  practicii fiscale la tine acasă”; 

- Calendarul fiscal şi informaţii conexe. 

2. Acţiune care vine să asigure contribuabilii nou-înregistraţi cu cunoştinţele de bază 

aferente desfăşurării unei activităţi de întreprinzător şi implicaţiile fiscale ce le presupune. 

3. Acţiune  lansată de organul fiscal pentru contribuabilii cu un grad înalt de credibilitate şi 

de conformare fiscală benevolă, cărora li se vor înmîna certificate de credibilitate, 

scutindu-i de controale fiscale pe o perioadă de 2 ani.  

4. Acţiune lansată de organul fiscal pentru cei mai buni contabili, cărora li se vor înmîna 

diplome de merit de către IFPS. 

 

Serviciul Fiscal de Stat îşi exprimă încrederea că eforturile de asigurare a bunei funcţionări a 

parteneriatului SFS - contribuabili, pe principiul ”de la egal la egal” va găsi susţinerea, 

aprecierea şi ecoul în rîndurile acestora. 
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08 

Monitorizare, evaluare,  

raportare 
 

În cadrul IFPS, în anul 2012, a fot creată Direcţia Generală Conformare Fiscală, care are 

ca scop, majorarea nivelului de disciplină fiscală a contribuabililor, prin promovarea continuă a 

spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale. 

DGCF, urmează să asigure monitorizarea programului de conformare a contribuabililor 

pe anul 2013, pe tot parcursul de implementare, aşa încît se face responsabilă de identificarea 

segmentelor cu risc înalt de neconformare, elaborarea modelului de gestionare a riscurilor, 

planificarea activităţii de control, cît şi administrarea şi controlului PFVM. 

Monitorizarea implementării programului va permite intervenţia în cazurile cînd 

acţiunile şi/sau instrumentele utilizate de organul fiscal sunt ineficiente sau insuficiente 

realizării scopului major de sporirea a gradului de conformare. 

Un aspect important în asigurarea realizării programului de conformare a 

contribuabililor pe  anul 2013, ţine de mediatizarea intensă a procesului, impedimentelor şi 

rezultatelor implementării Programului. 

Evaluarea şi aprecierea gradului de valorificare a riscurilor identificate, urmează a fi 

realizată de comun cu subdiviziunile IFPS, fiind stabilite, inclusiv, necesităţile de îmbunătăţire 

a managementului riscurilor, a  cadrului legislativ, a metodelor şi instrumentelor utilizate întru 

asigurarea realizării depline a obiectivelor Programului de conformare a contribuabililor pe 

anul 2013. 

 

 

 


