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Abrevierile/siglele utilizate  

1 SFS Serviciul Fiscal de Stat 

2 TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 

 

Noțiunile utilizate  

1 Conformare fiscală 

voluntară 

Calculare corectă, raportare şi achitare deplină, la timp la 

buget a obligației fiscale de către contribuabil în mod benevol 

2 Conformare fiscală 

forţată 

Conformarea fiscală a contribuabilului ca urmare a aplicării 

de către autoritățile competente a măsurilor legale de 

constrângere 

3 Risc de 

neconformare fiscală 

 

 

Posibilitatea cauzării de daune financiare bugetului public 

național, ca rezultat al activității desfășurate de către 

persoanele fizice și juridice prin evitarea achitării impozitelor, 

taxelor și altor plăți obligatorii 

4 Povară fiscală Exprimă gradul cu care contribuabilii suportă, pe seama 

rezultatelor obținute din activitatea lor, impozitele şi taxele, 

instituite şi percepute de către stat 

5 Obligaţie fiscală Obligație a contribuabilului de a plăti la buget o anumită 

sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) 

şi/sau amendă 

6 Restanţă Sumă pe care contribuabilul este obligat să o plătească la 

buget ca impozit, taxă sau altă plată, pe care nu a 

plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întârziere 

(penalități) şi/sau amenzii 

Referințe și aspecte legale  

Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 1163 din 24 aprilie 1997 cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ordinul SFS nr.107 din 24 februarie 2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice 

privind determinarea şi clasificarea riscurilor de conformare fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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I. Introducere 

Conformarea fiscală voluntară  

devine un lucru necesar 

 și obligatoriu pentru toți contribuabilii 

 indiferent de rolul lor în viața socială şi economică 
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I. Introducere 
 

Fiecare contribuabil trebuie să-şi cunoască drepturile, obligațiile şi consecințele care vor rezulta 

din acțiunile de nerespectare a legislației în vigoare. Este extrem de important ca plătitorul de 

impozite și taxe să înțeleagă sarcinile fiscale pe care le are, să conștientizeze importanța 

declarării corecte şi achitării integrale a impozitelor şi taxelor datorate bugetului public național 

pentru ca statul, la rândul său, să poată oferi cetățenilor servicii de calitate. 

SFS își propune instaurarea unui climat întemeiat pe încredere și respect reciproc în relația cu 

contribuabilii. Menținerea încrederii în SFS presupune informarea permanentă a 

contribuabililor privind politica şi strategia sa de dezvoltare. 

Prin urmare scopul Programului de conformare este de a face publice inițiativele politice şi 

măsurile în derulare prin care SFS intenționează să majoreze nivelul de conformare voluntară 

a contribuabililor la declararea şi plata obligațiilor fiscale.  

Colectarea eficientă a impozitelor și taxelor reprezintă o piatră de temelie a unui sistem fiscal 

echitabil, în acest context, lansarea şi aplicarea Programului de conformare este soluția sporirii 

nivelului de conformare voluntară a contribuabililor şi prevenirii evaziunilor fiscale.  

Conformarea voluntară este cel mai eficient şi ușor mod prin care putem colecta veniturile 

bugetare, fiind procesul prin care contribuabilii, persoane fizice şi juridice voluntar declară şi 

achită la bugetul public național obligațiile fiscale. 

Prezentul Program de conformare prevede politici de asistența şi sprijin pentru contribuabilii 

care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de detectare şi 

descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi 

altor plăți obligatorii, cu asigurarea sancționării inevitabile a acestora.  

Totodată, Programul stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea 

tratamentelor de conformare.  

 

 

 

 

 



 

  

PROGRAMUL DE CONFORMARE VOLUNTARĂ 2018-2019 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Rezultatele punerii în aplicare a                     

Programului de conformare voluntară 

 pentru anul 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROGRAMUL DE CONFORMARE VOLUNTARĂ 2018-2019 6 

 

 

 

II. Rezultatele punerii în aplicare a Programului de 

conformare voluntară pentru anul 2017 

 
Programul de conformare pentru anul 2017  a extins programele implementate în anii 2011-

2016, astfel, în scopul majorării nivelului de conformare voluntară a contribuabililor la 

declararea şi plata obligațiilor fiscale, în baza analizei riscurilor de neconformare SFS a stabilit 

pentru anul 2017 activitățile din economia Moldovei cu cel mai înalt grad de risc pentru 

administrarea fiscală și anume: 

 

Conform Ordinului SFS a fost aprobată lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală, 

în număr de 5700 contribuabili. 

Programul de conformare voluntară pentru anul 2017 a prevăzut un ansamblu de acțiuni 

aplicate în continuu față de contribuabil. Eficiența acestora este determinată de 

profesionalismul funcționarului fiscal, corectitudinea selectării contribuabilului și atribuirea 

acestuia a tratamentului de conformare corespunzător. 

Activitățile din economia 
Moldovei monitorizate prin 

prisma Programului de 
conformare voluntară pentru 

anul 2017

Agricultura              
2068 contribuabili

Construcții                  
378 contribuabili

Comerț cu ridicata și amănuntul    
2754 contribuabili

Întreținerea și reparația 
autovehiculelor                    

500 contribuabili
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Deoarece formarea bugetului țării depinde de nivelul de conformare a contribuabililor, SFS a 

depus eforturi direcționate spre monitorizarea contribuabililor ce înregistrează riscuri de 

neconformare fiscală. 

O atenție deosebită a fost atrasă riscurilor de interpretare incorectă a legislației fiscale, astfel 

în scopul micșorării impactului acestui risc, SFS a întreprins un șir de măsuri, acțiuni și procedee 

care s-au manifestat prin: 

1. Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare – prin 

care contribuabilii au fost informați referitor la prevederile legislației în vigoare, principalele 

riscuri presupuse în activitatea contribuabilului, prin urmare SFS venind cu recomandările de 

rigoare; 

Practica înmânării scrisorilor de conformare este una răspândită și se aplică față de toți 

contribuabilii din toate ramurile economiei naționale, nu doar contribuabililor incluși în 

Programul de conformare; 

2. Organizarea şi desfășurarea ședințelor/seminarelor de conformare – în cadrul acestora 

contribuabilii au fost informați despre intențiile SFS care nu au ca scop sancționarea 

contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relațiilor de parteneriat în raport cu mediul 

de afaceri şi cetățeni, bazat pe încrederea şi susținerea reciprocă, ceea ce va condiționa 

reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislației fiscale şi, respectiv, a sancțiunilor 

aplicate contribuabililor; 

3. Efectuarea vizitelor fiscale 

Vizita fiscală a implicat în sine următoarele măsuri: 

− acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislației fiscale; 

− stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului; 

− identificarea deficiențelor şi prevenirea acțiunilor ilegale. 

 

SFS în activitatea sa se conduce de sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, 

ceea ce presupune utilizarea preponderentă a metodelor de educare şi instruire atât a 

contribuabililor, inclusiv a cetățenilor, cât şi a funcționarilor fiscali. Practica demonstrează că 

înăsprirea fiscalității duce doar la creșterea evaziunii fiscale. 
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Este de menționat că SFS dispune de toată baza legală, de suportul instituțiilor de ocrotire a 

normelor de drept, cât şi de capacități şi instrumente proprii pentru a interveni eficient şi 

operativ în cazurile în care se vor depista elemente de neconformare fiscală.  

În vederea realizării sloganului „Funcționarul fiscal - în serviciul contribuabilului” şi optimizării 

activității de administrare fiscală, SFS acordă un șir de servicii contribuabililor expuse pe pagina 

oficială a SFS www.sfs.md, https://servicii.gov.md/, precum: 

▪ Acces avansat la informații despre contribuabil; 

▪ Anticamera on-line; 

▪ Buletin informativ al actelor legislative; 

▪ Contul curent al contribuabilului; 

▪ Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget (CC 04 AE); 

▪ Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus 

înstrăinării/gajului (CC 04 BI); 

▪ Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus 

înstrăinării-gajului – proprietate a cetățeanului (CC 04 CET); 

▪ Certificat privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate; 

▪ Certificat de înregistrare în calitate de subiect impozabil cu accize; 

▪ Comanda online a formularelor tipizate de documente primare cu regim special; 

▪ Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documentele primare cu regim 

special; 

▪ Comanda formularelor tipizate de documente primare cu regim special (depusă în mod 

electronic sau pe suport de hârtie la subdiviziunea SFS); 

▪ Calculatorul impozitului pe venit; 

▪ Calculator Impozit Auto; 

▪ Convertor Declarație electronică; 

▪ Calendarul fiscal; 

▪ Cutia electronică poștală de înștiințare; 

http://www.sfs.md/
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▪ Colectarea informațiilor din sursele indirecte; 

▪ Despre contribuabil; 

▪ Declarație electronică pentru persoane fizice; 

▪ Declarație electronică pentru persoane juridice; 

▪ Declarație rapidă; 

▪ Declarație precompletată; 

▪ Descarcă formulare; 

▪ Diseminare mesaje; 

▪ Eliberarea Certificatului de atribuire a codului fiscal persoanelor cărora Codul fiscal este 

atribuit de către organul fiscal; 

▪ Eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de cetățenii republicii 

pentru a fi prezentate organelor abilitate peste hotarele țării; 

▪ Eliberarea Certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA in conformitate cu 

standardele Uniunii Europene; 

▪ Eliberarea/Schimbarea Certificatului de înregistrare în calitate de plătitor a TVA, 

▪ Eliberarea Autorizației de utilizator final; 

▪ Eliberarea certificatului de rezidență (Forma 1-DTA13); 

▪ Eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica 

Moldova Forma 3-DTA-13; 

▪ Eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica 

Moldova Forma 4-DTA-13; 

▪ E-Factura; 

▪ Eliberarea prelungirea patentei de întreprinzător; 

▪ Eliberarea confirmării privind reluarea prezentării dărilor de seamă fiscale; 

▪ Eliberarea Certificatului privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile; 

▪ e-Cerere înregistrarea on-line a subdiviziunilor; 
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▪ e-Cerere înregistrarea on-line a plătitorilor TVA; 

▪ Fișa imobilului; 

▪ Generarea certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de buget (CC 04 AEA) 

de către autorități publice autorizate din Contul Curent; 

▪ Înregistrarea mașinilor de casă și control /terminalelor cash-in și sigilarea mașinii de casă 

și control ale contribuabilului; 

▪ Oferirea consultației în formă scrisă; 

▪ Oferirea consultației telefonice prin intermediul Centrului Unic de Apel; 

▪ Restituirea automatizată a impozitului pe venit achitat în plus; 

▪ Registrul general electronic al facturilor fiscale; 

▪ Seminare pentru contribuabili; 

▪ Scriem Codul fiscal; 

▪ Verificarea facturii fiscale; 

▪ Verificarea facturii fiscale în Registru general electronic al facturilor fiscale; 

▪ Verificarea bonului de casă eliberat de mașina de casă și control de la unitățile de schimb 

valutar; 

▪ Verificarea obligațiunii fiscale pentru persoane fizice; 

▪ Verificarea timbrului de acciz (alcool); 

▪ Web inspector „Baza generalizată a practicii fiscale”. 

 

Ca rezultat al acțiunilor întreprinse de către SFS, în perioada anului 2017, față de contribuabilii 

incluși în Program se constată o creștere a obligațiilor fiscale achitate și calculate la bugetul 

public național față de anul 2016 și anume: 

Obligațiile fiscale achitate la bugetul public național de către contribuabilii monitorizați 

constituie 2 050 628 mii lei, ceia ce reprezintă 460 834,5 mii lei mai mult comparativ cu 

perioada similară a anului precedent – majorare cu 29 %; 
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Obligațiile fiscale calculate la bugetul public național constituie 1 932 630 mii lei, ceia ce 

reprezintă cu 274 011,4 mii lei mai mult comparativ cu anul precedent – majorare cu 16,5%. 

 

                                                                                                                                                    mii lei 

 

Totodată de către SFS în perioada anului 2017 au fost desfășurate un șir de companii de 

informare a contribuabililor cu riscuri de neconformare și din alte domenii de activitate decât 

cele prevăzute în Programul de conformare și anume: 

1. „Campania de informare/conformare și verificare a onorării obligațiilor la darea în 

locațiune/chirie a imobilelor” 

Ca rezultat a acțiunilor întreprinse, în perioada anului 2017 au fost identificate 7 366 persoane 

fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, din ele 4 915 persoane fizice s-au conformat 

prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS contracte de locațiune/chirie. 

Totodată au fost efectuate 295 controale fiscale în urma cărora au fost calculate plăți 

suplimentare la bugetul public național în sumă de 1 372 565 lei.  

 

 

2. „Campania de conformare a persoanelor ce prestează servicii în cadrul ceremoniilor” 

În cadrul companiei au fost identificate persoane fizice care activează în domeniu, fiind 

conformați 785 cetățeni, prin obținerea patentei de întreprinzător .  

 

2050628
1932630

1589794 1658618

Obligaţiile fiscale achitate Obligaţiile fiscale calculate

Dinamica obligaţiilor fiscale achitate și calculate la bugetul public naţional 
pentru anul 2017 

2017 2016
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3. „Campania de informare a contribuabililor cu privire la aspectele fiscale privind 

desfășurarea activității de întreprinzător de către persoanele fizice” 

Acțiunea cu genericul ,,Activează legal – activează în siguranță” s-a desfășurat în toate piețele 

de pe întreg teritoriul țării, fiind înmânate contribuabililor 14 364 pliante informative. 

 

 

4.  „Compania de informare a contribuabililor care sunt în zona de risc de utilizare a 

muncii nedeclarate şi achitarea salariului „în plic””. 

SFS a asigurat organizarea acțiunilor de conformare voluntară a contribuabililor care sunt în 

zona de risc de utilizare a muncii nedeclarate şi achitarea salariului „în plic” în scopul acordării 

de sprijin explicativ - consultativ privind aplicarea legislaţiei în vigoare asupra aspectelor ce 

vizează rapoartele de muncă: 

➢ au fost organizate 440 şedinţe de informare; 

➢ au fost remise 1 787 scrisori în adresa contribuabililor selectaţi cu scop de conformare 

voluntară; 

➢ au fost distribuite 2 240 pliante informative angajatorilor şi  angajaţilor (Nu salariului „în 

plic”); 

➢ au fost derulate 31 acţiuni de informare în masa prin mijloace mass-media; 

➢ au fost efectuate 2206 vizite fiscale. 

 

 

5. „Compania de informare a agenților economici care prestează servicii și a 

comercianților care își desfășoară activitatea pe teritoriul parcurilor/zonelor de agrement 

publice” 

În scopul prevenirii cazurilor de încălcare fiscală, promovare la conformare benevolă,  au fost 

desfășurate măsuri educative prin ieșirea la fața locului a funcționarilor fiscali la agenții 

economici prestatori servicii sau comercianți pe teritoriul parcurilor/zonelor de agrement 

publice, cu identificarea persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător. Funcționarii 

fiscali au explicat comercianților care sunt principalele drepturi și obligații fiscale, fiind 

înmânate pliante informative cu mesaje de conformare și descrierea succintă a etapelor de 

înregistrare a activității de întreprinzător. 
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III. Programul de conformare  

pentru anii 2018-2019 – scop și obiective 
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III.Programul de conformare pentru anii 2018-2019–scop și obiective 

 

Ca obiectiv strategic pentru Serviciul Fiscal de Stat este promovarea continuă a spiritului de 

conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova la prevederile legislației fiscale, 

utilizând în acest scop o gamă largă de instrumente orientate în primul rând spre o deservire și 

tratare corectă a contribuabililor. 

Programul de conformare a contribuabililor este un plan de nivel înalt care reunește într-un 

singur document o descriere a celor mai semnificative riscuri de neconformare fiscală 

identificate în sistemul fiscal și stabilește tratamentele de conformare, modul în care SFS 

intenționează să răspundă acestor riscuri. 

Scopul Programului de conformare a contribuabililor este, de a identifica și de a răspunde 

riscurilor de neconformare fiscală din sistemul fiscal printr-o serie de măsuri care vizează 

principalele cauze ale inconsecvenței comportamentale. 

Obiectivul acestui Program este de a obține un impact cât mai larg posibil privind respectarea 

voluntară a legislației fiscale. 

Programul de conformare învederează faptul că vor fi aplicate măsuri disciplinare sub formă de 

amenzi și penalități oricărui contribuabil indiferent de poziția sa, în cazul încălcării prevederilor 

legislației fiscale cu bună știință s-au din greșeală. 

Programul de conformare fiscală este bazat pe utilizarea eficientă a sistemului de gestionare a 

riscurilor. 

Gestionarea riscurilor de conformare este un proces conceput pentru promovarea conformării 

fiscale voluntare prin identificarea riscurilor din activitatea contribuabililor și aplicarea celor 

mai simple și mai eficiente tratamente pentru a atenua riscurile de neconformare și a spori 

nivelul de conformare fiscală voluntară. 
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Gestionarea riscurilor de conformare implică următoarele etape: 

 

 

 

Gestionarea riscurilor este un proces sistemic, în care administrația fiscală face alegeri 

deliberate asupra tratamentelor de conformare, bazate pe cunoașterea comportamentului 

fiecărui contribuabil în parte, care ar putea fi utilizate pentru stimularea în mod efectiv a 

conformării voluntare și prevenirea eschivării de la achitarea și calcularea impozitelor, taxelor 

și altor plăți obligatorii. 

În cadrul Programului de conformare, în dependență de riscurilor stabilite se vor opta pentru 

aplicare a 2 tipuri de tratament posibile: 

1. Tratament prin conformare voluntară; 

2. Tratament prin conformare forțată. 

    Identificarea riscurilor     

    
 

    

Monitorizarea 

rezultatelor 

 Evaluarea și prioritizarea riscurilor  

Evaluarea 

rezultatelor, 

raportarea 

     

  
Analiza comportamentului de 

conformitate 
  

     

  Determinarea tratamentului strategic   

    
 

    

    Planificarea și implimentarea     
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Identificarea riscurilor 

 

   IV.   Identificarea riscurilor 

 

Serviciul Fiscal de Stat operează 

cu șase categorii de riscuri de neconformare fiscală 
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IV. Identificarea riscurilor 
 

Serviciul Fiscal de Stat operează cu șase categorii de riscuri de neconformare fiscală, care au 

fost înregistrate în Registrul riscurilor de neconformare fiscală și anume:  

 

 

 

1. Riscurile generale sunt riscurile identificate în activitatea tuturor categoriilor de 

contribuabili ce desfășoară activitatea de întreprinzător în partea ce ține de aspectele generale 

de organizare a activității de întreprinzător, de periodicitatea activității de control a Serviciului 

Fiscal de Stat față de contribuabil, de aspectele generale ce caracterizează activitatea unui 

contribuabil. 

2. Riscurile specifice sunt riscurile ce țin de activitatea de întreprinzător propriu-zisă a 

contribuabilului și vizează identificarea probabilității și mărimii evitării achitării a tuturor 

impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii către bugetul public național. 

 

C
at

eg
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ri
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 d
e 

SF
S 

Riscuri generale

Riscuri specifice

Riscuri aferente TVA

Riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni

Riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici 
contribuabili mari

Riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni cu venituri mari
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3. Riscurile aferente TVA sunt riscurile ce țin de activitatea desfășurată de către subiecții 

impunerii cu TVA și/sau contribuabilii care întrunesc criteriile necesare de înregistrare în 

calitate de subiect al impunerii cu TVA, precum și contribuabilii care înregistrează relații 

economice cu subiecții impunerii cu TVA. 

 

4. Riscuri aferente persoanelor fizice cetățeni sunt riscurile ce țin de activitatea desfășurată 

de persoanele fizice cetățeni. 

 

5. Riscuri aferente persoane fizice cetățeni cu venituri mari sunt riscurile ce țin de 

activitatea persoane fizice cetățeni cu venituri mari. 

 

6. Riscuri aferente agenților economici contribuabili mari sunt riscurile ce țin de activitatea 

agenților economici contribuabili mari. 

 

 

SFS analizează sistematic informația disponibilă cu referire la activitatea agenților economici și 

evaluează nivelul de risc a acestora.  
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V.  Evaluarea și prioritizarea riscurilor 

 

Riscuri nesemnificative și semnificative 
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V. Evaluarea și prioritizarea riscurilor 
Obiectivul evaluării și prioritizării riscurilor de conformare este de a evalua semnificația 

riscurilor identificate în activitatea contribuabililor și de a acorda prioritate rezultatului 

conformării și a resurselor disponibile. 

Astfel, SFS a repartizat riscurile de neconformare în riscuri nesemnificative și semnificative.  

Riscuri nesemnificative

Riscurile nesemnificative fac parte din categoria riscurilor generale și anume:   

Durata desfășurării activității de întreprinzător 

Reprezintă un risc general şi se caracterizează prin faptul că cu cât contribuabilul își 

desfășoară activitatea de mai mult timp, cu atât probabilitatea existenței erorilor şi 

încălcărilor în activitatea acestuia este mai mică. Astfel, un contribuabil care are o mai mare 

experiență în activitate de regulă prezintă mai puține riscuri în activitate decât un 

contribuabil începător. 

Perioada mare de activitate nesupusă controlului fiscal prin metoda verificării totale 

Perioada mare de activitate nesupusă controlului fiscal prin metoda verificării totale 

reprezintă un risc general şi se caracterizează prin faptul că cu cât este mai lungă perioada 

în care agentul economic pasibil controlului nu este supus verificării totale, cu atât este mai 

mare incertitudinea legată de conformarea acestuia şi viceversa. 

Divergențe la capitolul genului principal de activitate în diferite dări de seamă 

Situația în care un contribuabil în diferite dări de seamă indică diferite genuri principale de 

activitate prezintă risc pentru administrarea fiscală prin probabilitatea înaltă ca informația 

indicată în dările de seamă să fie eronată. Indicarea eronată a genului principal de activitate 

creează impedimente la efectuarea adecvată a analizei de risc. 
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Riscuri semnificative 

 

Riscurile semnificative fac parte din categoria riscurilor specifice, și a riscurilor aferente TVA 

și anume:   

Achitarea salariului în plic 

Achitarea salariului „în plic” reprezintă una din modalitățile de eschivare a agenților 

economici de la declararea şi plata obligațiilor față de bugetul de stat. „Beneficiile” de 

moment obținute de către contribuabili prin nedeclararea salariilor oficial achitate constau 

în micșorarea obligațiilor față de bugetul public național.  

Ponderea mică a fondului de salarizare în raport cu venitul declarat 

Desfășurarea activității de întreprinzător fără a avea angajați şi respectiv un fond de 

salarizare adecvat presupune pseudoactivitate de întreprinzător și/sau neînregistrarea în 

evidența contabilă a tuturor angajaților, respectiv munca oferită de aceștia şi salarii 

achitate de facto, fapt ce constituie un risc sporit pentru administrarea fiscală. 

Venitul declarat mare raportat la un angajat 

Desfășurarea activității de întreprinzător fără a avea angajați sau a avea un număr 

insuficient de angajați presupune pseudoactivitate de întreprinzător și/sau neînregistrarea 

în evidența contabilă a tuturor angajaților. 

Nivelul profitabilității scăzute în ultimele trei perioade fiscale 

Înregistrarea pierderilor în activitatea contribuabilului reprezintă atât un risc pentru 

activitatea acestuia, cât şi pentru administrarea fiscală prin prisma eventualelor neonorări 

ale obligațiilor fiscale. De asemenea, înregistrarea eronată a pierderilor cauzează 

reducerea obligațiilor fiscale față de bugetul public național. 
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Suma calculată mică a impozitelor, taxelor şi altor plăți raportate la venitul declarat 

Lipsa sumelor calculate a impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii concomitent cu 

înregistrarea unei cifre de afaceri semnificative, reprezintă risc pentru administrarea fiscală, 

prin faptul eventualei eschivări de la onorarea obligațiilor fiscale (ex: diminuarea obligațiilor 

fiscale, completarea eronată a dărilor de seamă, recurgerea la scheme de fraudă fiscală). 

Suma achitată mică a impozitelor, taxelor şi altor plăți raportate la venitul declarat 

Înregistrarea achitărilor nesemnificative a impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii 

comparativ cu venitul declarat, reprezintă risc pentru administrarea fiscală, prin faptul 

eventualei eschivări de la onorarea obligațiilor fiscale (ex: diminuarea obligațiilor fiscale, 

recurgerea la scheme de fraudă fiscală). 

Neprezentarea dărilor de seamă  

Neprezentarea dărilor de seamă reprezintă o încălcare a obligațiilor fiscale, iar contribuabilii 

care recurg la astfel de încălcare prezintă risc pentru administrarea fiscală. 

Prezentarea tardivă a dărilor de seamă  

Prezentarea tardivă a dărilor de seamă reprezintă o încălcare a legislației fiscale şi presupune 

riscuri pentru administrarea fiscală, cu excepția achitării impozitelor. Contribuabilii care în 

prezent prezintă dările de seamă tardiv manifestă risc ca în viitor să nu le prezinte deloc. 

Venitul declarat considerabil în raport cu achitările neînsemnate a TVA 

Lipsa obligațiilor fiscale privind TVA în cazul subiecților impunerii, cu excepția situațiilor 

specifice (predomină importurile sau exporturile), reprezintă risc pentru administrarea 

fiscală, prin faptul eventualei eschivări de la onorarea obligațiilor fiscale la capitolul TVA. 

Operațiuni economice de proporții cu persoane fizice cetățeni care eventual practică 

activitate ilicită 

Riscul constă în faptul că relațiile cu persoanele fizice cetățeni sunt considerate mai riscante 

ca urmare a faptului că în cadrul controalelor fiscale s-au constatat multe situații când 

întreprinderile documentează tranzacții cu persoane fizice cetățeni, iar la preluarea 

explicațiilor de la cetățeni, nu se confirmă tranzacțiile respective. Totodată, sunt situații în 

care contribuabilii pentru a documenta în evidența contabilă anumite lipsuri de mărfuri şi/sau 

materiale recurg la documentarea livrărilor către cetățeni, livrări care de facto nu au avut loc. 

De asemenea, în situațiile în care agenții economici efectuează tranzacții cu cetățeni, în 

majoritatea cazurilor achitările se efectuează în numerar. 
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Prezentarea tardivă a Declaraţiilor privind TVA 

Potrivit prevederilor articolului 115 din Codul fiscal, subiecţii impunerii cu TVA sunt obligaţi 

să prezinte în termen la Serviciul Fiscal de Stat fiscal Declaraţia privind TVA pentru fiecare 

perioadă fiscală. Astfel, prezentarea tardivă a Declaraţiilor privind TVA reprezintă o încălcare 

a legislaţiei fiscale şi presupune riscuri pentru administrarea fiscală. Contribuabilii care 

prezintă tardiv Declaraţiile privind TVA manifestă risc ca în viitor să nu le prezinte deloc. De 

asemenea, există suspiciunea că contribuabilul nu a prezentat la timp Declaraţia privind TVA 

pentru a ascunde de Serviciul Fiscal de Stat faptul documentării anumitor tranzacţii în vederea 

limitării verificării acestora în timp util.  

Neachitarea la timp a obligațiilor fiscale privind TVA 

Achitarea obligațiilor fiscale privind TVA este prevăzută de legislaţia în vigoare. Neachitarea 

TVA în termenii prevăzuți, reprezintă o încălcare a legislaţiei fiscale şi presupune riscuri pentru 

administrarea fiscală. Există riscul că contribuabilul să se eschiveze intenționat de la onorarea 

obligaţiei de achitare a TVA. 

Neînregistrarea obligatorie ca subiect al impunerii cu TVA  

Potrivit prevederilor articolului 112 din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de 

întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la articolul 51 

din Codul fiscal, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la articolul 511 din 

Codul fiscal, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca 

contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări 

de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1 200 000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA 

fără drep de deducere. Prin urmare neînregistrarea obligatorie ca subiect al impunerii cu TVA 

reprezintă o încălcare a legislaţiei fiscale. Astfel, în situaţia în care un contribuabil care nu-i 

subiect al impunerii cu TVA, dar înregistrează importuri comparabile cu plafonul de 1 200 000 

lei menţionat, există probabilitatea ca marfa importată să fie comercializată şi respectiv 

obligativitatea înregistrării ca subiect al impunerii cu TVA odată cu depăşirea volumului de 

livrări în mărime de 1 200 000 lei în 12 luni consecutive. 

Documentarea livrărilor/ procurărilor suspecte 

Livrările/procurările documentate de un contribuabil în adresa firmelor delicvente și care 

întrunesc indici de pseudoactivitate. Respectiv, veridicitatea acestor tranzacţii este incertă.  
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Exportator cu risc 

În situația în care entitatea efectuează operațiuni de export, dispune de trecere în cont a TVA 

în volum considerabil şi nu solicită restituirea TVA, există suspiciunea că obiectul operațiunilor 

de export au fost obținute de entitate cu încălcarea prevederilor legislației.  

Neachitarea impozitelor şi taxelor (restanțe) 

Prezența restanțelor, constituie risc pentru administrarea arieratelor și poate constitui un 

imbold pentru inițierea de către Serviciul Fiscal de Stat a acțiunilor de intentare a procesului 

de insolvabilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscurile semnificative identificate în activitatea contribuabililor trebuie monitorizate 

 în permanență pentru a stabili eventualele schimbări în dinamică.  
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VI. Analiza comportamentului de conformare 
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VI. Analiza comportamentului de conformare 
 

Riscurile de neconformare fiscală sunt stabilite în baza informațiilor/datelor deținute de SFS 

și/sau prezentate de către: 

• Contribuabili (dările de seamă, registre fiscale);  

• Persoane terțe;  

• Ministerul Finanțelor; 

• Serviciul Vamal; 

• Biroul Național de Statistică; 

• Agenția Servicii Publice; 

• Instituțiile financiare; 

• Poliţia de Frontieră;  

• Companiile turistice;  

• Companiile de asigurare;  

• Deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare;  

• Banca Naţională a Moldovei; 

• Notarii şi alte persoane care desfășoară activitate notarială; 

• Executorii judecătorești; 

• Birourile istoriilor de credit; 

• Persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de 
patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă 

• Societățile de plată; 

• Societățile emitente de monedă electronică; 

• Furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor 
poștale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea 
nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică; 

• Alte informații de care dispune şi la care are acces Serviciul Fiscal de Stat etc., care se 
supun analizei în conformitate cu principiile descrise în Normele metodologice privind 
determinarea și clasificarea riscurilor de conformare fiscală, aprobate prin Ordinul SFS 
nr.107 din 11.02.2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
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SFS va asigura examinarea periodică sistematică a tuturor surselor de informații, fiind evaluate 

criteriile de risc întrunite de fiecare contribuabil și stabilite tratamente de conformare în funcție 

de nivelul riscurilor.  

 

În dependență de aceasta se va stabili: 

− Lista contribuabililor (contribuabilii care desfășoară activitate de întreprinzător mai mult de 2 

perioade fiscale) din segmentele economiei naționale, care sunt stabilite ca prioritare pentru 

anii 2018-2019, care se vor supune monitorizării continue pe parcursul anului, prin aplicarea 

măsurilor de conformare voluntară; 

− Lista contribuabililor pentru a fi incluși în planurile de control aprobate 

lunar/trimestrial/anual; 

− Lista contribuabililor pasibili a fi monitorizați prin prisma posturilor fiscale (inclusiv în temeiul 

informațiilor parvenite de la terți sau subdiviziunile SFS); 

− Lista contribuabililor față de care urmează a fi aplicate măsuri de control operativ; 

− Lista contribuabililor pentru a fi supuși controalelor fiscale conform proiectelor (salariul în 

plic, combaterea fraudei TVA, alte proiecte desfășurate de către SFS). 

 

 

Determinarea motivelor neconformării 

Din analiza comportamentului contribuabililor motivele neconformării, sunt următoarele: 

− Nefamiliarizarea cu legislația în vigoare; 

− Nivelul jos al educației fiscale; 

− Lipsa unei concurențe loiale;  

− Mediu social; 

− Frauda în scopul îmbunătățirii personale.
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VII.  Segmentele prioritare în anii 2018-2019 
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VII. Segmentele prioritare în anii 2018-2019 
Activitățile din economia Moldovei sunt analizate prin prisma existenței riscurilor de 

neconformare fiscală, impactului neconformării față de veniturile la bugetul public național 

administrate de SFS, fiind stabilite prioritățile de monitorizare pentru anii 2018-2019. 

Drept activități cu gradul maxim de risc de neconformare fiscală pentru anii 2018-2019 au fost 

stabilite:  

 

 

Sectorul construcțiilor este unul din cele mai complexe și importante sectoare ale economiei 

naționale. Practic orice aspect al vieții oamenilor este legat de construcții: locuri de trai și de 

muncă sunt amplasate în clădiri, infrastructura inginerească care ne deservește în fiecare zi de 

asemenea este creată de constructori.  

 

 

1. Construcția

Lucrări speciale de 
construcţii

Producerea și comercializarea 
betonului

Comerţul cu ridicata al echipamentelor şi 
furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi 

de încălzire

Comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare
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Principalele riscuri specifice și caracteristice acestei activități sunt:  

− Achitarea „salariului în plic” și „munca la negru”; 

− Ponderea mică a fondului de salarizare în raport cu venitul declarat; 

− Lipsa evidenței contabile sau ținerea evidenței contabile neconforme; 

− Nereflectarea în contabilitate a veniturilor real încasate; 

− Desfășurarea activității fără dispunerea de acte permisive. 

Prin urmare SFS în anii 2018-2019 va monitoriza sectorul construcțiilor inclusiv și activitățile din 

economia Moldovei care cel mai des interacționează cu sectorul construcțiilor. 
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Agricultura este una dintre forțele motrice care formează imaginea Republicii Moldova, natura 

și cultura țării pe parcursul mai multor secole. În acest mediu s-au format unele practici agricole 

adaptate specific la condițiile climaterice, geografice și economice.   

În contextul aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, reformele din sectorul agro-alimentar 

al țării trebuie să se conformeze modelelor și tendințelor europene ce vor permite ajustarea 

sectorului la cerințele piețelor internaționale, în special la capitolul de securitate și siguranță 

alimentară. 

Prerogativa ramurii agricole o constituie asigurarea cu produse alimentare populația țării, 

precum și exportul/importul acestora. 

Activitatea agricolă include două sectoare care se propun a fi monitorizate în anii 2018-2019 și 

anume: 

2.1. Fitotehnia - cultivarea plantelor anuale și/sau perene; 

2.2. Zootehnia – apicultura, pescuitul și acvacultura. 

Riscurile aferente agriculturii pot fi determinate ca riscuri tipice, caracteristice mai multor 

entități, în partea ce ține de aspectele comune ale activității, cu precizări specifice genului 

practicat, după cum urmează: 

2. Agricultura
Cultivarea plantelor din culturi 

permanente

Cultivarea plantelor din 
culturi nepermanente

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

Apicultura

Pescuitul şi acvacultura
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1. Achitarea „salariului în plic” și „munca la negru”– este un risc frecvent întâlnit în domeniul 

agriculturii. În acest sens este de menționat faptul că cuantumul minim lunar al salariului nu 

poate fi inferior cuantumului minim garantat în sectorul real aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.165 din 9 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare 

Existența fenomenului achitării salariului în plic și muncii la negru prezumă existența unui venit 

nedeclarat, folosit de entitate pentru a-și onora obligațiunile față de persoanele implicate în 

activitate, fapt ce favorizează un alt risc: tăinuirea și diminuarea venitului impozabil, care la 

rândul său determină și neachitarea impozitelor directe și indirecte la bugetul public național; 

2. Lipsa evidenței contabile sau ținerea evidenței contabile neconforme; 

3. Raportarea pierderilor fiscale sau a unui venit impozabil mic comparativ cu cifra de 

afaceri.  

 

Evaluarea riscurilor prezintă o etapă esențială în managementul riscurilor. Astfel, în cadrul 

procesului de analiză a contribuabililor a fost identificat domeniul agriculturii, ca fiind riscant din 

punct de vedere al neconformării fiscale voluntare. 
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Alimentația publică se individualizează ca o componentă distinctă a economiei, orientată spre 

satisfacerea nevoilor de consum – în special de hrană a populației, având rol important în viața 

economică și socială.  

Serviciile de alimentație presupun următoarele procese: 

 

3. Restaurante și alte activități de servicii de alimentație

Restaurante

Activități de alimentație pentru evenimente și alte servicii de alimentație

Servicii de 
alimentație

Producerea

Comercializarea

Servirea
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- Activitatea de producere este comparabilă cu cea din sfera industriei alimentare și asigură 

realizarea preparatelor culinare și de cofetărie prin transportarea unor materii prime de origine 

vegetală și animală al căror consum, cel mai adesea, nu este posibil fără o prelucrare prealabilă 

de tip industrial; 

- Activitatea de comercializare reprezintă continuarea firească a celei de producere;  

- Activitatea de servire este strâns legată de procesul de comercializare  a produselor 

specifice (preparate culinare, de cofetărie, băuturi) și are ca obiectiv crearea condițiilor și a 

facilităților pentru consumul imediat și pe loc al acestora. 

 

Aceste trei procese se află într-o relație de interdependență  și se derulează într-o succesiune 

bine determinată. 

 

 

Riscurile caracteristice mai multor entități ce activează în domeniul alimentației publice, în 

partea ce ține de aspectele comune ale activității sunt: 

– Ponderea mică a fondului de salarizare în raport cu venitul declarat;  

– Venitul declarat mare raportat la un angajat; 

– Achitarea „salariului în plic” și „munca la negru”. 

 

Astfel, în scopul ridicării eficienței administrării activității agenților economici din domeniul 

nominalizat, majorarea achitărilor la bugetul public național şi în scopul diminuării riscurilor 

stabilite, SFS în anii 2018-2019 va monitoriza activitatea dată. 
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Domeniul transportului  prezintă riscuri pe dimensiunea achitării oneste a plăților către buget. 

Potrivit studiilor de analiză realizate, în domeniul transportului se atestă o serie de riscuri, 

precum:  

– achitarea „salariului în plic” și „munca la negru”; 

– neutilizarea mașinii de casă și control cu memorie fiscală pentru eliberarea bonului de 

casă sau a biletelor de călătorie conform modului stabilit de Guvern; 

– nereflectarea în evidența contabilă a serviciilor de transportare a pasagerilor și/sau 

mărfurilor prestate; 

– practicarea nemijlocită a transportului ilicit de pasageri și mărfuri, nefiind autorizat sau 

adesea  fără specializare, fără asigurarea autovehiculului. 

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat va monitoriza acest gen de activitate în anii 2018-2019. 

 

 

4.  Transport

Transportul auto de călători în folos 
public în regim „taxi”

Transportul de călători și bagaje
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Complexitatea contextului economic al ultimilor ani şi presiunile în creștere generate de 

procesul de globalizare a determinat SFS să identifice noi vectori de eficientizare a activității. 

Identificarea şi fiscalizarea veniturilor real obținute de unele categorii de persoane fizice, 

considerate cu risc fiscal, reprezintă o miză cu o importantă deosebită pentru SFS. în acest 

context, o categorie de contribuabili care face obiectul unei atenții speciale o reprezintă 

segmentul persoanelor fizice, datorită complexității şi dimensiunii afacerilor şi fluxurilor 

financiare pe care le gestionează, precum şi impactului semnificativ asupra sistemului general 

de impozitare a veniturilor pe care îl are conformarea sau neconformarea fiscală a acestora.  

Reieșind din volumul de informații deținute de către SFS cu referire la intrările și ieșirile de active 

înregistrate de persoane fizice în comparație cu veniturile legale obținute și declarate, SFS 

planifică în perioada anilor 2018-2019 de a selecta un eșantion de persoane fizice în vederea 

aplicării măsurilor de conformare voluntară.    

Acordarea posibilității persoanei fizice de a se conforma la prevederile legislației fiscale, anterior 

aplicării măsurilor de conformare forțată, va crește gradul de încredere în activitatea desfășurată 

de SFS, și va contribui la reducere cheltuielilor legate de aplicarea procedurilor de control.  

Astfel, persoana fizică fiind informată despre includerea acesteia în lista persoanelor fizice 

pasibile aplicării estimării veniturilor prin metode indirecte, va fi determinată de a-și onora 

benevol obligațiile față de bugetul public.  

Tratamentul de conformare voluntară, va fi aplicat cu prudență față de un eșantion de 

contribuabili selectați, care se va aprecia cu risc minim, inclusiv fiind admisă nerespectarea 

legislației fiscale din imprudență și  nu cu rea intenție.  

Persoanelor fizice selectate li se va prezenta informația cu referire la datele disponibile fiind 

solicitată conformare acestora, ori prezentarea de argumente privind lipsa obligațiilor fiscale.  

 

 

5.  Persoanele fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de 
estimare a veniturilor 
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Începând cu anul 2018, prin prisma modificărilor operate la articolul 901 alin. (35) din Codul fiscal, 

organul fiscal va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător 

prin metode şi surse indirecte, în cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct 

al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, în conformitate cu 

prevederile articolului 189 şi 225 din Codul fiscal. 

În scopul optimizării procesului de administrare fiscală, evitării cazurilor de sancționare a 

contribuabililor, o etapa importantă o constituie procedura de conformare şi verificare a 

persoanelor fizice care transmit bunuri imobile în locaţiune. Astfel, măsurile de conduită şi 

gestionare a dialogului cu contribuabilul de către funcţionarii fiscali în cadrul acţiunilor de 

conformare vor fi efectuate conform Îndrumarului privind conformarea şi verificarea 

persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit proprietăţi 

imobiliare în posesie şi/sau folosinţă, (locaţiune, arendă, usufruct), aprobat prin Ordinul SFS nr. 

46 din 02.02.2018. 
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Evaziunea fiscală în sectoarele ce urmează a fi monitorizate în anii 2018-2019 nu 

constituie o noutate pentru SFS. 

Până la urmă, doar în timp se va observa dacă procedura conformării fiscale voluntare în 

domeniile de activitate ce urmează a fi monitorizate va avea s-au nu succes, deoarece 

spre deosebire de alte domenii de activitate, aceste sectoare sunt relativ predispuse 

evaziunii fiscale. 
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VIII.  Stabilirea strategiei de tratament 
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VIII. Stabilirea strategiei de tratament 
 

Instrumentele fiscale menite să contribuie la creșterea eficienței acțiunilor de prevenire și 

combatere a fraudei fiscale utilizate de către SFS față de contribuabilii cu risc de neconformare 

fiscal sunt:  

 

 

 

 

Tratamentele de conformare sunt aplicabile față de: 

− persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător; 

− agenții economici contribuabili mari; 

− persoanele fizice posibili subiecți ai estimării veniturilor prin metode și surse indirecte; 

− agenții economici care admit restanțe la bugetul public național; 

− alți contribuabili din sectorul administrat.  

 

 

Tratamente de conformare Tratamente de conformare 
voluntare

Tratamente de conformare 
forțate
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1. Tratamente de conformare pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară 

activitate de întreprinzător 

 

Față de persoanele fizice și juridice ce desfășoară activitate de întreprinzător care întrunesc 

riscuri de neconformare fiscală se vor aplica prioritar “Tratamentele de conformare voluntare”. 

Tratamentele de conformare voluntară sunt mecanisme destinate identificării și reducerii 

permanente a riscurilor de încălcare a legislației fiscale de către contribuabili. 

Funcționarul fiscal responsabil de monitorizare asigură analiza lunară a activității fiecărui 

contribuabil în parte. 

Pentru monitorizarea eficientă a activității contribuabilului, funcționarul fiscal urmează să 

consulte toată informația disponibilă. 

Astfel, pentru a sprijini și îmbunătăți nivelul de conformare a contribuabililor SFS a identificat o 

gamă largă de instrumente disponibile funcționarilor fiscali pentru aplicarea tratamentelor de 

conformare voluntare și anume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Legislația fiscală 

2. Surse primite de la persoanele terţe, organe de drept, alte organe 

3. Informația de pe paginile web 

4. Mass-media 

5. Instrucțiuni, regulamente, ghiduri 

 



 

  

PROGRAMUL DE CONFORMARE VOLUNTARĂ 2018-2019 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr
at

am
en

te
le

d
e 

co
n

fo
rm

ar
e 

vo
lu

n
ta

re

Efectuarea vizitelor fiscale

Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea 
scrisorilor de conformare

Organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare

Tratamentele de conformare voluntare constituie 
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Funcționarul fiscal responsabil de realizarea procesului de monitorizare a contribuabililor va 

utiliza toate modalitățile disponibile de contactare a contribuabilului (prin intermediul scrisorilor, 

telefonului sau e-mailului etc.), documentând corespunzător acțiunile realizate.  

Funcționarul fiscal va informa contribuabilul referitor la prevederile legislației în vigoare, și despre 

principalele riscuri presupuse în activitatea sa venind cu recomandările de rigoare. 

În scopul minimizării costurilor suportate de SFS la aplicarea tratamentelor de conformare, 

scrisorile de conformare vor fi expediate la adresa electronică a contribuabilului, iar în cazul când 

contribuabilul nu dispune de adresă electronică scrisorile de conformare vor fi expediate prin 

intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”. 

Acest instrument de conformare voluntară va fi aplicat în cazul reducerii riscurilor nesemnificative 

din activitatea contribuabililor. 

Astfel în cazul când agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii  

întrunesc doar riscuri nesemnificative, tratamentele de conformare față de acestea se vor 

manifesta doar prin contactarea  acestora. 

 

 

 

În cadrul acestor ședințe SFS va aduce la cunoștință contribuabilului că nu are ca scop aplicarea 

sancțiunilor, ci instituirea unui cadru unitar al relațiilor de parteneriat în raport cu mediul de 

afaceri şi cetățeni, bazat pe încrederea şi susținerea reciprocă, ceea ce va condiționa reducerea 

considerabilă a cazurilor de încălcare a legislației fiscale şi, respectiv, a sancțiunilor aplicate. 

Totodată, aceștia urmează a fi atenționați şi avertizați despre răspunderea prevăzută de legislația 

în vigoare în cazul nerespectării prevederilor legale şi/sau în rezultatul practicării activității de 

întreprinzător ilegale, sau tăinuirii veniturilor. 

Aceste ședințe vor avea drept scop și prezentarea indicatorilor medii şi analiza comparativă a 

contribuabililor din ramura analizată, informarea despre modificările şi completările operate în 

legislație. 

1. Contactarea contribuabilului,   

expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare 

2. Organizarea şi desfășurarea ședințelor de conformare 
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În cadrul ședințelor ramurale desfășurate cu contribuabilii ce activează în același segment al 

economiei de piață, discuțiile vor purta un caracter de parteneriat, astfel încât să fie posibilă 

identificarea problemelor și soluțiilor prezentate de către reprezentanții mediului de afaceri. 

 

 

 

Vizitele fiscale vor avea drept scop explicarea legislației fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau 

stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului. 

Vizita fiscală constituie un procedeu de instruire a contribuabililor şi este un instrument de 

preîntâmpinare şi prevenire a posibilelor încălcări ale legislației fiscale şi nu constituie un element 

al controlului fiscal, dar reprezintă o măsură de promovare a conformării voluntare a 

contribuabilului, la respectarea legislației în vigoare, respectiv, în cadrul acesteia nu se calculează 

obligații fiscale şi nu se aplică sancțiuni. 

Vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri: 

− acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislației fiscale; 

− stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului; 

− identificarea deficiențelor şi prevenirea acțiunilor ilegale. 

 

În procesul vizitei fiscale funcționarul fiscal întreține o conversație cu reprezentanții 

contribuabilului pe marginea respectării obligațiilor fiscale şi constată date de ordin general 

despre activitatea contribuabilului. 

 

Pentru identificarea tuturor surselor de venit ale contribuabilului, vizitele fiscale vor fi efectuate 

la toate subdiviziunile contribuabilului, după necesitate, în cadrul cărora urmează a fi 

confirmată/infirmată existența subdiviziunilor declarate la organul fiscal. 

În cazul în care contribuabilul dispune de subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale în 

care se află sediul central (adresa juridică), funcționarul fiscal responsabil de monitorizarea 

contribuabilului poate solicita, după necesitate, printr-o scrisoare efectuarea vizitei fiscale de 

3. Efectuarea vizitelor fiscale 
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către subdiviziunile structural ale SFS unde este amplasată subdiviziunea, despre rezultatele 

căreia urmează să fie informat.  

Dacă funcționarul fiscal în cadrul monitorizării a constatat încălcări ale legislației în vigoare, cum 

ar fi: lipsa autorizației de funcționare, lipsa mașinii de casă și control, şi alte încălcări, el va îndruma 

contribuabilul să se conformeze voluntar, îl va avertiza despre consecințele neconformării. 

Ulterior, funcționarul fiscal urmează să prezinte note conducerii. În rezultatul analizei notelor 

prezentate, conducerea subdiviziunilor structural ale SFS, urmează să decidă asupra măsurilor ce 

se impun. 

Sarcina funcționarului fiscal responsabil de monitorizarea contribuabililor constă în analiza 

informației primite de la persoanele terțe şi a celei acumulate în cadrul vizitelor fiscale și 

contrapunerea informației cu datele disponibile din sistemul informațional al SFS. În cazul 

constatării unor încălcări fiscale, urmează să prezinte note conducerii cu propuneri concrete 

pentru soluționarea situației create. 

Sarcina funcționarului fiscal responsabil de conformarea contribuabililor este monitorizarea 

evoluției tuturor măsurilor şi acțiunilor întreprinse față de contribuabil, pentru obținerea unor 

rezultate eficiente. 

Acest instrument de conformare voluntară va fi aplicat în cazul reducerii riscurilor semnificative 

din activitatea contribuabililor. 

Astfel, în cazul când agenții economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii  și 

agenții economici subiecții impunerii cu TVA, întrunesc riscuri semnificative, tratamentele de 

conformare față de acestea se vor manifesta prin efectuarea vizitelor fiscale. 
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Urmare a aplicării măsurilor de prevenire, SFS efectuează monitorizarea obligațiilor fiscale 

calculate şi achitate. Astfel, asupra contribuabililor care nu sunt dispuși în continuare să se 

conformeze şi o fac conștient, asumându-și riscul în mod deliberat, vor fi aplicate tratamente de 

conformare forțată, cum ar fi: 

 

 

 

 

 

În cazul când contribuabilii nu sunt dispuși să se conformeze voluntar înregistrând riscuri de 

neconformare semnificative, SFS va dispune efectuarea controalelor fiscale cu verificarea 

corectitudinii cu care contribuabilul execută obligația fiscală şi alte obligații prevăzute de legislația 

Controale fiscale

verificare faptică

verificare documentară

verificare totală

verificare parțială

verificare tematică

estimarea obligațiilor fiscale 
prin surse și metode indirecte

verificare operativă

verificare prin contrapunere

Posturi fiscale

mobile 

sataționare

electronice

1. Controlul  fiscal 

 

Tratamente de conformare forțate 
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fiscală, inclusiv verificare a altor persoane fizice și juridice sub aspectul legăturii lor cu activitatea 

contribuabilului prin metode, forme şi operațiuni prevăzute de Codul fiscal. 

 

 

 

Postul fiscal se instituie în cazul în care au fost epuizate alte măsuri/instrumente disponibile de 

administrare, monitorizare, control, inclusiv a măsurilor de conformare voluntare. 

Pentru aprecierea criteriilor de risc, evaluarea semnificației acestora, se va examina perioada de 

activitate a agentului economic recomandabil pentru 3 ani, sau cel puțin un trimestru anterior 

perioadei actuale, cu excepția cazurilor identificării unor riscuri vădite de practicare a 

pseudoactivității de întreprinzător. 

Riscurile în activitatea agenților economici sunt împărțite în două categorii, și anume:  

 

 Riscurile sporite de documentare a tranzacțiilor fictive sunt: 

a) Agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi cu semne de 

pseudoactivitate. Informația disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacții se 

va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puțin 2 ani). Nivelul de semnificație a 

criteriului respectiv se va aprecia reieșind prin determinarea ponderii livrărilor/procurărilor 

documentate cu întreprinderile menționate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe 

parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri). Se consideră semnificativ, 

înregistrarea unei ponderi ce depășește 20%; 

b) Agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/servicii la valori semnificative (cel puțin 

500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfășurării 

activității de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu 

dispune de angajați, toate tranzacțiile sunt tranzacții de intermediere, cu aplicarea unui adaos 

comercial nesemnificativ, sau chiar fără aplicarea acestuia. În mod special, la examinarea 

documentelor privind activitatea agentului economic se vor analiza intrările și ieșirile de mărfuri, 

documentarea tranzacțiilor fictive 

tăinuirea veniturilor din vânzări real înregistrate

2. Postul fiscal 
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cu identificarea perioadei și locul depozitării/păstrării mărfurilor în cazul în care data procurării 

nu coincide cu data livrării și solicitarea explicațiilor corespunzătoare de la persoanele cu funcții 

de răspundere ale agentului economic; 

c) Persoanele cu funcții de răspundere ale agentului economic au deținut anterior funcții în 

întreprinderile în activitatea cărora au fost identificate posibili indici ai pseudoactivității de 

întreprinzător. Criteriul respectiv se examinează în corespundere cu termenii de prescripție; 

d) Întreprinderea înregistrează frecvent modificări în componența fondatorilor și/sau 

modificarea conducătorilor sau sunt identificate următoarele date despre aceștia – vârsta 

înaintată sau prea tineri pentru desfășurarea unei afaceri, este student, este înrolat în rândurile 

armatei, își ispășește pedeapsa în locurile de detenție, se află la tratament pentru o perioadă 

îndelungată, capacitatea de exercițiu este limitată, precum și nu este posibilă identificarea 

acestora conform datelor prezentate de Camera Înregistrării de Stat, și altele; 

e) Documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor nu au 

confirmat livrarea de mărfuri. Semnificația indicatorului respectiv se va aprecia reieșind din 

valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. 

Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depășește 20%, pentru perioada examinată; 

f) Agentul economic înregistrează restanță față de bugetul public național, care din lipsa 

disponibilului de active, nu poate fi executată; 

g) Agentul economic documentează tranzacții pentru efectuarea cărora legislația în vigoare 

stabilește obligațiunea de dispunere de licență, în lipsa aceștia; 

h) Agentul economic documentează tranzacții semnificative (cel puțin 500 mii lei lunar) cu 

eliberarea unui număr mare de facturi fiscale cu valoarea sub 100 mii lei, fapt prin care se 

eschivează de la înregistrarea acestora în Registrul general electronic al facturilor. 
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Riscurile sporite de tăinuire a veniturilor din vânzări real înregistrate sunt următoarele: 

Agentul economic înregistrează o pondere scăzută a impozitelor și taxelor achitate din volumul 

de vânzări realizat, comparativ cu agenții economici care desfășoară activitate similară, și/sau 

comparativ cu indicatorii medii stabiliți pe ramură de economie (informația urmează a fi 

examinată prin prisma indicatorilor înregistrați în ultimii 3 ani); 

Agentul economic înregistrează o pondere semnificativă a livrărilor efectuate cu achitarea în 

numerar – ponderea livrărilor documentate în adresa persoanelor fizice, prin aplicarea mașinilor 

de casă și control, deținătorilor patentei de întreprinzător, și/sau agenților economici 

neînregistrați în calitate de plătitori ai Taxei pe valoarea adăugată, constituie cel puțin 30% din 

totalul livrărilor efectuate în perioada examinată; 

Agentul economic a fost supus verificărilor operative pe parcursul ultimilor 2 ani, și în 80% din 

acestea s-au constatat încălcări a regulilor de utilizare a mașinilor de casă și control; 

În cadrul controlului fiscal prin metoda de verificare faptică a fost stabilită lipsa sau surplus de 

mărfuri, în valoare ce depășește 10% din valoarea livrărilor/procurărilor înregistrate conform 

datelor evidenței contabile la momentul inițierii inventarierii; 

Agentul economic dispune de angajați, dar conform dărilor de seamă prezentate, valoarea 

salariului calculat este semnificativ mai mică decât valoarea salariului minim garantat pe 

economie, sau salariul mediu aferent genului de activitate practicat, și/sau numărul de angajați 

conform datelor din dările de seamă comparativ cu cifra de afaceri permite a presupune utilizarea 

de către agentul economic a muncii la negru; 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicarea măsurilor de administrare/verificare a contribuabililor, SFS nu se va limita 

doar la identificarea riscurilor menționate, care, reieșind din specificul activității agenților 

economici examinați nemijlocit la fața locului pot fi diversificate.   
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2.  Tratamente de conformare pentru agenții economici contribuabili mari 

 

Agenții economici cu statut de contribuabil mare au o importanță majoră în sistemul fiscal al 

Republicii Moldova. Aportul acestora la Bugetul Public Național pentru anul 2017 a constituit 13 

334,5 mil. lei din totalul încasărilor de 32 714,2 mil.lei, sau circa 41%. 

Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii mari urmează să fie selectate într-un 

mod individual având în vedere specificul contribuabililor mari și a riscurilor presupuse în 

activitatea acestora. 

Pentru a susține conformarea corectă şi achitarea la timp a impozitelor și taxelor, contribuabilii 

mari se vor repartiza în 4 eșantioane. 

Utilizarea eșantioanelor va defini acțiunile față de contribuabilii expuși riscului prin aplicarea 

tratamentelor adecvate în funcție de eșantionul din care fac parte. Evaluarea riscului 

contribuabilului trebuie revizuită la fiecare 6 luni și, în funcție de tendințe, perioada de revizuire 

se poate modifica în timp. În urma revizuirii scorurilor de risc, contribuabilul poate trece sau poate 

fi redistribuit de la un eșantion la altul, astfel încât tratamentele aplicabile se modifică. 

Contribuabilii sunt repartizați în unul din cele 4 eșantioane, în funcție de impactul pe care îl au 

asupra colectării impozitelor si taxelor, riscurilor întrunite și porbabilității producerii unui risc. 
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În funcţie de impact, riscul poate fi: 

▪ minor - riscul va avea un efect neînsemnat, iar tratarea riscului respectiv fiind posibilă a fi 

exercitată prin aplicare unor forme simple de conformare benevolă (cuantificat cu 0 – 0,1); 

▪ mediu – riscul s-a confirmat în rezultatul controlului, fiind materializat în calculări 

suplimentare la buget în proporție de 0,5 – 1% din cifra de afaceri în perioada supusă verificării 

(cuantificat cu 0,2 – 0,5); 

▪ semnificativ – riscul s-a materializat prin calculări suplimentare semnificative, în proporție mai 

mare de 1% din cifra de afaceri în perioada supusă verificării (cuantificat cu 0,6-1).               

                                                                                                                                                                                                         

Eșantionul I. Contribuabili cu risc sporit   

Condițiile de înscriere a contribuabililor în eșantionul I: 

1. Cifra de afaceri >=500 mln. lei; 

2. Scorul total de risc este unul maxim; 

3. Evaluarea impactului este între înalt și extrem; 

4. Înregistrează riscuri cu prioritate semnificativă evaluate cu punctaj maxim de risc la 

următoarele categorii de riscuri: 

 

 

Contribuabili 
mari

Cifra de afaceri 

≥ 500 mln. lei

Contribuabili mari

Cifra de afaceri

= 500 mln lei

Contribuabili mari

Cifra de afaceri 

< 500 mln. lei

Impact semnificativ

Impact mediu

Impact minor
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a)  Nivelul profitabilității scăzute în ultimele trei perioade fiscale; 

b)  Achitarea salariului în plic; 

c)  Documentarea livrări/procurări suspecte, adesea cu părți afiliate. 

 

Suplimentar se vor examina și aspectele aferente: 

- Raporturilor anterioare cu contribuabilul (cunoștințe despre contribuabil); 

- Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației în vigoare (de ex: În 

rezultatul controlului fiscal efectuat s-au constatat existența încălcărilor și caracteristicilor 

neconformității existente la data ultimului control fiscal efectuat, atribuie agentul economic la un 

grad înalt de risc). 

 

Astfel, față de contribuabilii care înregistrează cifra de afaceri mai mare și egal cu 500 mln. lei și 

dispune de grad maxim de risc la categoriile enumerate mai sus se vor aplica prioritar tratamente 

de conformare forțată, cu omiterea tratamentelor de conformare voluntară. 

Tratamentele de conformare forțată se vor manifesta prin: 

▪ Control fiscal; 

▪ Post fiscal. 

 

Eșantionul II. Contribuabili cheie 

Condițiile de înscriere a contribuabililor în eșantionul II: 

1. Cifra de afaceri >=500 mln. lei; 

2. Contribuabilii înregistrează riscuri cu punctaj maxim de risc ca: 

a) Neprezentarea dărilor de seamă VEN12; 

b) Divergențe dintre dividendele calculate și îndreptate spre achitare în perioada curentă 

potrivit dării de seamă forma IRV14 și dividendele plătite în perioada curentă conform Situațiile 

financiare; 

c) Valoarea utilizată a facilităţii fiscale, acordată sub formă de scutire în baza alin.(16) al art.24 

din Legea cu privire la punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164- XIII din 

24.04.1997, în sumă mai mare decît suma permisă de legislaţie; 

d) Suma calculată mică a impozitelor, taxelor şi altor plăţi raportate la venitul declarat; 

e) Neprezentarea dărilor de seamă forma POLMED17; 

f) Neprezentarea dărilor de seamă forma ACZ 09; 
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g) Eliberarea facturilor fiscale anterior datei primirii lor de la SFS; 

h) Operaţiuni economice de proporţii cu persoane fizice, persoane fizice ce desfășoară 

activitate independentă și deținători ai patentei de întreprinzător; 

i) Neprezentarea Declaraţiilor privind TVA; 

j) Divergențe la capitolul TVA aferentă importului. 

 

 

Tratamentele de conformare față de contribuabilii cheie se vor manifesta prin aplicarea 

tratamentelor de conformare voluntară cu utilizarea instrumentului “Vizita fiscală”. 

 

Eșantionul III: Contribuabili cu risc mediu 

Condițiile de înscriere a contribuabililor în eșantionul III: 

1. Cifra de afaceri <500 mln. lei; 

2. Înregistrează riscuri cu prioritate nesemnificativă evaluate cu punctaj maxim de risc ca: 

a) Neachitarea impozitelor şi taxelor (restanţe); 

b) Ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar și/sau cheltuielilor ce nu țin de activitatea 

de întreprinzător în darea de seamă VEN12 (Anexa2D); 

c) Corecții ale rezultatelor anilor precedenţi; 

d) Calcularea neînsemnată a TVA aferentă bugetului în raport cu valoarea totală a livrărilor 

impozabile; 

e) Anularea frecventă a facturilor fiscale înregistrate în RGEFF; 

f) Eliberarea unui număr mare de facturi fiscale a căror valoare impozabilă este cuprinsă între 

90 000 – 100 000 lei în vederea eschivării obligației de a efectua înregistrări în RGEFF, cu excepția 

facturilor fiscale electronice ; 

g) Neînregistrarea facturilor fiscale în RGEFF; 

h) Înregistrarea tardivă a facturilor fiscale în RGEFF. 

 

Tratamentele de conformare utilizate față de contribuabilii din eșantionul III vor consta în aplicarea 

tratamentelor de conformare voluntară cu utilizarea instrumentelor: 

▪ “Contactarea contribuabilului, expedierea/înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor, 

notificărilor” 

▪ Organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare; 
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Eșantionul IV: Contribuabili cu risc redus 

Condițiile de înscriere a contribuabililor în eșantionul IV: 

1. Cifra de afaceri <500 mln. lei; 

2. Înregistrează riscuri cu prioritate nesemnificativă evaluate cu punctaj mediu de risc ca: 

a) Neachitarea impozitelor şi taxelor (restanţe); 

b) Ajustarea cheltuielilor neconfirmate documentar și/sau cheltuielilor ce nu țin de activitatea 

de întreprinzător în darea de seamă VEN12 (Anexa2D); 

c) Corecții ale rezultatelor anilor precedenţi; 

d) Calcularea neînsemnată a TVA aferentă bugetului în raport cu valoarea totală a livrărilor 

impozabile; 

e) Anularea frecventă a facturilor fiscale înregistrate în RGEFF; 

f) Eliberarea unui număr mare de facturi fiscale a căror valoare impozabilă este cuprinsă între 

90 000 – 100 000 lei în vederea eschivării obligației de a efectua înregistrări în RGEFF, cu excepția 

facturilor fiscale electronice ; 

g) Neînregistrarea facturilor fiscale în RGEFF; 

h) Înregistrarea tardivă a facturilor fiscale în RGEFF. 

 

Tatamentele de conformare aplicate față de contribuabilii cu risc redus se vor manifesta prin 

monitorizarea camerală a indicatorilor de activitate. 
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3. Tratamente de conformare a persoanelor fizice posibili subiecți ai estimării 

veniturilor prin metode și surse indirecte  

 

Conform prevederilor capitolului 11 1 din Codul fiscal, dacă între veniturile impozabile estimate 

calculate în baza situației fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de 

plătitorii de venit este o diferență mai mare de 300 mii lei, persoana fizică poate constitui subiect 

al estimării veniturilor impozabile prin metode indirecte.   

Aplicarea măsurilor de conformare persoanelor fizice identificate conform prevederilor 

capitolului 11 1  include: 

 

 

 

 

În cazul aplicării procedurii de conformare voluntară, contribuabilii beneficiază de avantaje cum 

sunt costurile mai reduse ale conformării, reducerea riscurilor de controverse fiscale, optimizarea 

utilizării timpului afectat gestionării problemelor fiscale şi o mai bună înțelegere a legislației în 

domeniu, iar administrația fiscală își îndeplinește rolul de îmbunătățire a colectării veniturilor 

bugetare. 

 

Tratamentele de conformare voluntare manifestate de către SFS față de persoanele fizice, 

subiecții ai estimării venitului impozabil prin metode indirecte, conform capitolului 111 din Codul 

fiscal se vor manifesta prin contactarea acestuia cu utilizarea următoarelor instrumente: 

• prin publicarea periodică a rezultatelor obținute în activitatea Serviciului Fiscal de Stat în 

urma aplicării tratamentelor de conformare voluntară și rezultatelor obținute în urma aplicării 

măsurilor de conformare forțate; 

1. selectarea în vederea controlului şi alocarea de resurse pentru efectuarea 

verificărilor 

2.  procedura de conformare voluntară 
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• remiterea prin intermediul Î.S. “Poșta Moldovei” a scrisorilor de conformare cu descrierea 

avantajelor de conformare voluntară și dezavantajelor în cazul aplicării tratamentelor de 

conformare forțate; 

• purtarea discuțiilor individuale cu persoanele fizice, în scopul informării despre avantajele 

conformării voluntare. 

În scopul stabilirii listei contribuabililor persoane fizice pentru aplicarea măsurilor de conformare 

voluntară se va purcede cu precauție și acuratețe, astfel încât în lista respectivă să fie incluse 

persoanele cu riscuri minime, pasibile a se conforma, și pentru care cu un grad major de încredere 

se poate de afirmat că neonorarea obligațiilor fiscale a fost admisă din cauza neglijenței sau lipsei 

de informații calitative.  

Pe de altă parte, în scopul combaterii cazurilor în care contribuabilii nu doresc să se conformeze 

obligațiilor legale, tratamentul de conformare forțat pus în practică constă în efectuarea de 

verificări amănunțite şi controale fiscale, utilizând analiza de risc pentru selectarea persoanelor 

care urmează a fi supuse controlului fiscal. Acțiunile de control vizează atât corectarea situației 

fiscale a contribuabililor selectați pentru verificări prin stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare 

de plată şi, după caz, sancționarea abaterilor constatate, cât şi încurajarea conformării fiscale 

generale a celorlalți contribuabili, prin publicarea periodică a rezultatelor obținute. 
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4. Tratamente de conformare a persoanelor juridice ce admit restanțe la BPN 

Asigurarea colectării la nivel a veniturilor la bugetul public național de către Serviciul Fiscal de 

Stat, este o condiție importantă și indispensabilă pentru bunul mers al dezvoltării societății. 

În scopul asigurării bunei administrări fiscale și a unei colectări mai bune, administrația fiscală nu 

trebuie să se limiteze doar la încasarea dinamică a veniturilor la buget, dar și recuperarea pe 

deplin și în termen restrâns a restanțelor la buget. 

În acest sens, este necesar întreprinderea promptă, diversificată și rezonabilă a metodelor și 

măsurilor de asigurare și executare silită, precum și a consecutivității acțiunilor în vederea 

asigurării unei colectări eficiente a restanțelor cu riscuri și cheltuieli minime. 

Obiectivul strategic prioritar rămâne a fi asigurarea recuperării restanțelor, precum și a diminuării 

cuantumului acestora prin consecvența măsurilor întreprinse bazate pe cadrul legislativ existent. 

În cadrul analizei restanței pe fiecare contribuabil, SFS va constata următoarele: 

 

Mărimea restanței

Vechimea restanței

Tipul clasificației bugetare la care 
înregistrează restanță

Motivul apariției restanței

Evaluarea eficiență a măsurilor ce vor fi aplicate
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Tratamentele de conformare voluntare manifestate de către SFS față de agenții economici ce 

înregistrează restanță se vor manifesta prin contactarea acestuia cu utilizarea următoarelor 

instrumente: 

 

În cazul în care contribuabilul nu se conformează benevol se vor aplica măsurile de conformare 

forțată în vederea încasării obligațiilor datorate. 

Funcționarul fiscal va identifica acele măsuri de asigurare sau executare silită, care vor duce la 

stingerea cât mai rapidă și totalmente a obligației fiscale restante, cu utilizarea  resurselor minime 

pentru SFS. 

Astfel, în dependentă de tipul obligației fiscale restante, bunurile ce le deține contribuabilul, genul 

de activitate ș.a., se vor identifica măsurile de executare silită ce vor fi întreprinse față de 

contribuabilul restanțier. 

Totodată, se va constata la care subdiviziune contribuabilul are înregistrată mașina de casă și 

control sau dacă este înregistrată subdiviziune din sfera alimentației publice (exemplu: bar, 

cafenea, cofetărie, cantină ș.a.). 

De exemplu: în cazul în care contribuabilul restanțier nu deține la conturile bancare mijloace 

bănești, însă dispune de unități comerciale, urmează a aplica măsura de executare silită prevăzută 

la articolul 194 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, ridicarea de la contribuabil a mijloacelor bănești în 

numerar, inclusiv în valută străină, cu ieșirea nemijlocită la fața locului.     

Instrumente utilizate 
pentru contactarea 

contribuabilului

scrisoare remise prin 
intermediul Î.S."Poșta 

Moldovei" s-au la adresa 
electronica a agentului 

economic

somație

notificare, aferentă 
restanței admise la buget și 
măsurile de executare silită 

ce pot fi întreprinse

Tratamente de conformare voluntare 
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De asemenea, se va ține cont și de mărimea restanței înregistrate. Dacă mărimea obligației fiscale 

neachitate în termen este considerabilă, funcționarul fiscal prin prisma articolului 196 alin.(5) din 

Codul fiscal, este în drept să aplice concomitent mai multe acțiuni de executare silită.  

Analiza economico–financiară a contribuabilului 

Funcționarul fiscal pentru a efectua analiza economico-financiară a contribuabilului restanțier va 

genera date din sistemul informațional autorizat “Dosarul electronic al contribuabilului” – 

Rapoarte - Raport financiar. 

În scopul formării unei imagini complete, clare și precise asupra activității economice a 

contribuabilului restanțier, funcționarul fiscal va analiza Raportul–Situațiile Financiare, care 

cuprinde: 

 

Bilanțul contabil este sursa principală de informare, în baza căruia se apreciază valoarea și 

structura patrimoniului întreprinderii, gradul de îndatorare, capacitatea de plată, coeficienții de 

lichiditate, rezultatul financiar ș.a. 

Informația din bilanțul contabil poate fi folosită pe larg de către SFS cu calcularea principalilor 

indicatori: 

− profitul net al perioadei de gestiune, care reflectă rezultatul financiar obținut într-o 

perioadă și influențează direct asupra viabilității acesteia; 

− lichiditatea absolută, care reflectă în ce măsură entitatea este capabilă să-și onoreze 

obligațiile curente; 

− solvabilitatea întreprinderii care indică disponibilitățile de plată; 

− disponibilitatea de mijloace fixe. 

În urma analizei economico-financiare se va stabili situația entității și posibilitatea de a stinge 

obligațiile fiscale. 

nota informativă privind 
veniturile și cheltuielile 
clasificate după natură;

bilanțul

situația de profit și pierderi
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Acest exercițiu (analiza economico-financiară) urmează a fi efectuat ori de câte ori este necesar 

de a stabili situația și capacitatea de plată a entității, în cazul în care, suma restanței la buget este 

considerabilă și pot apărea dificultăți în recuperarea restanțelor prin aplicarea măsurilor legale de 

recuperare.  

 

Prioritizarea acțiunilor întreprinse 

În scopul eficientizării acțiunilor, de către funcționarul fiscal, se vor utiliza următoarele etape: 

 

 

analiza și monitorizarea 

zilnică a restanței conform 

sectorului de lucru 

încredințat

    analiza și verificarea 

autenticității și veridicității 

restanțelor la buget

aplicarea măsurilor de 

conformare voluntară prin 

sesizarea contribuabililor 

referitor la restanța admisă 

la buget

în cazul existenței restanței reale,  urmează a fi  solicitate de la contribuabil explicații 

referitoare la motivul admiterii restanței, precum și a termenului în care acesta urmează 

să-și onoreze obligațiile la buget. Acesta urmează a fi un termen proxim de 3-7 zile, în 

cazul contribuabililor ce nu reprezintă riscuri de administrare

în cazul existenței restanței reale la anumite clasificații 

economice și existenței supraplăților la altele, urmează a 

fi aplicate procedurile privind stingerea obligației fiscale 

prin compensare

în cazul depistării restanței ireale, urmează a fi aplicate 

procedurile interne privind lichidarea acesteia, inclusiv în 

cazul survenirii termenului de prescripție 



 

  

PROGRAMUL DE CONFORMARE VOLUNTARĂ 2018-2019 61 

 

 

 

În cazul neidentificării contribuabilului, eschivării acestuia sau relei credințe, funcționarul fiscal 

este în drept să aplice tratamente de conformare forțate și anume: 

– suspendarea operațiunilor la conturile bancare  ale contribuabilului restanțier, cu 

informarea acestuia conform prevederilor legislației în vigoare.  

– înaintarea ordinului incaso privind perceperea incontestabilă a mijloacelor bănești; 

– derularea procedurii propriu zise de executare silită prin emiterea hotărârii privind 

executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului; 

– vizita de documentare la contribuabil și aplicarea procedurii privind ridicarea mijloacelor 

bănești în numerar; 

– identificarea debitorilor pasibili urmăririi și aplicarea față de aceștia a pârghiilor legale în 

vederea încasării debitelor în contul stingerii restanței contribuabilului la buget (urmărirea 

datoriei debitoare); 

– identificarea, prin resursele disponibile, inclusiv cu adresarea către organele de resort, a 

bunurilor pasibile urmăririi și aplicarea sechestrului, având ca bază rigorile legale în vigoare; 

– intentarea, după caz, a procedurilor de judecată în vederea încasării restanțelor la buget; 

– sesizarea organelor de resort (poliție, procuratură, etc.) în vederea expunerii vizavi de 

activitatea contribuabilului conform competenței; 

– în cazul apariției restanței drept urmare a calculelor pe decizii și/sau a sancțiunilor 

fiscale/contravenționale, iar acestea nu pot fi încasate prin forțele și instrumentarul propriu, 

remiterea materialelor cauzei în temeiul articolului 11 din Codul de executare, către executorul 

judecătoresc competent; 

– notificarea contribuabilului referitor la temeiurile inițierii procedurii de insolvabilitate și 

aplicarea sancțiunii contravenționale, după caz; 

 

 

Tratamente de conformare forțate 
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– perfectarea dosarului contribuabilului, care urmează să se încheie cu întocmirea actului de 

carență și sesizarea subdiviziunii specializate a SFS, aferent depunerii cererii introductive privind 

inițierea procedurii de insolvabilitate.  

–  

 

 

Măsurile de conformare se vor aplica în corespundere cu recomandările prezentate în Manualul 

operațional privind managementul arieratelor, aprobat prin ordinul SFS nr. 42 din 31.01.2018. 

Totodată, SFS își propune de a desfășura în perioada anului 2018, inclusiv cu participarea  

funcționarilor din cadrul Direcției generale administrare fiscală municipiul Chișinău, responsabili 

de acumularea restanțelor a unui program de “Prioritizare a riscurilor de management a 

arieratelor”.  

Descrierea generală:  

Scopul – programului ”Prioritizarea riscurilor de management a arieratelor”, este stabilirea unei 

proceduri de identificare a tratamentelor de conformare ce urmează a fi aplicate față de 

contribuabilii care admit restanțe la buget, diferențiat, în funcție de analiza de risc, astfel încât 

măsurile aplicate să fie cele mai eficiente pentru contribuabilul concret. 

Aplicarea măsurilor de conformare față de contribuabilii care admit restanțe la bugetul public 

național, într-un format diferențiat va permite creșterea eficienței activității SFS în domeniul 

respectiv. 

În temeiul informației disponibile privind evoluția sumelor restante aferent fiecărui contribuabil, 

caracteristicele contribuabilului restanțier, istoria acestuia, nivelul de credibilitate și transparență 

a activității, SFS va stabil scenariul de tratament pentru fiecare restanțier. 

Profilul companiei restanțier se va genera, fiind analizată informația: 

a) Privind deținerea în proprietate a bunurilor; 

b) Grevarea bunurilor deținute; 

c) Disponibilitatea bunurilor; 

d) Tipologia și valoarea bunurilor deținute; 

e) Istoria achitărilor obligațiilor la buget. 

Impozitele și taxele rămase neplătite la buget duc la o povară excesivă asupra 

contribuabilor conștienți care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale. 
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5. Tratamente de conformare privind reducerea riscurilor din sectorul 

administrat  

În scopul monitorizării procesului de conformare a tuturor contribuabililor din teritoriile 

administrate, subdiviziunile structurale ale SFS urmează să asigure conformarea voluntară a 

contribuabililor din toate domeniile de activitate, cu utilizarea tuturor mijloacelor disponibile și 

orientarea eforturilor spre identificarea posibilelor riscuri din sectorul administrat. 

Această acțiune de conformare are drept scop lărgirea bazei impozabile din teritoriul administrat, 

prin depistarea practicării activității ilicite de întreprinzător, altor încălcări ale legislației în vigoare, 

cu aplicarea măsurilor de încadrare a acestora în regimul legal.  

Suplimentar la segmentele de activitate stabilite pentru anii 2018-2019 ca prioritare pentru 

monitorizarea prin prisma Programului de conformare voluntară, subdiviziunile structurale ale 

SFS asigură examinarea permanentă a indicatorilor înregistrați (declarați) de către contribuabilii 

din sectorul de administrare, în scopul identificării riscurilor de neconformare fiscală. 

În acest scop subdiviziunile structurale ale SFS vor stabili care sunt sectoarele de risc de 

neconformare fiscală din sectorul administrat (piețe, centre comerciale, etc.) fiind aplicate 

tratamente de conformare manifestate prin: 

 

 

acțiuni permanente de informare a 
contribuabililor din zonele respective, referitor 
la respectarea prevederilor legislației în vigoare

efectuarea 

vizitelor fiscale

organizarea de seminare 
colective sau individuale 
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Urmare a aplicării tratamentelor de conformare voluntară, subdiviziunile structurale ale SFS vor 

analiza comportamentul contribuabililor din sectoarele de risc, și în cazul când contribuabilii nu 

își schimbă comportamentul fiscal și întrunesc în continuarea riscuri specifice de neconformare 

ca: 

− desfășurarea activității ilicite; 

− neutilizarea mașinii de casă și control; 

− lipsa mașinii de casă și control, 

subdiviziunile structurale ale SFS vor solicita aplicarea tratamentelor de conformare forțată care 

se vor manifesta prin efectuarea controalelor fiscale operative conform planului aprobat de SFS. 

 

Totodată, în scopul reducerii riscurilor din sectorul administrat subdiviziunile structural ale SFS 

vor atrage o atenție deosebită față de: 

− contribuabilii care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit proprietăți 

imobiliare în posesie și/sau folosință, (locațiune, arendă, uzufruct)”; 

− contribuabilii ce prestează servicii de deservire muzicală a ceremoniilor; 

− organizaţiile  neguvernamentale. 

 

Toate aceste activități au drept scop majorarea nivelului de disciplină fiscală a contribuabililor, 

prin promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea 

și achitarea în termen a obligațiilor fiscale. 
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IX.  Documentarea procesului 
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IX. Documentarea procesului 

 

Determinarea termenelor concrete pentru fiecare acțiune 

 

Funcţionarul fiscal responsabil de monitorizare asigură examinarea lunară a informației 

disponibile referitor la fiecare contribuabil în parte. Pentru monitorizarea eficientă a activităţii 

contribuabilului, funcționarul fiscal urmează să consulte toată informaţia disponibilă.  

În cadrul analizei indicatorilor de activitate a contribuabilului funcționarul fiscal monitorizează 

creșterea/descreșterea în comparație cu perioada similară a anului precedent a indicatorilor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatorii de conformare urmează a fi analizați: 

lunar – pentru contribuabilii ce sunt înregistraţi în calitate de contribuabili ai TVA), 

trimestrial – pentru contribuabilii ce nu sunt înregistraţi în calitate de contribuabili ai TVA, 

după prezentarea dărilor de seamă şi procesarea achitărilor, după caz fiind indicate 

efectuarea de vizite fiscale și colectarea informației direct de la contribuabil. 

 

 

Suma obligaţiilor fiscale calculate 
Suma obligaţiilor fiscale achitate 
Cifra de afaceri 
Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări 
Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări 
Numărul mediu scriptic de angajați 
Salariul mediu calculat/achitat 
Numărul de subdiviziuni 
Restanţa 
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Termenele de examinare pentru fiecare acțiune sunt: 

 

Indicatorii de performanță 

Drept indicatori de performanță pentru activitatea de conformare voluntară a contribuabililor 

pentru anii 2018-2019 vor fi: 

1. Ponderea impozitelor şi taxelor calculate/achitate la un leu vânzări în urma acțiunilor 

de conformare să se majoreze cu 20%, comparativ cu  situația similară a anului precedent ,  la 

cel puțin 50% din contribuabilii monitorizați conform Programului de conformare; 

2. Obligațiile fiscale calculate/achitate în urma acțiunilor de conformare să se majoreze 

cu 15 %, comparativ cu situația similară a anului precedent. 

3. Salariu mediu lunar în urma acțiunilor de conformare să nu fie mai mic decât 

cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real conform (Hotărârii Guvernului nr.165 

din 9.03.2010, cu modificările și completările ulterioare) cu majorarea până la nivelul 

salariului mediu pe economie corespunzător genului de activitate practicat. 

4. Asigurarea stingerii restanțelor la bugetul public național la nivel de 100%. 

 

 

Stabilirea activităţilor din economia Moldovei care întrunesc riscuri de 
neconformare fiscală

Stabilirea listei contribuabililor care întrunesc riscuri de neconformare fiscală: 
termen 31.03.2018

Analiza indicatorilor de activitate a contribuabililor pînă la aplicarea tratamentelor
de conformare: termen 30.04.2018

Aplicarea tratamentelor de conformare voluntară față de contribuabilii incluși în
Programul de conformare: termen 31.12.2018

Aplicarea tratamentelor de conformare forțate față de contribuabilii ce nu sunt
dispuși să se conformeze voluntar: termen 30.06.2019
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X.  Monitorizarea performanței  

și evaluarea rezultatelor 
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X. Monitorizarea performanței și evaluarea rezultatelor 

 
În scopul stabilirii și menținerii unor relații de încredere cu contribuabilii, educării fiscale a 

societății, SFS promovează comunicarea directă, pro activă și personalizată cu contribuabilii 

prin intermediul: 

Consiliului de Conformare al SFS - organ consultativ, fără personalitate juridică ce 

funcționează în condiții de parteneriat, care susține şi asigură participarea societății şi a 

sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire 

a abordărilor de conformare promovate de SFS. Consiliul de Conformare asistă SFS în 

chestiuni ce țin de conformare, de impactul activităților de consolidare a conformării şi a 

informațiilor furnizate, ce pot servi în mod egal lansării inițiativelor referitoare la modificarea 

legislației fiscale şi a procedurilor de administrare fiscală. 

SFS întreprinde măsuri de stimulare morală (non-financiară) a contribuabililor care îşi achită 

integral şi în termen obligațiile fiscale prin acordarea certificatelor de credibilitate celor mai 

onești contribuabili şi a diplomelor de merit celor mai profesioniști contabili (ai acelorași 

contribuabili), scutindu-i pe o perioadă de 2 ani de controale fiscale prin metoda de verificare 

totală și tematică, inițiate de organele fiscale. Perioada de scutire poate fi prelungită, cu 

condiția că contribuabilul nu îşi schimbă comportamentul fiscal. 

Totodată, SFS acordă un șir de servicii contribuabililor expuse pe pagina oficială a SFS 

www.fisc.md, https://servicii.gov.md/. 

Evaluarea Programului de conformare voluntară a contribuabililor constă în analiza 

informațiilor pentru a vedea cât de eficiente sunt activitățile/măsurile realizate de SFS. 

Raportarea despre realizarea Programului de conformare voluntară a contribuabililor, 

rezultatele implementării acestuia, eficacitatea şi eficiența măsurilor prevăzute se efectuează 

lunar în forma, modul şi termenele stabilite de conducerea SFS. 

Deoarece formarea bugetului țării depinde de nivelul de conformare a contribuabililor, SFS 

depune eforturi majore direcționate spre monitorizarea contribuabililor ce înregistrează 

riscuri de conformare fiscală. 

Scopul principal al Programului de conformare este ca contribuabilii care înregistrează riscuri 

de conformare să realizeze că plătindu-și impozitele și taxele de fapt vor contribui la 

dezvoltarea societății în ansamblu.  

 

http://www.fisc.md/
https://servicii.gov.md/
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Contribuabilii care aleg să se conformeze voluntar conştientizează că impozitele și 

taxele sunt preţul pe care îl plătim pentru a avea o societate prosperă, că veniturile 

din taxe şi impozite acoperă cea mai mare parte din cheltuielile publice şi că sistemul 

unei administraţii eficiente este fondat pe principiul de a plăti în funcţie de capacitate 

şi de a primi în funcţie de nevoi.  
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