Aprobat
prin Hotгrоrea Guvernului
nr. 756 din 2 iulie 2007

Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (2008-2010)

Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pe anii 2008-2010 prezinta o actualizare a prognozelor din CCTM precedent (20072009) cu extinderea analizei siprognozelor pentru anul 2010. CCTM pe anii 2008-2010 stabileєte parametrii fiscali generali si
cadrul strategic pentru elaborarea bugetului public national pe anul 2008 si a estimarilor acestuia pe anii 2009 si 2010 actiunile
carora se prezinta în tabelul de mai jos:

CCTM pentru anii 2008-2010

Nr.

Obiective

Actiuni

d/o
1.

Perioada de
realizare

2008
Consolidarea functionala si structurala a 1.1 asigurarea infrastructurii functionale, procurarea
mijloacelor de transport, de sedii noi si executarea lucrarilor
Serviciului Fiscal
2009
de reparatie capitala si curenta.
2010

2.

Consolidarea resurselor umane

2.1 crearea Centrului de instruire a functionarilor fiscali

2008

2.2 instruirea personalului Serviciului Fiscal în domeniul
utilizarii complexelor de programe, soft-urilor aplicate de
catre organul fiscal si de catre contribuabili;

2008
2009
2010

2.3 implementarea sistemului de evaluare a performantei si 2008
motivare a personalului.

3.

Ridicarea nivelului de deservire a
contribuabililor si largirea spectrului de
servicii acordate

3.1 dezvoltarea sistemului informational de prezentare a
darilor de seama fiscale în mod electronic;

2008
2009

3.2 dezvoltarea mecanismului de deservire de sine statator a 2008
contribuabililor prin intermediul retelei internet;
2009
2010
3.3 popularizarea legislatiei fiscale în scopul formarii unei 2008
culturi fiscale înalte a contribuabililor si educarea
2009
contribuabililor în spiritul onorarii voluntare a obligatiei
fiscale, prin editarea brosurilor pe teme fiscale, organizarea
2010
unui ciclu de emisiuni pe teme fiscale, lansarea spoturilor
publicitare;
3.4 crearea birourilor amenajate pentru autodeservirea

2008

contribuabililor;
3.5 oferirea consultatiilor privind aplicarea legislatiei
fiscale prin intermediul Centrului de apel telefonic

2008
2009
2010

4.

Perfectionarea procedurilor fiscale

4.1 crearea unui laborator în vederea efectuarii verificarii
soft-urilor, etalon al masinilor de casa si control cu
memorie fiscala;

2008
2009
2010

4.2 elaborarea instrumentelor si tehnologiilor care sa
permita angajatilor Serviciului fiscal sa obtina o eficienta
sporita în lucrul lor. Utilizarea programelor de sustinere a
controalelor, bazate pe tehnologii informationale, în
ajutorul inspectorilor fiscali, pentru verificarea sistemelor
contabile computerizate la fata locului si administrarea
rapoartelor li documentelor de lucru, precum si pentru
depistarea, la o etapa primara, a agentilor economici cu
tendinta pronuntata de a deveni întreprinderi delicvente
(„fantome”);

2009

4.3 crearea unui sistem informationale si sistematizarea
2009
datelor privind disciplina financiara si fiscala. Elaborarea si
implementarea „Cazierului fiscal”
4.4 dezvoltarea mecanismului de planificare automatizata a 2008
controalelor fiscale în baza evaluarii riscurilor.
2009

4.5 continuarea implementarii noului sistem de impozitare a 2008
bunurilor imobiliare prin calcularea impozitului pe
proprietate în functie de valoarea de piata a proprietatii si 2009
asigurarea actualizarii Cadastrului fiscal în baza
informatiilor furnizate de Agentia Relatii Funciare si
Cadastru;

5.

Dezvoltarea tehnologiilor informationale

4.6 continuarea realizarii procesului de îmbunatatire a
administrarii fiscale prin trecerea de la activitatea
desfasurata în baza patentei de întreprinzator la noi forme
organizatorico-juridice.

2008

5.1 eficientizarea administrarii impozitelor si taxelor prin
perfectionarea resurselor informationale a Serviciului
Fiscal;

2008

2009

2009
2010

5.2 asigurarea sistemului de schimb de informatii între
Serviciul Fiscal de Stat si bancile comerciale.

2008
2009
2010

5.3 asigurarea Serviciului Fiscal cu echipament tehnic,
computere si imprimante

2008
2009
2010

