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Prioritățile de activitate ale 

Serviciului Fiscal de Stat 

pentru anul 2018 

 

1. Îmbunătățirea 

procesului de 

deservire și 

conformare fiscală a 

contribuabililor 

• Elaborarea Strategiei de deservire a contribuabililor pentru anul 

2018 – 2020  

• Elaborarea și implementarea sistemului de evaluare a satisfacției 

contribuabililor față de serviciile prestate de SFS  

• Automatizarea procesului de eliberare a actelor permisive emise de 

SFS (ghișeu unic) prin elaborarea și implementarea SIA „Eliberarea 

certificatului de autorizare a centrului de asistență tehnică (CAT) a 

MCC”    

• Aplicarea programului de conformare fiscală orientat spre majorarea 

nivelului de respectare a legislației în vigoare, inclusiv 

preîntâmpinarea și reducerea fenomenului utilizări muncii la negru 

și achitării salariului în plic  

2. Dezvoltarea și 

modernizarea 

sistemului 

informațional fiscal 

• Dezvoltarea modulului „Contul unic” din cadrul SIA „Contul curent 

al contribuabilului” prin conectarea acestuia la sistemele contabile  

• Elaborarea și implementarea sistemului de monitorizare electronică 

a vânzărilor „MCC-electronic”   

• Elaborarea și implementarea modulului de înregistrare online a 

activității independente  

• Elaborarea și implementarea modului ,,Contracte de locațiune – 

persoane fizice” în cadrul SIA ,,e-Cerere”  

• Elaborarea și dezvoltarea sistemului informațional ,,Executorii 

judecătorești”  

• Elaborarea și implementarea serviciului online de achitare a 

impozitelor și taxelor pentru persoane fizice cetățeni  

• Elaborarea și implementarea modulului ,,Registrul conturilor 

bancare și sistemelor de plată a persoanelor fizice”   

• Elaborarea și implementarea modulului ,,Gestionarea patentei de 

întreprinzător” în cadrul SIA ,,e-Cerere”  

• Extinderea funcționalităților SIA „Stingerea obligației fiscale de 

către perceptorii fiscali din cadrul SCITL”    

• Dezvoltarea sistemului informațional de gestiune a informației 

trezoreriale   

• Elaborarea serviciului electronic de transmitere a datelor din 

modulul ,,Control fiscal persoane juridice” în subsistemul ,,Registrul 

de stat al controalelor”  

• Elaborarea SIA ,,Managementul riscurilor de conformare”  

• Elaborarea și implementarea compartimentului de evidență a 

acțiunilor în procedura de insolvabilitate în cadrul ,,Dosarului 

electronic al contribuabilului”   
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• Dezvoltarea sistemului informațional ,,Registrul disponibilului de 

mijloace bănești”   

3. Îmbunătățirea 

proceselor de control 

fiscal și creșterea 

eficienței acestora 

• Dezvoltarea SIA ,,Sistem de management al cazurilor” prin  

implementarea modulului ,,Contestații”  

• Implementarea modulului „Control fiscal – persoane juridice, etapa 

II” în cadrul  SIA ,,Sistem de management al cazurilor”  

• Dezvoltarea SIA ,,Sistem de management al cazurilor” prin și 

implementarea modulului ,, Control fiscal – persoane fizice, metode 

directe”  

• Dezvoltarea SIA ,,Sistem de management al cazurilor” prin 

implementarea modulului ,, Control fiscal – persoane fizice, metode 

indirecte”  

• Dezvoltarea SIA ,,Sistem de management al cazurilor” prin 

implementarea modulului ,,Restituirea TVA”  

• Implementarea acțiunilor de  constatare și sancționare a 

contribuabililor care utilizează munca ne(sub)declarată  și 

mediatizarea activă a desfășurării verificărilor respective  

4. Consolidarea 

managementului 

arieratelor prin 

îmbunătățirea 

proceselor aferente 

• Elaborarea Manualului operațional privind managementul 

arieratelor  

• Elaborarea și implementarea modulului „Executarea silită” în cadrul  

SIA „Sistem de management al cazurilor”  

5. Dezvoltarea 

resurselor umane și 

consolidarea 

capacităților 

instituționale 

• Sporirea nivelului de instruire a funcționarilor fiscali,  inclusiv de 

cunoaștere al limbii engleze  

• Elaborarea și implementarea Planului de instruire internă și externă 

a funcționarilor fiscali din cadrul SFS pentru anul 2018  

• Descrierea și revizuirea  proceselor din cadrul SFS, inclusiv a celor 

corelate cu contribuabilii  

• Elaborarea actului normativ în scopul asigurării exercitării atribuției 

de constatare a infracțiunilor  

• Realizarea acțiunilor sectoriale anticorupție în domeniul fiscal 

6. Extinderea căilor de 

cooperare 

internațională 

• Elaborarea studiului de fezabilitate cu privire la modernizarea 

sistemul informațional în cadrul Proiectului TAMP  

• Elaborarea specificațiilor tehnice pentru sistemul informațional 

integrat în cadrul Proiectului TAMP  

• Încheierea Acordului de cooperare între Serviciul Fiscal de Stat și 

Agenția Fiscală Suedeză cu suportul Ambasadei Suediei   

 


