
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

STRATEGIA DE CONFORMARE FISCALĂ A 

PERSOANELOR FIZICE CONTRIBUABILI MARI 
  

pentru perioada anilor 2020 – 2022 
 

Anul 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Serviciul Fiscal de Stat 
 

 



 
Serviciul Fiscal de Stat 

 

Direcţia  generală administrare contribuabili mari 
tel: (+373 22) 82-34-16, 82-34-13, 82-33-58 

e-mail: dgacm@sfs.md 

Pag. 

1 ( 7 ) 

CUPRINS 

 

           

Acronime şi abrevieri ...............................................................................................................................................................................................2 

I. INTRODUCERE .......................................................................................................................................................................................3 

II. CONTEXTUL ACTUAL..........................................................................................................................................................................3 

III. SCOPUL ................................................................................................................................................................................................4 

IV. MISIUNEA ...........................................................................................................................................................................................4 

V. VIZIUNEA..................................................................................................................................................................................................4 

VI. VALORI .................................................................................................................................................................................................4 

VII. ANALIZA SWOT ................................................................................................................................................................................4 

VIII. OBIECTIVELE STRATEGICE  și FACTORII CRUCIALI AI SUCCESULUI .....................................................................6 

IX. INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE, REVIZUIRE ŞI RAPORTARE ..........................................................................7 

X. NECESARUL DE RESURSE .................................................................................................................................................................7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Serviciul Fiscal de Stat 

 

Direcţia  generală administrare contribuabili mari 
tel: (+373 22) 82-34-16, 82-34-13, 82-33-58 

e-mail: dgacm@sfs.md 

Pag. 

2 ( 7 ) 

Acronime şi abrevieri 

 

RM Republica Moldova 

MF Ministerul Finanţelor 

SFS Serviciul Fiscal de Stat 

DGACM Direcția generală administrare contribuabili mari 

DPF Direcția persoane fizice din cadrul Direcției generale administrare contribuabili mari 

PFCM Persoană fizică contribuabil mare 

BPN Bugetul Public Naţional 

SIA Sistem Informaţional Automatizat 

CDR Cadrul de diferențiere a riscurilor 

SWOT 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, însemnând „Puncte tari, Puncte slabe, 
Oportunități, Amenințări” 
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I. INTRODUCERE 

Administraţiile fiscale din diferite ţări au iniţiat programe specializate pentru a aborda o problemă complexă ce ţine 
de administrarea persoanelor cu venituri şi averi mari. Ca şi în cazul contribuabililor mari - agenţi economici, 
persoanele fizice bogate pot prezenta un risc sporit de neconformare fiscală pentru administraţiile fiscale, din cauza 
complexităţii acestor contribuabili, mărimea considerabilă a veniturilor fiscale implicate, precum şi posibilitatea de 
utilizare de către aceştia a unor acţiuni de planificare fiscală agresivă.  Neconformarea fiscală a acestor cetăţeni 
afectează integritatea generală a sistemului fiscal.  

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a iniţiat propriul program de administrare a persoanelor fizice contribuabili mari, 
pentru asistenţă şi ridicarea nivelului de conformare în rândul acestui segment de contribuabili.  

Începând cu anul 2017, SFS a implementat o abordare deosebită pentru această categorie de contribuabili, alocând 
resursele necesare, conştientizând faptul că contribuabilii menţionaţi ar putea să contribuie cu venituri mari la 
buget. De asemenea, SFS a stabilit criteriile de selectare a persoanelor fizice mari contribuabili și numărul maxim de 
persoane fizice care vor fi administrați de DGACM. Conform principiului de transparenţă în activitate, aceste criterii 
sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

II. CONTEXTUL ACTUAL 

Pe parcursul anilor 2018-2019 odată cu dezvoltarea proceselor de administrare fiscală au fost identificate noi 
oportunități în partea ce ține de înțelegerea comportamentului fiscal a acestei categorii de contribuabili . Astfel, 
arhitectura profilului de persoană fizică contribuabil mare care anterior era bazată doar pe examinarea veniturilor 
obținute, a fost complementată cu indicatori ce ar demonstra/identifica modul de viață, activele deținute și dinamica 
patrimoniului în general. 

Astfel, au fost modificate criteriile de identificare a contribuabililor mari persoane fizice, pentru a optimiza procesul 
de înțelegere a profilului unei persoane fizice cu avere mare. În acest sens, s-a propus mărirea numărului maxim de 
persoane fizice contribuabili mari până la 600 de persoane fizice și includerea în listă a persoanelor fizice care 
întrunesc cel puțin două din următoarele criterii: 

 sunt rezidenți fiscali ai Republicii Moldova; 

 veniturile obținute pentru ultimele trei perioade fiscale anterioare perioadei fiscale de gestiune, depășesc 
cumulativ suma de 3 milioane MDL; 

 valoarea cumulativă a activelor deținute în perioada ultimului an fiscal depășește 50 milioane MDL”. 

La moment, spectrul larg de servicii oferite de către Serviciul Fiscal de Stat oricărei persoane fizice este 
complementat pentru persoanele fizice contribuabili mari cu servicii de consultanță dedicate, având în vedere 
activitatea desfășurată și interesele în diferite domenii: economic, caritate, investiții etc. În acest fel, instrumentele 
de analitică predictivă utilizate, coroborate cu prevederile legislației, asistă și influențează pozitiv asupra nivelului 
de credibilitate și satisfacție față de activitatea SFS. 

Rezultatele obținute de SFS în partea ce ține de încasările la BPN de la persoanele fizice contribuabili mari sunt 
relevante în acest sens și vin să susțină cele menționate supra. 

Astfel, de către PFCM au fost obținute/declarate venituri aferente anului 2018 în valoare de 2,97 mlrd. lei. 
Comparativ cu anul 2017, suma respectivă s-a majorat cu 6,15% sau cu 172,12 mln. lei. 

În același sens, ponderea veniturilor obținute/declarate de către PFCM în totalul veniturilor obținute/declarate de 
către toate persoanele fizice, constituie 4,99%. Indicatorul respectiv s-a micșorat cu 0,28 puncte procentuale față 
de perioada fiscală 2017, unde indicatorul respectiv a constituit 5,27%.  

Totodată, indiferent de eforturile depuse și rezultatele obținute, SFS recunoaște prezența unor rezerve la multe 
capitole, inclusiv la capitolul aplicării masive a conceptului de conformare forțată care se materializează în numărul 
crescînd de controale fiscale cu alicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil la persoane fizice în 
detrimentul mecanismelor de conformare voluntară și conformare neinvazivă (naturală) și își antrenează toate 
resursele întru eficientizarea activităților, majorarea nivelului de încredere a societății în sistemul fiscal și oferirea 
unor servicii calitative contribuabililor, or înțelegând importanța, impactul major în societate, sensibilitatea 
categoriei de PFCM, SFS își propune să eficientizeze și să prioritizeze activitățile de administrare fiscală aferente 
segmentului respectiv de contribuabili.  
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III. SCOPUL 

Actuala Strategie are menirea să catalizeze și să orienteze toate resursele necesare, disponibile SFS, pentru 
consolidarea și dezvoltarea activităţii de administrare fiscală a PFCM bazate pe mecanisme accentuate de 
conformare voluntară. Totodată, SFS va depune eforturi maxime pentru identificarea, preluarea și utilizarea bunelor 
practici în materia de administrare fiscală a PFCM. 

 

 

IV. MISIUNEA 

Dezvoltarea și implementarea unor instrumente și abordări prietenoase pentru consolidarea conformării voluntare 
la declararea și achitarea obligațiilor fiscale, precum și descurajarea neconformării în vederea diminuării riscurilor 
de administrare fiscală a PFCM. 

 

 

V. VIZIUNEA 

Prestarea unor servicii de administrare fiscală personalizată de înaltă calitate și de o acuratețe sporită este una 
imperioasă și poate fi obținută doar cunoscînd populația PFCM. 

 

 

VI. VALORI 

Cultura și Valorile care sunt la temelia viziunii noastre sunt: 

 
Respect – funcționarii fiscali care aplică procedurile de administrare fiscală în privința PFCM tratează toți 

contribuabilii în mod obiectiv, imparțial și în conformitate cu legislația în vigoare; 

Legalitate – toți angajații implicați în deservirea PFCM activează în strictă conformitate cu legislația fiscală, 

astfel încât să asigure că toate impozitele și taxele sunt achitate în mod corect și la timp; 

Performanță – desfășurarea activității conform celor mai înalți parametri de profesionalism, în scopul 

îndeplinirii interesului public, în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență; 

Profesionalism și integritate – sentimentul demnității și dreptății este suportul fundamental în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu a funcționarilor fiscali. Noi ne exercităm atribuțiile corect, onest, profesional și suntem 

conștienți de responsabilitățile noastre. 

Confidenţialitate – funcționarii fiscali urmează să asigure confidenţialitatea datelor obţinute în cadrul 

exercitării atribuțiilor de serviciu, la fel, acestea urmează a fi utilizate doar în scop de serviciu. 

 

 

VII. ANALIZA SWOT  

Pentru identificarea beneficiilor şi pericolelor (riscuri) ce pot avea impact, asupra realizării și implementării 
misiunii, a fost efectuată analiza SWOT.  

Ca urmare, au fost identificate punctele tari şi punctele slabe – specifice factorilor de influenţă interni, cît şi 
oportunităţi şi ameninţări – specifice factorilor de influenţă externi, pe care le-am sistematizat la etapa elaborării 
prezentului document de politici și care sunt descrise în următoarea schemă: 
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ANALIZA SWOT 

 BENEFICII 
aferente atingerii obiectivelor 

PUN ÎN PERICOL 
atingerea obiectivelor 

M
E

D
IU

L
 I

N
T

E
R

N
 

PUNCTE TARI 
 Statut de subdiviziune specializată cu atribuții și 

competențe clar definite; 

 Încredere sporită din partea conducerii SFS în 
activitatea DPF; 

 Instrumente adecvate de gestionare a activităţii care 
sunt corelate între ele (Plan strategic, Plan anual, 
Indicatori de performanţă anuali şi trimestriali, 
Registrul riscurilor, Obiective, Rapoarte aferente 
acestora, etc.); 

 Instrumente de asigurare a calității activităţii, 
menţinerii şi îmbunătăţirii a acesteia (Norme şi 
proceduri interne, Manualul proceselor, Mecanism de 
planificare pe bază de risc, Codul etic, Documentaţie 
tip, etc.); 

 Personal calificat şi bine pregătit în domeniul 
administrării fiscale a persoanelor fizice, care 
conştientizează, acceptă și dispun de abilităţi de a face 
faţă la noile provocări; 

 Listă de contribuabili definită conform criteriilor 
prestabilite. 

 Evaluări externe (experți străini) care confirmă 
respectarea înaltă a aspectelor procedurale specifice 
activităţii de administrare fiscală a contribuabililor 
mari persoane fizice şi coincid cu autoevaluările 
interne fapt ce confirmă calitatea acestora. 

PUNCTE SLABE 
 Lipsa unui soft dedicat pentru individualizarea și 

monitorizarea dinamicii 
patrimoniului/comportamentului fiscal PFCM; 

 Business-procese identificate și descrise parțial;  

 Volumul excesiv de activități de control care nu au 
tangență cu lista persoanelor fizice contribuabili mari; 

 Activități improprii Direcției care diminuează timpul 
efectiv de lucru ce ar putea fi utilizat în scopul 
administrării persoanelor fizice contribuabili mari; 

 Disfuncționalități în mecanismul de monitorizare a 
termenelor de executare; 

 Resursele disponibile subdiviziunii sunt utilizate la 
limită, iar orice eveniment ad-hoc poate genera 
blocarea fluxului informațional; 

 Rezistență din partea conducerii privind necesitățile de 
dezvoltare profesională specializată.  
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OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea preluării de noi practici (consiliere din 
partea experţilor străini, seminare de instruire, 
conferinţe, etc.); 

 Posibilitatea colaborării strînse cu alte autorități 
publice ce au/ar avea tangență cu procesul de 
administrare fiscală a PFCM; 

 Înţelegerea conducerii despre necesitatea 
implementării CDR şi asigurarea fortificării 
principiului în cadrul SFS; 

 Instruirea angajaţilor DPF de către formatori externi;  

 facilitarea înțelegerii compartamentului PFCM prin 
prisma controlului patrimoniului provenit din 
activitatea de întreprinzător și noncomercială. 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI 

 Lipsa unui sistem de remunerare corespunzător pentru 
menținerea și sporirea atractivității funcțiilor din 
cadrul DPF; 

 Automatizarea proceselor ce țin de competențele DPF 
la un nivel scăzut; 

 Lispa rezervei de forţă de muncă înalt calificată 
pentru integrarea rapidă în proces în cazul 
fluctuației de personal; 

 Insuficienţa/lipsa cursurilor de instruire în domenii 
specifice pentru angajaţii DPF;  

 Lipsa schimbul de experienţă a personalului DPF în 
afara RM;  

 Imposibilitatea măsurării progresului aşteptat; 

 Resurse limitate ale administratorului tehnico-
tehnologic al SFS pentru dezvoltarea unor produse 
informaționale calitative în domeniu; 

 Calitatea scăzută a informației recepționate de la 
entitățile raportoare conform prevederilor capitolului 
111 din Codul Fiscal; 

 Vulnerabilitate înaltă a datelor aferentă aspectului 
autenticității și veridicității cauzat de factorul uman și 
al extra-instituționaliții lor; 

 Reticența unor deținători de informații (registre 
publice) la furnizarea informațiilor. 
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VIII. OBIECTIVELE STRATEGICE  și FACTORII CRUCIALI AI SUCCESULUI  

Reieşind din analiza SWOT, pentru acoperirea tuturor punctelor slabe şi ameninţărilor, pentru menţinerea şi 
folosirea la maxim a oportunităţilor şi a punctelor forte, se propune realizarea următoarelor obiective strategice: 

 

 

 

2 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Crearea și dezvoltarea instrumentelor analitice pentru 
cuantificarea potențialului fiscal a persoanelor fizice 
contribuabili mari
•Îmbunătățirea calității fluxurilor de informații disponibile SFS populației persoanelor fizice contribuabili mari;

•Extinderea și agregarea în cadrul SIA al SFS a  surselor noi de informație;   

•Elaborarea și aprobarea conceptului profilului persoanei fizce contribuabil mare

2. Modernizarea procedurilor de interacțiune dintre SFS și 
persoanele fizice contribuabili mari
•Obținerea și evidența canalelor de comunicare cu PFCM în scopul optimizării eforturilor SFS pentru prestarea 

serviciilor; 

•Identificarea și evidența persoanelor de contact  (reprezentanți ai PFCM) cu scopul optimizării proceselor de 
administrare fiscală în care sunt implicațe PFCM;

•Consultare anticipată și personalizată de către persoanele delegate a fi funcționarul fiscal de contact al PFCM;

•Crearea canalului specific de comunicare dintre DGACM cu alte subdiviziuni ale SFS în scopul dezvoltării 
capacităților de consultare a PFCM pe elemente economico-juridice de aspect fiscal și penal;

•Dezvoltarea tehnicilor de comunicare a funcționarilor antrenați în procesul de consiliere.

•Dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale angajaților DPF 

3. Implementarea tehnicilor eficiente de conformare  bazate pe 
instrumente de cuantificare a riscurilor de neconformare fiscală 
•Realizarea profilurilor PFCM incluși în lista PFCM

•Realizarea procesului de plasare a PFCM în CDR

•Testarea calității plasării în CDR

•Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil a PFCM

•Mediatizarea și sensibilizarea opiniei publice aferente rezultatelor obținute ca urmare a acțiunilor de 
conformare benevolă/forțată.
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IX. INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE, REVIZUIRE ŞI RAPORTARE 

 

Performanța Serviciului Fiscal de Stat, urmare a implementării prezentei Strategii va fi măsurată prin nivelul de 

atingere a indicatorilor de progres stabiliți în planurile anuale de activitate ale SFS, ținând cont de activitățile 

specifice stabilite. Astfel, în procesul de planificare operațională pentru fiecare activitate vor fi stabiliți indicatori de 

rezultat care să contribuie la obținerea beneficiilor scontate. 

În procesul de implementare a Strategiei se va efectua monitorizarea continuă a progresului înregistrat la realizarea 

obiectivelor și rezultatelor obținute. În acest sens, vor fi colectate și analizate informațiile relevante și vor fi 

întocmite rapoarte intermediare și raportul final.  

Rapoartele intermediare vor fi realizate anual, pe parcursul primului trimestru al următorului an de implementare. 

Rapoartele vor fi prezentate conducerii Serviciului Fiscal de Stat. În raport va fi indicat progresul atins, precum și 

oportunități noi de implementare, amenințări privind atingerea rezultatului stabilit și posibile căi de soluționare. 

Totodată, în dependență de informațiile disponibile și progresele atinse, Strategia urmează a fi revizuită anual și 

ajustată, în caz de necesitate. 

Evaluarea finală a Strategiei va fi realizată în primul semestru al anului 2023 și va conține, inclusiv, analiza 

impactului.  

Raportul final, ca urmare a analizei acestuia va fi prezentat conducerii Serviciului Fiscal de Stat. 

 

 

X. NECESARUL DE RESURSE 

Pentru implementarea cu succes a Strategiei este necesar să se determine costurile aferente și să se asigure sursele 

de finanțare pentru acestea. Realizarea prezentei Strategii va fi acoperită financiar din: 

- bugetul de stat, în limita alocațiilor prevăzute în legea anuală a bugetului;  

- surse acoperite de proiectele de asistență externă oferite de partenerii de dezvoltare ai SFS. 
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