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ACRONIME 
 

  
AI Activitate independentă 

AO Asociație obștească 
ASP Agenția servicii publice 

BASS Bugetul asigurărilor sociale de stat obligatorii 
BPN Bugetul public național 

BS Bugetul de Stat 
BUAT Bugetul unităților administrativ-teritoriale 

CCC Contul curent al contribuabilului 
CCDE Crearea și circulația documentelor electronice 

CF Codul fiscal 
CISI Colectarea informațiilor din surse indirecte 

COFT Comanda on-line a formularelor tipizate 
CSI Comunitatea Statelor Independente 

DAI Direcția audit intern 
DGAF Direcția generală administrare fiscală 
FOAM Fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală 

FMI Fondul Monetar Internațional 
GȚ Gospodărie țărănească 

ÎI Întreprinere individuală 
MF Ministerul Finanțelor 

OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
ONG Organizație non-guvernamentală 

PPAP Persoane ce practică activitate profesională 
RM Republica Moldova 

SCITL Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale 
SFS Serviciul Fiscal de Stat 

SI Sistem informațional 
SIA Sistem informațional automatizat 
SRL Societate cu răspundere limitată 
SUA Statele Unite ale Americi 
TVA Taxa pe valoare adăugată 
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PREFAȚĂ 
 
Stimați contribuabili, 

în spiritul transparenței, corectitudinii și 
responsabilității asumate, Serviciul Fiscal 
de Stat prezintă cu regularitate publicului 
larg rezultatele activității sale.  

Acest raport cuprinde informații despre 
cele mai semnificative acțiuni întreprinse 
de autoritatea fiscală națională în anul 
2020, rezultatele obținute în consecință, 
dar și impactul acestora asupra economiei 
naționale și a societății în ansamblu.  

Ca urmare a pandemiei COVID-19, anul 
2020 a fost unul specific, deosebit de 
ceilalți, și nu doar pentru Republica 
Moldova.  

Situația epidemiologică a avut consecințe 
grave asupra economiei la nivel global și a 
impus adoptarea unor măsuri fără 
precedent pentru a combate răspândirea 
pandemiei.  

În condițiile pandemiei de COVID-19, 
Serviciul Fiscal de Stat a depus eforturi 
consolidate pentru respectarea tuturor 
cerințelor de securitate epidemiologică, 
fără însă a perturba activitatea de bază a 
autorității.  

În acest sens au fost create condiții pentru 
conformare la respectarea legislaţiei prin 
oferirea de servicii calitative, soluții 
optime și competente ce corespund 
ultimelor realizări din domeniul 
tehnologiilor informaționale.  

Astfel, în pofida impactului sever al 
pandemiei de COVID-19, dar și a 
calamităților naturale din anul curent 
asupra economiei naționale, Serviciul 
Fiscal de Stat a reușit să asigure realizarea 

practic a tuturor obiectivelor trasate la 
începutul anului. 

Exprimăm gratitudine și suntem 
recunoscători tuturor contribuabililor și 
agenților economici pentru implicare și 
aportul considerabil întru susținerea 
economiei naționale prin onorarea în 
termen a obligațiilor față de buget. 

Totodată, în condițiile unui declin 
economic pronunțat, s-a reușit 
consolidarea veniturilor la Bugetul Public 
Național, depășind considerabil indicatorii 
prevăzuți în legile bugetare anuale. 

În anul 2021, Serviciul Fiscal de Stat va 
continua să promoveze acele proiecte 
menite să modernizeze sistemul de 
administrare fiscală conform celor mai 
bune practici internaționale, va pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea 
tehnologiilor informaționale în domeniul 
finanțelor publice, extinderea și 
îmbunătățirea serviciilor electronice 
prestate cetățenilor și antreprenorilor. 

Ne exprimăm ferma convingere că, doar 
împreună, prin eforturi conjugate vom 
reuși să asigurăm realizarea tuturor 
obiectivelor trasate. 

Director al Serviciului Fiscal de Stat, 
Serghei PUŞCUŢA 
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I. PREZENTAREA GENERALĂ 

SFS are misiunea de a exercita multitudinea sarcinilor şi aspirațiilor orientate spre deservirea 
eficientă a contribuabililor şi prevenirea evaziunilor fiscale. Obiectivul major rămâne în continuare 
asigurarea onorării demne de către contribuabili a obligațiilor fiscale la plățile administrate de către 
instituție. 

Confom art.1324, SFS îndeplinește următoarele funcții: 

1) elaborarea strategiilor şi organizarea sistemului de management în domeniul administrării 

fiscale; 

2) administrarea, conform legii, a impozitelor, taxelor şi altor venituri la bugetul public naţional 

date în competenţa sa, inclusiv expunerea poziţiei oficiale a Serviciului Fiscal de Stat 

referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale; 

3) acordarea de servicii pentru contribuabili; 

4) prevenirea şi combaterea încălcărilor fiscale, inclusiv a evaziunii fiscale; 

5) controlul fiscal; 

6) constatarea contravenţiilor; 

7) constatarea infracţiunilor prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul 

penal; 

8) efectuarea urmăririi penale în privinţa infracţiunilor prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 

250–253 şi 3351 din Codul penal; 

9) efectuarea activităţii speciale de investigaţii aferente infracţiunilor date în competenţa sa 

conform Codului de procedură penală; 

10) executarea silită a restanţelor şi altor plăţi neachitate în termen la bugetul public naţional; 

11) examinarea contestaţiilor; 

12) emiterea actelor normative care reglementează aplicarea legislaţiei fiscale în limitele 

competenţei acordate prin actele legislative; 

13) coordonarea, îndrumarea şi controlul aplicării reglementărilor legale în domeniul de 

activitate, precum şi funcţionarea subdiviziunilor sale; 

14) managementul resurselor umane, financiare şi materiale, susţinerea activităţilor specifice 

prin intermediul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, reprezentarea juridică, auditul 

intern, precum şi comunicarea internă şi externă; 

15) cooperarea internaţională în domeniul administrării fiscale. 

SFS este un organ unificat cu competență teritorială pe întreg teritoriul RM. Personalul instituției 
este concentrat într-o structură centralizată, organizată pe principiul funcționalității, după cum 
urmează: 

- aparatul central, care este responsabil de aspectele metodologice, de suport, gestiune, 
control, arierate, investigații și urmărire penală; 

- 4 regiuni de administrare fiscală (Nord, Sud, Centru și mun. Chişinău), în cadrul cărora sunt 
concentrate funcțiile de asistență juridică și direcțiile de deservire și prestări servicii 
contribuabililor la nivel teritorial.  

Organigrama SFS se prezintă în Imaginea nr.1. 
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Efectivul limită stabilit pentru SFS este de 1 931 unități, la situația din 31 decembrie 2020 fiind 
angajați efectiv 1 695 de funcționari, vârsta medie a angajaților fiind cea mai mică în ultimii 9 ani, 
constituind 40,7 ani.  

SFS își desfășoară activitatea sub sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, ceea 
ce presupune, în primul rând, dezvoltarea şi prestarea  serviciilor,  asistență  de  calitate bazată pe 
tehnologiile informaționale inovative, pe respectul şi încrederea contribuabililor, deservirii 
automatizate performante, reducerii costurilor de îndeplinire a obligațiilor fiscale, 
profesionalismului angajaților şi standardelor înalte de conduită.  
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II. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2020 

SFS, pe parcursul anului 2020, a reușit să realizeze o multitudine de reforme importante, atât din 
punct de vedere structural, cât și operațional.  

2.1. ACTE NORMATIVE ȘI LEGISLATIVE 

În scopul îmbunătățirii administrării fiscale, în anul 2020, au fost aprobate: 

Legea nr.171 din 19.12.2019 cu privire la modificarea unor acte legislative1, menită să asigure 
un sistem de impozitare și taxe just, eficient și cu minimum de incomodități pentru contribuabili. 
Astfel, cele mai importante prevederi ale politicii bugetar-fiscale pentru anul 2020 au fost axate pe 
următoarele: 

⁃ permiterea spre deducere a oricăror plăți efectuate salariaților sau în folosul acestora, din 
care au fost reținute impozite salariale, precum și a datoriilor în valoarea de până la 1000 de 
lei al căror termen de scadența a expirat de 3 ani; 

⁃ diminuarea impozitului aplicat donațiilor de la 12% (includerea în venitul donatorului) la 
6% (reținerea finală); 

⁃ modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii 
următoare celei de efectuare a importului sau de achitare; 

⁃ modificarea termenului de achitare a accizelor cu stabilirea termenului de 25 a lunii 
următoare celei în care a fost scoasă marfa accizată din antrepozit; 

⁃ anularea obligației de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al 
facturilor fiscale; 

⁃ abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200 000 lei pentru autoturismele 
procurate de agenții economici care nu sunt utilizate în procesul de producție și prestare a 
serviciilor; 

⁃ aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili; 
⁃ aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către 

populație și crearea unui cadrul legal de achitare a impozitelor și taxelor. 
 
Hotărîrea de Guvern nr.943 din 22 decembrie 2020 cu privire la aprobarea semnării 
Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații 
privind conturile financiare2. Acordul are drept scop îmbunătățirea conformării fiscale 
internaționale prin dezvoltarea relațiilor dintre statele semnatare, prin prisma asistenței reciproce 
în domeniul fiscal.  

Acordul menționat va permite Republicii Moldova să efectueze schimbul de informații cu jurisdicțiile 
semnatare la nivelul standardului convenit de OCDE, în scopul identificării persoanelor fizice sau 
entităților, care se eschivează de la declararea veniturilor și plata impozitelor, prin transferul banilor 
în conturile din străinătate, acesta fiind un pas important spre transparentizarea veniturilor.  

În acest sens. dat fiind faptul că schimbul de informații se va desfășura pe baze bilaterale între 
autoritățile competente, Republica Moldova va întocmi o listă a statelor cu care doreşte să realizeze 
în mod automat acest schimb dc informații. Datorită acestor schimburi de informații financiare, 
Serviciul Fiscal de Stat va avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor 
deținute în străinătate de rezidenții Republicii Moldova. 

                                           
1 Politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2020 
2 Semnat la 29 octombrie 2014 
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Manualul operațional de deservire a contribuabililor, care reprezintă un suport metodologic 
integru și unic în deservirea calitativă a contribuabililor și contribuie la crearea unui sistem modern 
de administrare fiscală necesar tuturor angajaților antrenați în deservirea contribuabililor. 
Obiectivul general ce a stat la temelia elaborării manualului operațional consta în îmbunătățirea 
funcționalității sistemului de deservire a contribuabililor prin implementarea în acțiune a cadrului 
legal din domeniu. 

Acest manual este destinat direcțiilor deservire fiscală, în special funcționarilor ce sunt antrenați în: 
⁃ deservirea persoanelor fizice și juridice; 
⁃ înregistrarea/anularea contribuabililor în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, accize; 
⁃ recepționarea dărilor de seamă; 
⁃ conformarea contribuabililor; 
⁃ educarea și informarea contribuabililor, etc. 

Manualul cuprinde procesele și procedeele legate de deservirea contribuabililor, ordine, indicații, 
regulamente, instrucțiuni, ghiduri, anexe menite să asigure activitatea de deservire etc.  

Domeniul deservirii contribuabililor este axat pe sporirea gradului de conformare fiscală, sporirea 
încrederii contribuabililor, pe acordarea de servicii calitative în beneficiul contribuabililor. Aceste 
elemente stau la baza îndeplinirii sarcinii fundamentale a SFS. 

2.2. MĂSURI DE SUSȚINERE A MEDIULUI DE AFACERI 

În scopul susținerii atît a angajaților precum și a angajatorilor în condițiile efectelor economice ale 
situației epidemiologice, de către Serviciul Fiscal de Stat, au fost realizate un șir de măsuri în vederea 
susținerii mediului de afaceri.  

Astfel, în conformitate cu Regulamentul privind subvenționarea impozitelor salariale pentru șomaj 
tehnic/staționare3, s-a stabilit acordarea subvențiilor întreprinderilor (agenților economici) și 
organizațiilor necomerciale (asociații obștești) care au institut șomaj tehnic și/sau staționare pentru 
salariați, angajați până la data de 1 martie 2020, mecanismul detaliat fiind descris în Ordinul 
Ministrului Finanțelor nr. 58 din 29 aprilie 2020. 

Totodată, întru executarea prevederilor Legii nr.60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor 
măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, precum și  
conform Programului de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare 
contractate în perioada mai 2020 – 31 decembrie 2020, au fost acordate subvenții la dobânzi 
întreprinderilor ce au contractat credite în perioada 1 mai 2020– 31 decembrie 2020. 

La fel, a fost elaborat Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în 
calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, aprobat 
prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76 din 16 iunie 2020. 

În acest context, la situația din 31.12.2020, au fost depuse în total 5 142 cereri de către contribuabili, 
după cum urmează: 

⁃ 1 626 cereri privind solicitarea subvențiilor pentru cheltuielile legate de achitarea 
salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic/staționării, urmare a situației 
epidemiologice; 

⁃ 1 551 cereri privind solicitarea subvențiilor pentru dobânzile la creditele contractate în 
perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020; 

                                           
3 Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr.16 din 10 aprilie 2020 
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⁃ 1 971 cereri privind  rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de 
contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară. 

În urma examinării cererilor au fost adoptate în total 3 342 decizii pentru confirmarea 
subvențiilor, după cum urmează: 

⁃ 1 147 decizii privind acordarea subvențiilor pentru cheltuielile legate de achitarea 
salariului/indemnizației, în valoare de 59,2 mln lei; 

⁃ 1 102 decizii privind acordarea subvențiilor pentru dobînzile la creditele contractate în 
perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, în valoare de  23,4 mln lei; 

⁃ 1 112 decizii privind rambursarea TVA , în valoare de 195,6 mln lei, întreprinderilor care 
sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere 
în perioada ulterioară. 

 
De asemenea, au fost aprobate noi formulare tipizate a dărilor de seamă Forma IPC21, IALS21, UNIF21, 
care permit contribuabililor, la declararea obligațiilor aferente impozitului pe venit, a primelor de 
asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii 
calculate, utilizarea unor dări de seamă simplificate și modificate. 

2.3. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR INSTITUȚIONALE  

În anul 2020 a fost continuată reformarea SFS prin centralizarea funcțiilor de gestionare a arieratelor 
și a celor de control fiscal, care vine ca urmare a angajamentelor expuse în Planul de acțiuni al 
Guvernului 2020-2023.  

Structura organizatorică cu funcții centralizate are scopul de a spori eficiența în activitate, reduce 
costurile de administrare și în același timp de a oferi contribuabililor un spectru larg de servicii 
standardizate și de calitate înaltă. 

2.3.1. CENTRALIZAREA FUNCȚIEI DE GESTIONARE A ARIERATELOR 

Începând cu 1 iulie 2020, în scopul promovării conformării benevole a contribuabililor pentru 
achitarea restanțelor, aplicării uniforme a proceselor de executare silită, creșterea eficienței 
proceselor de gestionare a arieratelor, precum și centralizarea subdiviziunilor responsabile de 
exercitarea atribuției de gestionare a arieratelor, a fost constituită Direcția generală administrare 
fiscală arierate ca subdiviziune structurală a SFS. 

Sarcina de bază a Direcției generale administrare fiscală arierate constă în exercitarea eficientă a 
acțiunilor de administrare fiscală, care au scop aplicarea măsurilor de asigurare și de executare silită 
a restanțelor, promovarea conformării contribuabililor aferent achitării restanțelor, creșterea 
eficienței procesului de gestionare a arieratelor, precum și reprezentarea intereselor SFS în cadrul 
acțiunilor de executare silită efectuate de executorii judecătorești. 

2.3.2. CENTRALIZAREA FUNCȚIEI DE CONTROL FISCAL 

În scopul îmbunătățirii procesului de administrare fiscală, în anul de referință au fost derulate 
acțiunile de centralizare a funcțiilor de control fiscal post operațional și operativ, pentru a fi 
constituite la 01.01.2021 în Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional și 
Direcția generală administrare fiscală control fiscal operativ, ca subdiviziuni structurale ale SFS.  

Misiunea de bază a Direcțiilor constă în exercitarea controlului privind respectarea legislației asupra 
calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale, altor plăți, precum 
și onorarea altor obligații de către contribuabili. 
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2.3.3. ATRIBUIREA FUNCȚIILOR DE INVESTIGARE ȘI URMĂRIRE PENALĂ 

Au fost derulate acțiunile premergătoare creării Direcției generale administrare fiscală 
antifraudă ca subdiviziune structurală a SFS, pentru ca începînd cu 01.01.2021 SFS să exercite 
atribuția de urmărire penală și activitate specială de investigație pentru infracţiunile economice 
prevăzute la art. 241–242, 244, 2441 , 250–253 şi 3351 din Codul penal.  

Astfel, orice persoană fizică sau persoană juridică prin plângere, denunț sau autodenunț poate sesiza 
organul de urmărire penală al SFS despre infracțiuni. Aceste modificări legislative vin să optimizeze 
procesele de investigare penală la nivel național.  

Misiunea de bază a Direcției generale administrare fiscală antifraudă constă în exercitarea activității 
speciale de investigații și a urmăririi penale în privința infracțiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 
2441, 250-253 şi 3351 din Codul penal. 

2.3.4. REORGANIZAREA A DOUĂ DIRECȚII DESERVIRE FISCALĂ 

În scopul modernizării proceselor de administrare fiscală, eficientizării modului de comunicare și de 
consolidare a procesului de deservire a contribuabililor, precum și  sporirii eficienței resurselor 
umane implicate în procesul de deservire, Direcțiile deservire fiscală Basarabeasca şi Dubăsari au 
fost reorganizate.  

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, contribuabilii din raza de deservire a Direcției deservire fiscală 
Dubăsari se vor deservi la Direcția deservire fiscală Criuleni din cadrul Direcției generale 
administrare fiscală Centru, iar contribuabilii din raza de deservire a Direcției deservire fiscală 
Basarabeasca să vor deservi la Direcția deservire fiscală Cimișlia din cadrul Direcției generale 
administrare fiscală Sud. 

2.4. ORGANIZAREA LOTERIEI FISCALE 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea concursului “Loteria fiscală” 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 657 din 17 decembrie 2019, în anul 2020 Serviciul Fiscal de 
Stat pentru prima dată a organizat concursul “Loteria fiscală”, fiind organizate trei ediții trimestriale 
și o ediție specială a acestui concurs.  

Astfel, per total, pe parcursul anului 2020 la “Loteria fiscală” au participat 32,87 mln tranzacții în 
valoare totală de 9,509 mlrd lei. În rezultatul tragerii la sorți, au fost desemnați 625 câștigători, 
fiind oferite premii în valoare de 675 mii lei.  

Potrivit regulamentului concursului “Loteria fiscală” participant devine orice persoană fizică care a 
împlinit vârsta de 18 ani și este deținătoare a unui card bancar emis de o bancă comercială licențiată 
emitentă din Republica Moldova, care efectuează tranzacții de achitare a mărfurilor/serviciilor cu 
cardul bancar, în țara noastră, iar suma tranzacției este mai mare de 30 de lei.  

2.5. NOI SERVICII ELECTRONICE DESTINATE CONTRIBUABILILOR ȘI 
AUTORITĂȚILOR PUBLICE 

Anul 2020 a fost un an marcat de multe provocări, dar și de multe realizări, în special în domeniul 
serviciilor electronice, fiind îmbunătățită comunicarea electronică cu contribuabilii, prin lansarea 
și/sau dezvoltarea serviciilor informaționale.  
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A fost lansat în exploatare industrială SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL – 
versiunea 2.0”, care a asigurat optimizarea procesului privind organizarea și evidența obligațiilor 
fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare, precum și plenitudinea calculării și 
încasării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice-cetățeni și gospodăriile 
țărănești (de fermier), cât și a altor impozite și taxe administrate de către serviciile de colectare a 
impozitelor şi taxelor locale.  

A fost lansat în exploatare industrială Modulul ,,Înregistrarea online a contribuabilului” din 
cadrul SIA ,,e-Cerere”, în cadrul căruia sunt disponibile următoarele compartimente și 
funcționalități: compartimentul „Atribuirea codului fiscal”, înregistrarea activității profesionale, 
înregistrarea activității independente. Modulul respectiv va permite crearea și depunerea online a 
cererilor de luare la evidență fiscală, de modificare a datelor, de anulare a codului fiscal, precum și 
de suspendare/reluare/anulare a activității profesionale. 

A fost lansat în exploatare industrială SIA ,,e-Factura” în cadrul achizițiilor publice, care asigură 
efectuarea livrărilor de către agenţii economici în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării, doar 
cu utilizarea facturii fiscale electronice. 

Au fost implementate în cadrul Subsistemului „e-Commerce-VAT” următoarele module: modulul de 
înregistrare a subiecților, modulul de declarare a obligațiilor fiscale, precum şi modulul de evidență 
a obligațiilor fiscale, care permit nerezidenților subiecți ai impunerii să se înregistreze și să depună 
online declarațiile TVA, asigurîndu-se, totodată, o evidență electronică a obligațiilor și achitărilor 
acestora. La situația din 31 decembrie 2020, în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA în regim „e-
Commerce-VAT” pe platforma SFS erau înregistrați 47 contribuabili, în total fiind efectuate achitări 
în bugetul Republicii Moldova în sumă de 20,9 mln lei. 

A fost lansat în exploatare industrială SIA ,,Cabinetul electronic al contribuabilului”, care asigură 
accesul online al contribuabililor la serviciile fiscale electronice. Astfel, pe parcursul anului 2021, 
urmează a fi anulată autentificarea cu login și parolă pe portalul www.servicii.fisc.md. 

A fost lansată în exploatare industrială SIA ,,Monitorizarea electronică a vânzărilor” etapa I, care 
oferă servicii pentru antreprenori, autorități publice și cetățeni și acoperă toate aspectele 
organizaționale, funcționale și tehnice în domeniul evidenței și monitorizării vânzărilor în Republica 
Moldova.  

A fost plasat pe platforma experimentală SIA ,,Registrul  electronic al angajaților” din sectorul 
bugetar, în cadrul următoarelor instituții publice: Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate 
sau în care are calitatea de fondator, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională 
de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, care contribuie la îmbunătățirea 
procesului de evidență a angajaților. 

A fost plasat pe platforma experimentală SIA „Registrul mandatelor de executare”  în cadrul SIA 
”Creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, bănci și prestatorii de 
servicii de plată 2.0”, care are ca obiectiv asigurarea necesităților informatice și informaționale ale 
actorilor implicați în procedurile de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept 
public conform Codului administrativ. 

A fost aprobat Conceptul de modernizare a Registrului Fiscal de Stat. În baza acestuia, a fost 
aprobat Regulamentul privind crearea și gestionarea Registrului subiecților impunerii și 
Instrucțiunea privind gestionarea stării contribuabililor. De asemenea, a fost aprobată Sarcina 
tehnică a SIA „Gestionarea registrului contribuabililor” și a fost dezvoltat prototipul modulului 
„Gestionarea registrului subiecților impunerii”. 

A fost plasat pe platforma experimentală Sistemul de evaluare a satisfacției contribuabililor față 
de serviciile prestate de Serviciul Fiscal de Stat, care presupune dezvoltarea și implementarea unui 

http://www.servicii.fisc.md/
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sistem modern de efectuare a sondajelor calitative, contribuind, astfel, la optimizarea serviciilor 
oferite de SFS, consolidarea capacității de comunicare și îmbunătățirea procesului de luare a 
deciziilor. 

2.6. DEPUNEREA DECLARAȚIILOR FISCALE 

Pe parcursul anului 2020, numărul dărilor de seamă prezentate de contribuabili constituie               
2 162 586, înregistrând o diminuare cu 11,3% în comparație cu anul 2019. Totodată, ponderea 
dărilor de seamă electronice din totalul dărilor de seamă prezentate de către contribuabili în anul 
2020 constituie 80%, înregistrând o creștere cu 9 puncte procentuale față de anul 2019. 

Statistica cu privire la utilizarea serviciilor fiscale electronice în anul 2020 se prezintă în Imaginea 
nr.2. 

 
Img. nr.2 Statistica cu privire la utilizarea serviciilor fiscale electronice în anul 2020 

În anul 2020, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător au depus 101 
587 declarații cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2019, ceea ce constituie cu 46 
174 declarații mai puțin comparativ cu cele depuse în anul 2019. Această micșorare este cauzată de 
faptul că pentru perioada anului 2018, persoanele fizice, care desfășoară activitate de in̂treprinzător, 
au avut obligația de a prezenta două declarații cu privire la impozitul pe venit pentru cele două etape 
distincte in̂ contextul reformei de la 1 octombrie 2018 prin care a fost stabilită o cotă unică la 
impozitul pe venit de 12% care a substituit cele două cote de 7% și 18%. 
 
În anul 2020, SFS a recepționat 162 694 declarații cu privire la impozitul pe venit depuse pentru 
perioada fiscală 2019 de contribuabili – persoane fizice care nu desfășoară activitate de 
in̂treprinzător, sau cu 196 642 declarații mai puțin comparativ cu numărul declarațiilor depuse în 
anul 2019. Cauza diminuării indicatorului dat constă in̂ aplicarea unei cote unice a impozitului pe 
venit de 12%, fapt ce exclude obligația de prezentare a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit 
pentru unele categorii de persoane fizice. 

80%

11%

9%

Declarații electronice Declarații cu bar-code Declarații pe suport de hârtie
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III. EXECUTAREA PĂRȚII DE VENITURI (ÎNCASĂRI) LA BUGET  

Principalul angajament pe care și l-a asumat SFS pentru anul 2020, a fost evoluția pozitivă a 
încasărilor la BPN.  

Urmare a tuturor măsurilor de administrare fiscală întreprinse, pe parcursul anului 2020 la BPN au 
fost acumulate venituri administrate de SFS în sumă de 40,52 mlrd lei.  

În raport cu anul 2019 se înregistrează o creștere a veniturilor încasate cu 1,38 mlrd lei, sau cu 3,5%. 
Comparativ cu sarcina stabilită (39,27 mlrd lei), la BPN au fost acumulate venituri cu 1,25 mlrd lei 
mai mult, sau cu 3,2%. 

În imaginea nr.2 și nr.3 se prezintă informația cu privire la nivelul încasărilor pentru anul 2020 
comparativ cu anul 2019. 
 

 
Img nr.3 Încasările la BPN 

Corespunzător componentelor BPN, sumele încasate în valoare absolută și în valoare procentuală 
față de sarcinile stabilite, precum și față de anul 2019, sunt expuse după cum urmează.  

La BS au fost încasate 17,05 mlrd lei, ceea ce constituie cu 0,18 mlrd lei mai puțin comparativ cu 
anul 2019, sau o diminuare de 1,1%. Comparativ cu sarcina stabilită (16,16 mlrd lei) au fost 
acumulate venituri cu 0,89 mlrd lei mai mult, sau cu 5,5%. 

La BUAT încasările constituie 4,14 mlrd lei, ceea ce reprezintă cu 0,33 mlrd lei mai mult comparativ 
cu anul 2019, sau cu 8,8%. Comparativ cu sarcina stabilită (4,08 mlrd lei) au fost acumulate venituri 
cu 62,91 mln lei mai mult, sau cu 1,5%. 

La BASS s-au încasat 14,46 mlrd lei, ceea ce constituie cu 1,06 mlrd lei mai mult comparativ cu anul 
2019, sau o creștere de 7,9%. Comparativ cu sarcina stabilită (14,20 mlrd lei) au fost acumulate 
venituri cu 0,26 mlrd lei mai mult, sau cu 1,9%. 

La FAOAM s-au încasat 4,86 mlrd lei, ceea ce constituie cu 0,17 mlrd lei mai mult comparativ cu 
anul 2019, sau cu 3,7%. Comparativ cu sarcina stabilită (4,82 mlrd lei) au fost acumulate venituri cu 
35,78 mln lei mai mult, sau cu 0,7%. 

venituri 
acumulate 
2019 -
39135,1 mln 
lei

sarcina 
stabilită -
39267,9 
mln lei

venituri 
acumulate 
2020 -
40517,5 
mln lei
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Img. nr.4 Dinamica încasărilor în anul 2020 comparativ cu anul 2019 (mlrd lei) 

Analiza în dinamică a încasărilor la BPN pe principalele tipuri de impozite și taxe administrate de SFS 
în raport cu încasările anului 2019 se prezintă în Tabelul nr.1.  

Denumirea Încasat 
2019 

Sarcina 
2020 

Încasat 
2020 

Devieri: încasat 
2020/sarcina 

2020 

Devieri: încasat 
2020/încasat 

2019 
+;- % +;- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Impozit pe venit 9 398,0 8 905,3 9 353,8 448,5 105,0% -44,2 99,5% 
Impozite pe 
proprietate 

579,9 460,0 582,3 122,3 126,6% 2,4 100,4% 

TVA 7 633,5 7 532,6 7 813,3 280,6 103,7% 179,8 102,4% 
Accize 555,0 523,1 570,9 47,8 109,1% 15,9 102,9% 
Taxele pentru 
resursele naturale 

44,1 44,9 45,9 1,0 102,2% 1,8 104,1% 

Taxa pentru 
folosirea drumurilor 

948,0 898,6 904,7 6,1 100,7% -43,2 95,4% 

Alte impozite și taxe 
pe mărfuri și servicii 

898,5 914,4 912,9 -1,5 99,8% 14,4 101,6% 

Venituri din 
proprietate 

263,7 332,7 338,9 6,2 101,9% 75,2 128,5% 

Venituri din 
vânzarea mărfurilor 
și serviciilor 

274,5 240,3 268,1 27,8 111,6% -6,4 97,7% 

Amenzi și sancțiuni 347,9 250,0 264,5 14,5 105,8% -83,3 76,0% 
Alte venituri 101,5 142,5 139,7 -2,7 98,1% 38,2 137,6% 
Bugetul de stat (BS) 17 236,0 16 164,4 17 052,2 887,9 105,5% -183,8 98,9% 
Bugetul unităților 
administrativ-
teritoriale  (BUAT) 

3 808,5 4 079,9 4 142,8 62,9 101,5% 334,3 108,8% 

Bugetul asigurărilor 
sociale de stat  (BASS) 

 
13 403,4 

 
14 199,0 

 
14 462,1 

 
263,1 

 
101,9% 

 
1 058,7 

 
107,9% 

Fondurile de 
asigurare obligatorie 
de asistență medicală 
(FAOAM) 

 
4 687,2 

  
4 824,6 

  
4 860,4 

  
35,8 

  
100,7% 

  
173,2 

  
103,7% 

Total BPN 39 135,1 39 267,9 40 517,5 1 249,7 103,2% 1 382,5 103,5% 
Tab.nr.1 Dinamica încasărilor pe principalele tipuri de impozite și taxe, mln lei 

BS BUAT BASS FOAM

2019 17.23 3.81 13.4 4.69

2020 17.05 4.14 14.46 4.86
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IV. ADMINISTRAREA FISCALĂ A CONTRIBUABILILOR MARI 
În cadrul Serviciului Fiscal de Stat activează Direcția generală administrare contribuabili mari fiind 
subdiviziunea responsabilă de administrarea contribuabililor mari, inclusiv: deservirea 
contribuabililor, executarea silită a obligațiilor fiscale, efectuarea controalelor fiscale și 
întreprinderea măsurilor de conformare benevolă a acestora.  

În anul 2020 Direcția generală administrare contribuabili mari a administrat 559 contribuabili mari-
agenți economici. Aferent acestor contribuabili, la Bugetul public național au fost încasate 15 mlrd 
lei, ceea ce constituie circa 37,5% din suma totală a veniturilor administrate de SFS.  

Au fost efectuate 59 controale fiscale la contribuabilii mari, în rezultatul cărora au fost calculate 
suplimentar la buget 39,6 mln lei, dintre care încasat – 37,2 mln sau 93,9%. 

V. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE CONFORMARE FISCALĂ  

5.1. MANAGEMENTUL CONFORMĂRII FISCALE VOLUNTARE 

În scopul executării principalelor atribuții și obiective ale SFS, sunt aplicate în permanență măsuri 
menite de a promova  spiritul de conformare voluntară a contribuabililor la prevederile legislației în 
vigoare. 

Obiectivele strategice aferente segmentului de conformare și acțiunile de realizare a acestora sunt 
prevăzute în Programul de conformare a contribuabililor, aprobat și actualizat anual.  

Colectarea eficientă a impozitelor și taxelor reprezintă o piatră de temelie a unui sistem fiscal 
echitabil. În acest context aplicarea Programului de conformare a contribuabililor este soluția 
eficientă pentru sporirea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor şi prevenirii 
evaziunilor fiscale. 

Evaluarea rezultatelor activităților de conformare voluntară se efectuează trimestrial și include 
aprecierea majorării nivelului de conformare față de perioadele fiscale precedente prin prisma 
creșterii achitărilor la bugetul public național și a altor indicatori relevanți.  

Pentru anul 2020 au fost identificate ca prioritare pentru monitorizare următoarele segmente ale 
economiei naționale: 

http://www.sfs.md/programul_conformare_voluntara.aspx?file=14059
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Img. nr.4 Segmentele economiei naționale ce au fost supuse monitorizării 

Conform Ordinului SFS nr. 298 din 18.06.2020, cu completări ulterioare, au fost selectați 1 889 de 
contribuabili care activează în segmentele respective pentru monitorizare și aplicarea măsurilor de 
conformare voluntară. 

Astfel, pe parcursul anului 2020, aferent eșantionului de contribuabili monitorizați, prin prisma 
Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2020, au fost înregistrate următoarele 
rezultate: 

 Obligațiile fiscale calculate la BPN constitute 788,8 mln lei, cu 17% mai mult comparativ cu anul 
precedent; 

 Obligațiile fiscale achitate la BPN constituie 819,8 mln lei, cu 14% mai mult comparativ cu anul 
precedent; 

 Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu venit din vânzări – 0,0788 lei, cu 30% mai mult 
comparativ cu anul precedent; 

 Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu venit din vânzări – 0,0825 lei, cu 26% mai mult 
comparativ cu anul precedent; 

 Salariu mediul lunar pentru anul 2020 constituie 2 627 lei, cu 16% mai mult comparativ cu 
salariul mediu pentru anul 2019 care a fost în mărime de 2 267 lei. 

 
Pe parcursul anului 2020, SFS a întreprins acțiuni de informare și conformare a contribuabililor la 
aspectele fiscale aferente următoarelor domenii: 

Construcția
Agricultura

Transport, întreținerea și 
repararea 

autovehiculelor

Servicii de 
înfrumusețare/ îngrijire 

și sănătate
Comerțul electronic

Comerțul cu ridicata a 
mărfurilor

http://www.sfs.md/programul_conformare_voluntara.aspx?file=13323
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Img. nr.5 Măsurile de conformare voluntară aplicate pe parcursul anului 2020 

5.2. INFORMAREA ȘI EDUCAREA CONTRIBUABILILOR 

În scopul stabilirii și menținerii unor relații bazate pe încredere, în raport cu contribuabilii, Direcțiile 
deservire fiscală și-au fortificat acțiunile orientate spre informarea și aducerea contribuabililor în 
cadrul legal, prin desfășurarea cu titlu gratuit a seminarelor de instruire și a atelierelor de lucru.   
 
Pe parcursul anului 2020, pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, au fost organizate și desfășurate 
862 seminare pe diverse tematici, la care au participat circa 9 300 contribuabili, inclusiv, în contextul 
situației pandemice din țară, 10 seminare online organizate de către SFS. 

5.3. MINIMIZAREA PRACTICII DE ACHITARE A SALARIILOR „ÎN PLIC” ŞI MUNCII „LA 
NEGRU” 

Și în anul 2020, o atenție sporită a fost acordată acțiunilor de diminuare a fenomenului  salariilor „în 
plic” și a muncii „la negru”.  

În scopul continuării acțiunilor de conformare voluntară și forțată și informare a cetățenilor privind 
riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru” de către SFS a fost aprobat Planul de 

Chiria bunurilor imobiliare

•au fost identificate 4 644 persoane fizice proprietare care potențial 
transmit în chirie bunurile imobile

•5 146 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare
•au fost înregistrate la SFS 13 822 contracte de locațiune/chirie

Activitate ilicită de întreprinzător

•au fost efectuate vizite fiscale la 242 piețe autorizate din RM, fiind 
înmânate scrisori de conformare

•au fost identificate 1 384 persoane fizice care activează ilicit în piețele 
autorizate din RM, față de care au fost aplicate măsurile de conformare 
benevolă

Declararea veniturilor persoanelor fizice

•au fost aplicate măsuri de conformare benevolă față de 194 persoane 
fizice care au prestat servicii către companii nerezidente

•161 persoane fizice au prezentat declarațiile cu privire la impozitul pe 
venit pentru anul 2019

Monitorizarea plătitorilor TVA

•au fost efectuate 647 vizite fiscale la contribuabilii subiecților impozabili
cu TVA

•au fost chestionați/notificați 10 528 contribuabili cu privire la
divergențele stabilite în declarațiile TVA prezentate

•a fost calculat suplimentar TVA la BPN – 13,54 mln lei și diminuată
valoarea TVA destinată trecerii în cont cu 55,05 mln lei
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acțiuni privind implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului muncii 
ne(sub)declarate  „Declară și achită legal salariul!” pentru anul 2020, care a cuprins trei eșantioane 
semnificative de contribuabili care își desfășoară activitatea în domeniul prestării serviciilor în 
cadrul call-centrelor, centrelor de agrement și centrelor de întreținere corporală. 

În acest context, au fost realizate acțiuni de informare și sensibilizare a contribuabililor prin: 

 
Img. nr.6 Acțiuni de informare și sensibilizare a contribuabililor 

De asemenea, în rezultatul acțiunilor întreprinse de către SFS, pentru anul 2020, au fost stabilite 
încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, 
impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale şi primelor de asigurare obligatorie de 
asistenţă medicală), fiind adoptate 394 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, inclusiv 
referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării şi achitării plăților salariale, impozitelor și 
defalcărilor aferente acestora.  

Ca rezultat, conform deciziilor adoptate, au fost calculate suplimentar pentru plata la buget obligaţii 
aferente plăţilor salariale în sumă totală de 18,91 mln lei, dintre care achitate – 11, 56 mln lei, 
informația fiind prezentată în Imaginea nr.7. 

desfășurarea a 3 ședințe ale 
Consiliului de conformare 

cu participarea 
contribuabililor

difuzarea a 2 spoturi 
informative audio şi video

convocarea a 241 ședințe cu 
participarea angajatorilor din 

sectoarele cu risc sporit de 
acceptare a salariului neoficial și 
înmânarea a 1 469 scrisori de 
conformare și sensibilizare

desfășurarea a 3 seminare 
de instruire cu participarea a 

578 de funcționari
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Img. nr.7 Acțiuni de informare și sensibilizare a contribuabililor (mii lei) 

 

VI. ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 

În scopul exercitării funcției de control fiscal și asigurării transparenței în activitatea desfășurată SFS 
acordă o atenție deosebită către conformarea forțată a contribuabililor. 

În acest context, pe parcursul anului 2020, de către SFS au fost efectuate 45 594 controale fiscale, 
în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar la buget 601,3 mln lei, dintre care încasat –         
135,4 mln lei.   

Informația detaliată privind numărul controalelor fiscale efectuate pe parcursul anului 2020 se 
prezintă în Tabelul nr.2. 

Metoda de control Numărul controalelor efectuate 
Controale planificate 

Controale totale 949 
Controale tematice 158 
Controale parțiale 124 
Controale operative 9 984 
Altele 2 
Total controale planificate 11 095 

Controale neplanificate 
Controale totale 554 
Controale tematice 26 114 
Controale repetate 60 
Controale prin contrapunere 698 
Controale faptice 648 
Controale parțiale 570 
Controale camerale 5 855 
Total controale neplanificate 34 499 
TOTAL  45 594 

Tab. nr.2 Controale fiscale efectuate pe parcursul anului 2020 

2042.17

5739.09

1970.88

9156.59

impozit pe venit reţinut din plăţile
salariale

contribuţii de asigurări sociale de
stat obligatorii

prime de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală

penalităţi şi amenzi aplicate
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SFS, conform criteriilor de risc, a aprobat lista contribuabililor în număr de 928 agenți economici, 
dintre care 166 agenți economici au fost replanificați pentru planul de controale fiscale pentru anul 
2021, 758 controale au fost executate, iar la 4 agenți economici a fost prelungit termenul de executare 
pentru anul 2021.  

Totodată, conform listelor lunare au fost planificate suplimentar și efectuate 180 controale. Astfel, 
planul anual și lunar de controale a fost realizat la nivel de 99%. 

În anul 2020, în urma efectuării de către Direcțiile control fiscal operativ din cadrul SFS a 9 597 
controale fiscale prin metoda de verificare operativă, au fost aplicate sancţiuni în sumă de 13,7 mln  
lei. 

Acțiunile complexe de control fiscal realizate de SFS, conform analizei de risc, au fost axate pe 
următoarele domenii:  

 
 

TRANSPORT INTERNAŢIONAL DE PASAGERI

•au fost întocmite 121 procese-verbale cu privire la contravenție

•au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 117,9 mii lei

TRANSPORT ÎN REGIM TAXI

•au fost efectuate 1 042 controale fiscale operative

•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 67,0 mln lei

•au fost întocmite 531 procese-verbale cu privire la contravenție

•au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 954,1 mii lei

TRANSPORT AUTO DE CĂLĂTORI PE RUTE INTERURBANE

•au fost efectuate 233 controale fiscale operative

•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 333,0 mii lei

COMERȚUL ELECTRONIC

•au fost identificate 927 anunțuri plasate pe portalul www.999.md, www.facebook.com,
www.instagram.com și alte platforme online care permit comercializarea diferitor game de
produse, care se presupune activitate ilicită de întreprinzător

•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 260,0 mii lei

•au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 657,95 mii lei

FORMAREA ȘI APLICAREA PREȚURILOR LA PRODUSELE SOCIAL IMPORTANTE

•au fost efectuate 2 442 controale fiscale prin metoda verificării operative/parțiale în rezultatul
cărora au fost stabilite 282 cazuri de încălcare a prevederilor legislației în vigoare

•a fost determinat venit ilicit în sumă totală de 477 040 lei și aplicate sancțiuni în mărime de
100% din suma venitului ilicit calculat

•au fost remise în adresa Inspecției Financiare materialele definitivate pentru 251 cazuri aferente
controalelor fiscale prin metoda de verificare parțială

•au fost examinate 212 cazuri de către Inspecția Financiară și aplicate amenzi în mărime de 394,1
mii lei
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VII. GESTIONAREA RESTANȚELOR LA BPN      

La situația din 31.12.2020, conform datelor din SI al SFS se înregistrează restanță la plăți de bază în 
sumă totală de 1102,8 mln lei. Comparativ cu situația din 31.12.2019, restanța înregistrează o 
creștere cu 294,7 mln lei, sau cu 36,5%. 

Creșterea restanței cu 36,5% a fost cauzată în special de declararea stării de urgență  pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova începând cu data de 17 martie 2020, precum și instituirea de către 
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică la 13 martie 2020 a codului roșu la nivel 
național în legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19.  

De asemenea, creșterea restanței față de situația din 01.01.2020 a fost admisă din cauza sistării 
desfășurării anumitor activități economice, instituirea șomajului tehnic și/sau staționarea urmare a 
situației epidemiologice.  

Totodată, ține de menționat că anul 2020 a fost marcat și de calamități naturale, care au afectat 
considerabil producătorii agricoli și capacitatea de plată a acestora. 

În pofida situației epidemiologice create în anul 2020, SFS a continuat îndeplinirea atribuțiilor de 
administrare fiscală.  

Astfel, în scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri, de către SFS au fost 
aplicate modalitățile de executare silită prevăzute de CF, prin intermediul cărora, în anul 2020 au 
fost încasate 832,4 mln lei sau cu 261,9 mln lei mai puțin față de anul precedent, inclusiv: 

- 809,6 mln lei încasați din conturile bancare ale contribuabililor restanțieri și debitorilor 

acestora sau cu 237,1 mln lei mai puțin față de anul 2019, inclusiv 1,8 mln lei încasați de la 

debitorii contribuabililor restanțieri; 

- 22,8 mln lei au fost ridicați din casieriile agenților economici restanțieri sau cu 25,7 mln lei 

mai puțin față de anul 2019. 

 

VIII. EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR 

La situația din 31.12.2020, în Registrul fiscal de stat erau înregistrați 292 200 contribuabili. 
Comparativ cu anul 2019, numărul contribuabililor s-a diminuat cu circa 7%. Diminuarea numărului 
de contribuabili este determinată de procesul de radiere al agenților economici inactivi, inclusiv a 
gospodăriilor țărănești care nu activează. 

SFS, în conformitate cu criteriile prevăzute de legislație, prezintă ASP lista contribuabililor ce 
corespund noțiunii de ,,inactiv”, pentru a decide asupra radierii din oficiu. Astfel, pe parcursul anului 
2020, la inițiativa SFS, ASP a asigurat radierea din Registrul de stat al unităților de drept a 9 353 
contribuabili ce corespund noțiunii de ,,inactiv”. 

Informația detaliată despre numărul contribuabililor la situația din 31.12.2020, precum și a celor 
înregistrați/radiați pe parcursul anului 2020 se prezintă în Tabelul nr.3. 
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Forme organizatorico-
juridice 

Nr. contribuabililor 
la situația din 

31.12.2020 

Nr. contribuabililor 
înregistrați în 

perioada 
01.01.2020-
31.12.2020 

Nr. contribuabililor 
radiați în perioada 

01.01.2020-
31.12.2020 

Întreprindere individuală 34 845 829 6 008 
Gospodării țărănești 116 857 653 9 242 
Societăți cu răspundere 
limitată 

99 196 4 633 4 692 

Asociații obștești 13 796 388 60 
Activitate independentă 1 745 43 30 

Persoane ce practică 
activitate profesională 

3 742 64 14 

Alte forme de proprietate 22 019 674 667 

Total 292 200 7 284 20 713 

Tab. nr.3 Evidența contribuabililor conform formelor organizatorico-juridice 

 

IX. ACTIVITĂȚI DE SUPORT A ADMINISTRAȚIEI FISCALE 

9.1. AUDITUL INTERN 

În anul 2020, prin diverse instrumente, a fost asigurată îmbunătățirea sistemului de control intern 
al SFS și ridicarea nivelului de calitate a serviciilor de audit intern, și anume: Fortificarea sistemului 
de control intern al SFS prin realizarea misiunilor de audit intern și urmărirea implementării 
recomandărilor.  

În anul 2020 au fost realizate 11 misiuni de audit intern, fiind evaluate procese de importanță majoră 
pentru SFS precum: administrarea contribuabililor restanțieri, administrarea contractelor de 
locațiune, administrarea relațiilor cu executorii judecătorești, evidența contabilă a bunurilor imobile 
și a cheltuielilor aferente incidentelor IT, gestionarea incidentelor IT, evidența obligaților aferente 
contribuabililor care au statut de persoană nerezidentă/străină, respectarea normelor aferente 
Catalogului de business procese a SFS. 

De asemenea, în vederea îmbunătățirii sistemului de control intern al SFS, a fost efectuată urmărirea 
implementării recomandărilor ca urmare a misiunilor desfășurate, întocmind 25 rapoarte. În 
rezultat, a fost obținut un nivel destul de înalt al implementării recomandărilor de audit intern de 
86,65%. 

În anul 2020, o atenție deosebită în cadrul misiunilor de audit a fost atribuită domeniului IT, fiind 
avaluate aspecte ca: managementul incidentelor IT, SIA aferent contractelor de locațiune, SIA aferent 
transferul soldurilor, SIA aferent evidenței obligației fiscale, SIA aferent Bazei generalizate a practici 
fiscale. 

De asemenea, în anul 2020 managementul auditului intern a fost îmbunătățit prin: preluarea noilor 
modalități de efectuare a misiunilor de audit intern în domeniul IT cu suportul expertului din cadrul 
Trezoreriei SUA, ajustarea cadrului normativ intern, şi anume Carta de audit intern şi Normele 
interne de audit. 
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9.2. RESURSELE UMANE ȘI CREȘTEREA NIVELULUI DE PROFESIONALISM AL 
ANGAJAȚILOR 

În prezent efectivul - limită de personal pentru Serviciul Fiscal de Stat este de 1 931 unități, stabilit  
conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.395 din 05 iunie 2017 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat. 

La sfîrșitul anului 2020 erau ocupate 1 694 funcții publice/posturi, gradul de ocupare fiind  de  
87,7%  din efectivul-limită de personal stabilit, dintre care 576 bărbați și 1 118 femei. 

 
Img. nr.8 Fluctuația personalului din cadrul SFS  în anii 2011-2020 

 

 
Img. nr.9 Vîrsta medie a angajaților SFS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Efectivul de personal  aprobat
conform Statului de personal

1942 1892 1892 1892 1892 1892 1892 1892 1892 1931

Funcţii publice/posturi ocupate la
sfîrşitul anului

1879 1779 1828 1779 1738 1665 1670 1744 1716 1695

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vîrsta 42 42.7 41.5 42 41.6 42.3 41.2 41.1 40.9 40.7

42

42.7

41.5

42

41.6

42.3

41.2
41.1

40.9

40.7

39.5

40

40.5

41

41.5

42

42.5

43



          

 25 

 
 

 
Img. nr.10 Repartizarea gender a angajaților SFS 

Luând în considerare că resursa umană este cea mai de preț resursă pe care o poate avea o 
organizație, SFS pune accent pe dezvoltarea și perfecționarea acesteia. Astfel, pe parcursul anului, 
angajații SFS au participat în total la 178 activități de instruire după cum urmează: 

 78 activități de instruire internă cu participarea a 19 392 angajați;  
 98 activități de instruire externă în Republica Moldova  cu participarea a 197 angajați; 
 2 activități de instruire externă peste hotare cu participarea a 3 angajați. 

9.3. ACTIVITATEA JURIDICĂ  

În anul 2020, au fost finalizate definitiv și irevocabil 278 cauze judiciare în care a fost parte SFS. Din 
cele 278 cauze judiciare examinate definitiv și irevocabil, instanțele de judecată s-au expus în 
favoarea  SFS în 245 cauze judiciare (88%) și în favoarea contribuabililor în 33 cauze judiciare (12%). 

9.4. CONSTATARE INFRACȚIUNI 

Pe parcursul anului 2020, SFS a constatat prin întocmirea proceselor-verbale de constatare a 
infracțiunilor, 82 cazuri de infracțiuni ca rezultat al diminuării impozitelor și taxelor în sumă totală 
de 161,3 mln lei. 

De asemenea, de la organele competente de exercitarea urmăririi penale, au fost primite 191 
solicitări privind prezentarea opiniei, dintre care:  

- pentru 163 solicitări au fost întocmite și expediate procesele-verbale de consemnare a 

opiniei;  

- pentru 20 solicitări au fost expediate răspunsuri privind refuzul întocmirii și expedierii 

procesului-verbal de consemnare a opiniei, din motiv că nu se încadrau în prevederile 
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art.2761 din Codul de procedură penală și 8 solicitări la data de 31.12.2020 se află în proces 

de examinare. 

În perioada anului 2020, a fost examinată și analizată activitatea unor întreprinderi din diferite 
sectoare de desfășurare a activității economice, care prezintă risc sporit pentru administrarea fiscală 
și anume:  

- activitatea operatorilor de transport rutier de persoane în trafic internațional;   

- activitatea agenților economici care activează în domeniul importului și comerțului angro de 

mărfuri industriale (cargo); 

- activitatea persoanelor fizice și a agențiilor imobiliare aferentă tranzacțiilor cu bunurile 

imobiliare; 

- activitatea persoanelor juridice specializate în exportul de mere. 

Ca rezultat au fost întocmite 4 rapoarte de analiză operaționale și strategice unde au fost expuse: 
- principiile, criteriile și modul de identificare a ramurilor economiei naţionale şi a 

contribuabililor cu risc înalt de neconformare; 

- modul de estimare a gradelor de riscuri generale și specifice, ţinând cont de aspecte generale 

de organizare a activităţii de întreprinzător; 

- soluții și modalități de conformare și de prevenire a evaziunii fiscale. 

X. COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ 

În anul 2020 SFS a continuat implementarea Proiectelor de asistență externă tehnică și financiară și 
a realizat calitatea sa de membru activ în cadrul următoarelor organizații internaționale și regionale 
de profil: 

 Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale; 
 Centrul de Excelență în Finanțe; 
 Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din țările membre a CSI; 
 Forumul Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale. 

Forumul Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale 
În contextul apartenenței Republicii Moldova la Forumul Global al OCDE privind transparența și 
schimbul de informații în scopuri fiscale, în trimestrul IV al anului 2020, a fost lansat oficial procesul 
de evaluare a Republicii Moldova de către organizație în partea ce ține de implementarea 
standardului internațional pentru schimbul de informații la solicitare, proces care urmează a fi 
finalizat pe parcursul anului 2021.    

Un aspect important al cooperării internaționale în domeniul fiscal vizează schimbul de informații 
cu administrațiile fiscale străine, schimb realizat de SFS în baza instrumentelor legale existente și 
anume în baza Convenției multilaterale OCDE privind asistența administrativă reciprocă în materie 
fiscală și în baza a 50 de tratate bilaterale privind evitarea dublei impuneri.  

Astfel, pe parcursul anului 2020 din partea administrațiilor fiscale străine au fost recepționate 37 
solicitări de informații și 28 solicitări privind recuperarea creanțelor fiscale, iar de către 
Serviciul Fiscal de Stat au fost remise 46 de interpelări. 

Proiectul de administrare a veniturilor implementat cu suportul Fondului Monetar 
Internațional 
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În anul 2020, Serviciul Fiscal de Stat a asigurat finalizarea cu succes a Proiectului de administrare a 
veniturilor implementat cu suportul Fondului Monetar Internațional, pe parcursul ultimelor 3 ani.  

Obiectivele proiectului și reperele planificate au fost, în mare parte realizate și au oferit un suport 
incontestabil în dezvoltarea principalelor funcții de administrare fiscală, acestea fiind axate pe: 
consolidarea managementului administrării fiscale și aranjamentelor organizaționale, precum și 
consolidarea funcțiilor de bază ale administrației fiscale. 

Proiectul de modernizare a administrării fiscale (TAMP) 
Proiectul de modernizare a administrării fiscale (TAMP) a fost supus restructurării în anul 2020, fiind 
adoptată de Parlament la data 26.11.2020 Legea nr. 207 pentru ratificarea amendamentele nr. 2 la 
acordul de finanțare și acordul de împrumut.  

Ca urmare a restructurării s-a modificat obiectivul de dezvoltare al proiectului și a concepției, noul 
obiectiv fiind „sprijinirea supraviețuirii afacerilor și susținerea ocupării prin intermediul unor facilități 
fiscale temporare în contextul COVID-19 și îmbunătățirea serviciilor prestate contribuabililor în 
Republica Moldova”. Astfel, 15 milioane dolari SUA au fost realocate ca suport bugetar pentru a 
susține măsurile de răspuns la pandemia COVID-19. 

Totodată, în cadrul proiectului a fost inițiată elaborarea unei noi versiuni a paginii web oficiale a SFS 
și a fost lansat în exploatare experimentală „Sistemul electronic de sondaj al contribuabililor”.  
 
Proiectul de cooperare între Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Fiscală Suedeză 
În anul de referință, a continuat implementarea cu succes a Proiectului de cooperare între Serviciul 
Fiscal de Stat și Agenția Fiscală Suedeză, pentru perioada 2018-2021, finanțat de Guvernul Suediei.  

Astfel, proiectul a înregistrat rezultate tangibile aferente celor 3 componente: ,,Management a 
resurselor umane”, ,,Schimbul internațional de informații”, ,,Gestionarea arieratelor”. 

XI. PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE ALE SFS PENTRU ANUL 2021 

În anul 2021, SFS își va continua concentrarea eforturilor pentru dezvoltarea serviciilor electronice 
pentru contribuabili, în scopul majorării gradului de conformare fiscală și creării unui climat 
favorabil mediului de afaceri.  

Astfel, se propune realizarea următoarelor obiective: 
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Dezvoltarea SIA ,,Registrul amenzilor contravenționale”,ce prevede implementarea unei soluţii moderne de e-
guvernare care va oferi un serviciu public calitativ şi va spori transparența procesului de evidență a amenzilor 

contravenționale

Definitivarea SIA ”e-Factura” etapa III, care va aduce multiple beneficii contribuabililor menite să asigure 
operativitatea documentării tranzacțiilor efectuate și simplificarea procesului de creare, semnare și circulație a 

facturilor fiscale electronice între agenții economici, precum și între autoritățile publice și agenții economici

Dezvoltarea SIA ,,Monitorizarea electronică a vânzărilor”, etapa II, prin formarea resursei informaționale
unice, care va asigura recepționarea informației despre tranzacțiile efectuate prin intermediul echipamentelor de 

casă și de control, de monitorizare a vînzărilor și analiză a riscurilor

Inițierea schimbului automat de informații privind conturile financiare cu alte state, conform Standardului 
Comun de Raportare

Evaluarea Republicii Moldova privind implementarea Standardului Forumului Global al OCDE pentru 
schimbul de informații la solicitare în vederea alinierii la standardele internaționale

Elaborarea Strategiei de deservire a contribuabililor pentru anii 2021 – 2026, care va avea drept scop 
modernizarea administrării fiscale în vederea oferirii serviciilor de calitate contribuabililor în raport cu 

necesitățile acestora

Asigurarea funcționalității Direcției generale administrare fiscală control fiscal post operațional, Direcției generale 
administrare fiscală control fiscal operativ și Direcției generale administrare fiscală antifraudă
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Efectuarea sondajelor în rîndul contribuabililor prin Sistemul electronic de sondaj al contribuabililor 
implementat

Lansarea în exploatare industrială a noii versiuni a paginii web oficiale a SFS, pentru majorarea utilității 
acesteia și oferirea de informații relevante contribuabililor

Implementarea mecanismului de compensare automatizată a majorărilor de întîrziere din contul plăților de 
bază și invers, pentru persoanele fizice cetățeni

Implementarea mecanismului de restituire automatizată a plăților achitate în plus în cadrul mecanismului 
de debitare directă

Îmbunătățirea SIA ,,e-Commerce VAT”, prin implementarea mecanismului de prezentare a dărilor de seamă 
corectate

Conectarea executorilor judecătorești la SIA ”Creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul 
Fiscal de Stat, bănci și prestatorii de servicii de plată 2.0” (CCDE)”, care va asigura facilitarea executării hotărîrilor 

executorilor judecătorești de către bănci

Implementarea funcționalităților de generare a declarațiilor pre-completate aferente impozitelor și taxelor

Implementarea SIA ”Registrul electonic al angajaților” în sectorul bugetar, prin automatizarea proceselor de 
evidență a persoanelor angajate in̂ câmpul muncii, asigurarea păstrării istoricului aferent raporturilor de muncă și 

facilitarea accesului la date in̂ timp real
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