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ACRONIME
ASP

Agenția Servicii Publice

BASS

Bugetul asigurărilor sociale de stat

BPN

Bugetul public național

BS

Bugetul de stat

BL

Bugetele locale

CCDE

Crearea și circulația documentelor electronice

CF

Codul fiscal

CSI

Comunitatea Statelor Independente

DGAF

Direcția generală administrare fiscală

FAOAM

Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală

FMI

Fondul Monetar Internațional

MF

Ministerul Finanțelor

OCDE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

RM

Republica Moldova

SFS

Serviciul Fiscal de Stat

SI

Sistem informațional

SIA

Sistem informațional automatizat

SUA

Statele Unite ale Americi

TADAT

Tax Administration Diagnostic Assessment Tool

TVA

Taxa pe valoare adăugată
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Misiunea

Viziunea

de a asigura un proces eficient de administrare și
deservire fiscală prin crearea de condiții
contribuabililor
pentru
conformare
la
respectarea legislației, aplicarea uniformă a
politicii și reglementărilor în domeniul fiscal,
asigurând nivelul de resurse necesare statului
pentru finanțarea proiectelor sociale și buna
dezvoltare a societății, în ansamblu

este de a reprezenta o autoritate fiscală
modernă și performantă, eficientă și
inovatoare care să ofere servicii de înaltă
calitate, prin implementarea unor procese
simple și transparente, bazate pe soluții IT
planificare pe bază de risc, menite să
optimizeze costurile de administrare fiscală,
cât și să asigure creșterea conformării
benevole, prin îmbunătățirea relațiilor de
colaborare și respectare a angajamentelor
reciproce dintre SFS și contribuabili

Principiile și Valorile
Respect – funcționarii fiscali tratează toți
contribuabilii în mod obiectiv, imparțial și în
conformitate cu legislația în vigoare
Legalitate – toți angajații SFS activează în strictă
conformitate cu legislația fiscală, astfel încât să
asigure că toate impozitele și taxele sunt achitate
în mod corect și la timp
Transparență – rezultatele activității SFS sunt
publice și pot fi monitorizate și controlate de
către cetățeni și autoritățile interesate, în
conformitate cu legislația în vigoare

Performanță – activitatea se desfășoară
conform celor mai înalți parametri de
profesionalism,
în
scopul
îndeplinirii
interesului
public,
în
condiții
de
economicitate, eficacitate și eficiență
Profesionalism – angajații SFS își exercită
atribuțiile corect, onest, profesional și sunt
conștienți de responsabilitățile sale
Echitate și integritate - sentimentul demnității
și dreptății este suportul fundamental în
exercitarea atribuțiilor de serviciu a
funcționarilor fiscali
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1. REALIZĂRILE ANULUI 2021

- Realizarea obiectivelor privind
restructurarea Serviciului Fiscal de
Stat prin centralizarea atribuțiilor
de control fiscal post-operațional și
control operativ, atribuirea
funcțiilor de activitate specială de
investigații și urmărirea penală,
centralizarea funcțiilor de asistență
juridică și de gestionare a
bunurilor confiscate.

- Implementarea SIA „Evaluarea
gradului de satisfacție a
contribuabililor”. Pe parcursul anului
2021, în cadrul SIA ,,Cabinetul
personal al contribuabililor”, precum
și prin intermediul noii pagini web, au
fost realizate 4 sondaje de opinie,
urmare a cărora autoritatea fiscală a
identificat punctele forte ale activității
instituției, precum și a colectat
propunerile contribuabililor în
vederea îmbunătățirii serviciilor
prestate.

- Lansarea noii pagini-web a SFS. Implementarea a
avut drept scop facilitarea unei interacțiuni viabile a
contribuabililor cu Autoritatea fiscală naţională, prin
prisma furnizării informației într-un format atractiv,
ergonomic și intuitiv.

- Reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat din
următoarele aspecte: centralizarea funcțiilor de
investigare și urmărire penală, prin absorbția Direcției
control și constatare infracțiuni în cadrul Direcției
generale antifraudă; centralizarea atribuțiilor de
control fiscal post-operațional și control operativ prin
crearea Direcției generale control; centralizarea
funcției de deservire fiscală prin lichidarea Direcțiilor
generale administrare fiscală și crearea Direcției
generale deservire fiscală.
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102 140
declarații pe venit depuse de către persoanele
care desfășoară activitate de întreprinzător

57 530
electronice

+ 2 940 declarații față
de anul 2020

42 529

+ 3,1%
declarații electronice

pe suport de hârtie

2 081
serviciul „Declarație rapidă”

Conectarea executorilor
judecătorești la SIA CCDE, ceea ce
asigură facilitarea executării
hotărârilor executorilor
judecătorești de către bănci

Înregistrarea în calitate de subiecți ai
impunerii cu TVA a nerezidenților ce
prestează servicii electronice în RM

84 contribuabili nerezidenți
înregistrați în SIA „e-Commerce VAT”

38 contribuabili înregistrați pe
parcursul anului 2021

Loteria Fiscală

67,7

899

999

mln tranzacții

câștigători

mii lei, premii oferite
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2. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL PUBLIC NAȚIONAL
Pe parcursul anului 2021, la
BPN au fost acumulate
venituri administrate de SFS
în sumă de 47,29 mlrd lei, mai
mult cu 6,77 mlrd lei, sau cu
16,7% față de anul 2020.
Comparativ cu sarcina
stabilită (45,80 mlrd lei), la
BPN au fost acumulate
venituri cu 1,49 mlrd lei mai
mult, sau cu 3,2%.

Încasări la BPN administrate de SFS
venituri acumulate în 2020

sarcina stabilită pentru 2021

venituri acumulate în 2021
47285,4

48000

45800

46000
44000
42000

40517,5

40000
38000
36000
mln lei

La BS au fost încasate 20,07 mlrd lei, ceea ce constituie cu 3,02 mlrd lei mai mult comparativ cu anul
2020, sau o creștere de 17,7%. Comparativ cu sarcina stabilită (19,19 mlrd lei) au fost acumulate venituri
cu 0,88 mlrd lei mai mult, sau cu 4,6%.
La BL încasările constituie 5,18 mlrd lei, ceea ce reprezintă cu 1,04 mlrd lei mai mult comparativ cu anul
2020, sau cu 25,1%. Comparativ cu sarcina stabilită (4,63 mlrd lei) au fost acumulate venituri cu 0,56
mlrd lei mai mult, sau cu 12,1%.
La BASS s-au încasat 16,47 mlrd lei, ceea ce constituie cu 2,01 mlrd lei mai mult comparativ cu anul
2020, sau o creștere de 13,9%. Comparativ cu sarcina stabilită (16,50 mlrd lei) au fost acumulate venituri
cu 32,36 mln lei mai puțin, sau cu 0,2%.
La FAOAM s-au încasat 5,56 mlrd lei, ceea ce constituie cu 0,7 mlrd lei mai mult comparativ cu anul
2020, sau cu 14,4%. Comparativ cu sarcina stabilită (5,48 mlrd lei) au fost acumulate venituri cu 79,23
mln lei mai mult, sau cu 1,4%.

Dinamica încasărilor la BPN administrate de SFS în anul 2021
comparativ cu anul 2020 (mlrd lei)
25
20

20,07

17,05

14,46

15
10
0

5,18

4,14

5

16,47
5,56

4,86

BS

BUAT

BASS

FOAM

2020

17,05

4,14

14,46

4,86

2021

20,07

5,18

16,47

5,56
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Analiza în dinamică a încasărilor la BPN pe principalele tipuri de impozite și taxe administrate de SFS în
raport cu încasările anului 2020 se prezintă în Tabelul nr.1.
mln lei
Denumirea

Încasat
2020

1

2

Impozit pe venit

Sarcina
2021

3

Încasat
2021

4

Devieri: încasat
2021/sarcina
2021

Devieri: încasat
2021/încasat 2020

+;-

%

+;-

%

5

6

7

8

9 353,8

10 443,2

11 213,1

769,9

107,4%

1 859,3

119,9%

582,3

679,9

750,2

70,4

110,3%

167,9

128,8%

7 813,3

8 715,4

8 918,3

202,9

102,3%

1 105,1

114,1%

570,9

724,2

903,8

179,7

124,8%

332,9

158,3%

Taxele
pentru
resursele naturale

46,0

48,9

55,3

6,4

113,1%

9,3

120,2%

Taxa pentru folosirea
drumurilor

904,7

954,6

996,9

42,3

104,4%

92,2

110,2%

Alte impozite și taxe
pe mărfuri și servicii

912,9

1 027,8

1 057,9

30,1

102,9%

145,0

115,9%

Venituri
proprietate

din

338,9

268,2

308,8

40,6

115,2%

-30,0

91,1%

Venituri din vânzarea
mărfurilor
și
serviciilor

268,1

409,0

436,2

27,2

106,7%

168,1

162,7%

Amenzi și sancțiuni

264,5

301,5

362,6

61,1

120,3%

98,1

137,1%

Alte venituri

139,7

239,4

247,3

7,9

103,3%

107,6

177,0%

Bugetul de stat (BS)

17 052,2

19 186,3

20 067,2

881,0

104,6%

3 015,0

117,7%

Bugetele locale (BL)

4 142,8

4 625,7

5 183,3

557,6

112,1%

1 040,5

125,1%

Bugetul asigurărilor
sociale de stat (BASS)

14 462,1

16 506,6

16 474,3

-32,4

99,8%

2 012,2

113,9%

Fondurile asigurării
obligatorii
de
asistență
medicală
(FAOAM)

4 860,4

5 481,4

5 560,6

79,2

101,4%

700,2

114,4%

40 517,5

45 800,0

47 285,4

1 485,4

103,2%

6 767,9

116,7%

Impozite
proprietate

pe

TVA
Accize

Total BPN

Tabelul nr.1 Dinamica încasărilor pe principalele tipuri de impozite și taxe, mln lei
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3. PROGRAMELE DE SUBVENȚIONARE
ADMINISTRATE DE SFS
În scopul susținerii atât a angajaților precum și a angajatorilor în condițiile efectelor economice ale
situației epidemiologice, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost realizate măsuri în vederea susținerii
mediului de afaceri. Au fost acordate subvenții conform programelor de subvenționare aprobate, după
cum urmează:
 Subvenționarea dobânzilor la creditele bancare și/sau nebancare contractate în perioada
1 mai 2020-31 mai 2021 (Ordinul MF nr. 66 din 20.05.2020)

Perioada

Cereri depuse în
anul 2021
Cereri depuse în
anul 2020 și
examinate
în
anul 2021
TOTAL

526

Nr. notificări
expediate
contribuabililor
privind
neexaminarea
cererii
57

40

1

3

36

1,4

0,8

566

58

155

353

25,0

8,8

Nr.
cereri
depuse

Nr.
cereri
retrase

Nr. decizii
adoptate
pentru
confirmarea
subvenției

Suma
subvențiilor
solicitate spre
compensare,
mln lei

152

317

23,6

Suma
subvențiilor
confirmate
conform
deciziilor,
mln lei
8,0

 Rambursarea TVA pentru alte categorii de contribuabili decât cei care fac livrări la export
și investiții capitale (Ordinul MF nr. 76 din 16.06.2020)

Perioada

Cereri depuse în
anul 2021*
Cereri depuse în
anul 2020 și
examinate
în
anul 2021
TOTAL

1 887

Nr. notificări
expediate
contribuabililor
privind
neexaminarea
cererii
94

157

0

35

122

21,1

17,1

2 044

94

558

1 387

288,5

192,13

Nr.
cereri
depuse

Nr.
cereri
retrase

Nr. decizii
adoptate
pentru
confirmarea
subvenției

Suma
subvențiilor
solicitate spre
compensare,
mln lei

523

1 265

267,4

Suma
subvențiilor
confirmate
conform
deciziilor,
mln lei
175,0

* 5 cereri depuse în anul 2021, au fost examinate în anul 2022
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 Subvenționarea locurilor de muncă (în cazul angajării persoanelor care pe o perioadă
de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au avut venituri salariale)
(Hotărârea Guvernului nr. 49 din 29.04.2021)
Cereri depuse

40

Suma totală a subvenției
(mln lei)

Decizii adoptate

2,3

26

Suma totală a subvenției
confirmate (mln lei)

1,7

 Subvenționarea locurilor de muncă (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități, cu
excepția celor angajate în cadrul întreprinderilor specializate)
(Hotărârea Guvernului nr. 49 din 29.04.2021)
Cereri depuse

34

Suma totală a subvenției
(mln lei)

0,4

Decizii adoptate

27

Suma totală a subvenției
confirmate (mln lei)

0,4

 Subvenționarea locurilor de muncă (în cazul angajării persoanelor cu dizabilități în
cadrul întreprinderilor specializate) (Hotărârea Guvernului nr. 49 din 29.04.2021)

Cereri depuse

36

Suma totală a subvenției
(mln lei)

3,9

Decizii adoptate

20

Suma totală a subvenției
confirmate (mln lei)

1,8

Totodată, pe perioada stării de urgență, s-a stabilit aplicarea cotei reduse a TVA în mărime de
6% la produsele alimentare și/sau la băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau
nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de serviciile conexe care să permită consumul
imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a
Clasificatorului activităților din Economia Moldovei. De asemenea, excepția se referă la serviciile
de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică,
bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau tabără de
vacanță, care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din Economia Moldovei,
prevedere stabilită prin Legea nr.76/2021.
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4. CONFORMAREA FISCALĂ
4.1. 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 al contribuabililor la prevederile
legislației în vigoare.
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 2021 au fost identificate ca prioritare pentru monitorizare următoarele segmente
ale economiei naționale:

Comerț cu
amănuntul și cu
ridicata

Servicii de
înfrumusețare/
îngrijire și
sănătate

Comerț
electronic

Servicii
imobiliare

Industria
extractivă

Fabricarea
mobilei

Transport,
întreținerea și
repararea
autovehiculelor

Agricultura

Astfel, în anul 2021 au fost selectați 3 830 de contribuabili care activează în segmentele
respective pentru monitorizare și aplicarea măsurilor de conformare voluntară. Rezultatele
înregistrate se prezintă conform următorului tabel:

Suma (mln. lei)

Devieri 2021/2020 (%)

Obligațiile fiscale calculate
la BPN

1 246,3

29

Obligațiile fiscale achitate
la BPN

1 291,8

34
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Pe parcursul anului 2021, SFS a întreprins acțiuni de informare și conformare a contribuabililor
la aspectele fiscale aferente următoarelor domenii:

CHIRIA BUNURILOR IMOBILIARE

5 623

17 763

persoane fizice identificate

contracte de locațiune/
chirie înregistrate

ACTIVITATEA ILICITĂ DE ÎNTREPRINZĂTOR

206

1 360

suplimentar calculat spre
1 057,3
763

plată la buget (mln. lei)

554

piețe autorizate în cadrul cărora
au fost efectuate vizite fiscale

persoane fizice identificate ce
activează ilicit

persoane fizice conformate

DECLARAREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE CARE
AU PRESTAT SERVICII CĂTRE COMPANII NEREZIDENTE

188

persoane fizice care au prestat servicii către
companii nerezidente asupra cărora au fost
aplicate măsuri de conformare

162

persoane fizice care au prezentat declarațiile
cu privire la impozitul pe venit pentru anul
2020
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MONITORIZAREA PLĂTITORILOR DE TVA
579

11 513

7,35 mln
lei

vizite fiscale la contribuabili –
subiecți impozabili cu TVA

contribuabili chestionați/notificați cu privire
la divergențele stabilite în declarații TVA
calculat suplimentar TVA la BPN

OBȚINEREA VENITURILOR DIN CÂȘTIGURILE DE LA
JOCURILE DE NOROC ȘI PARIURI DE PESTE HOTARE
persoane fizice identificate care au
obținut venituri în anul 2021

persoane fizice identificate în anul 2020 asupra
cărora au fost întreprinse măsuri de
conformare voluntară în anul 2021
venit declarat din câștigurile de la jocurile online și pariuri sportive de persoanele fizice
pentru perioada anului 2020

2 627

1 412

13,29
mln lei

MĂSURI DE CONFORMARE A CONTRIBUABILILOR CE
UTILIZEAZĂ MUNCA ZILIERILOR

61

agenți economici ce utilizează munca zilierilor
la care au fost efectuate vizite fiscale

2 461

zilieri care au recepționat scrisori (flyere)
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Un segment aparte al Programului de conformare în continuare revine - persoanelor fizice
posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor.
Pe parcursul anului 2021 au fost aplicate măsuri de conformare voluntară față de 170 persoane
cu risc de ne(sub)declarare a veniturilor în proporții semnificative, fiind remise scrisori de
conformare și desfășurate ședințe individuale de conformare.
În rezultatul măsurilor de conformare voluntară s-au conformat benevol 7 persoane fizice,
declarând venituri în sumă totală de 4 086,25 mii lei, calculând și achitând suplimentar la BPN
impozit pe venit în sumă totală de 504,44 mii lei și majorare de întârziere în sumă de 79,11 mii
lei.
Persoane fizice care s- Venituri
au conformat benevol declarate
(mii lei)
7

Impozit pe venit calculat și Majorarea de
achitat suplimentar (mii lei)
întârziere
(mii lei)

4 086,25

504,44

79,11

4.2. Informarea și educarea contribuabililor

92 seminare desfășurate
4 ședințe ale Consiliului de conformare
2 campanii de informare

1 concurs de desene „Impozitele prin ochii copiilor” (50 particicipanți)
1 întrevedere cu un grup de elevi de la Liceul Teoretic Republican „Aristotel”
1 turnament de dezbateri ”Taxa pentru posesorii de câini ar trebui abolită”
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4.3. Minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii „la
negru”
Pe parcursul anului 2021, o atenție sporită a fost acordată întreprinderii acțiunilor de diminuare
a fenomenului salariilor „în plic” și a muncii „la negru”
1 seminar de instruire desfășurat cu
participarea a 283 de funcționari
18 seminare de instruire desfășurate cu
participarea contribuabililor care înregistrează
risc sporit de utilizare a muncii ne(sub)declarate

1 404 scrisori de sensibilizare remise în adresa
persoanelor juridice
3 755 scrisori de sensibilizare remise contribuabililor
care au calitate de zilier și nu au achitat contribuții de
asigurări sociale de stat
402 vizite fiscale la contribuabili care au declarat livrări
considerabile fără declararea angajaților

1 ședință a Consiliului de conformare cu
participarea a 100 contribuabili

În rezultatul acțiunilor întreprinse de către SFS, 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 442 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 31,28 mln lei, dintre care achitate – 17,17
mln lei,
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5. CONTROL FISCAL
Dinamica controalelor efectuate
2019

2020

2021

60000

48346

50000

45594
36401

40000
30000
20000
10000
0

nr. controalelor fiscale efectuate

146

63 243,17
mii lei

8 826,61
mii lei

Pe parcursul anului 2021, de către
SFS au fost efectuate 36 401
controale fiscale, în rezultatul cărora
au fost calculate suplimentar la
buget 169,6 mln lei, dintre care
încasat – 143,5 mln lei.
La situația din 31 decembrie 2021,
nivelul de executare atât al planului
anual cât și cel lunar de controale a
constituit 99%.
În anul 2021, în urma efectuării de
către Direcțiile control fiscal
operativ din cadrul SFS a 7 383
controale fiscale prin metoda de
verificare operativă, au fost aplicate
sancţiuni în sumă de 19,3 mln lei.

• verificări fiscale la persoane fizice, cu utilizarea
metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil

• impozite, taxe, penalități și amenzi calculate suplimentar
la buget

• impozite și penalități achitate
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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 42 procese-verbale cu privire la contravenții
•au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 71,5 mii lei
• au fost inițiate controale fiscale privind veniturile nedeclarate de 22 persoane fizice (șoferi), în rezultat, fiind declarat venit
impozabil în sumă totală de 4,15 mln lei și calculat suplimentar spre plată la buget suma totală de 666,83 mii lei, iar față de
4 persoane fizice, acțiunile de verificare sunt în derulare.
TRANSPORT RUTIER DE PASAGERI ÎN REGIM TAXI
•au fost efectuate 1 651 controale fiscale, fiind întocmite 971 note de constatare
•au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 71,9 mii lei
•au fost întocmite 652 procese-verbale cu privire la contravenție
•au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 1034,7 mii lei, în baza proceselor-verbale
TRANSPORT AUTO DE CĂLĂTORI PE RUTE INTERURBANE
•au fost efectuate 120 controale fiscale
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 179,0 mii lei
•au fost întocmite 7 procese verbale contravenționale cu aplicare sancțiunilor în sumă de 6,5 mii lei
ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR, SERVICII CONEXE
•au fost efectuate 385 controale fiscale la contribuabilii care prestează servicii de întreținere și reparație auto
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă totală de 522,0 mii lei
•au fost întocmite 171 procese verbale contravenționale cu aplicare sancțiunilor în sumă totală de 223,1 mii lei
•au fost efectuate 84 controale fiscale la contribuabilii care prestează servicii de vulcanizare a anvelopelor
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă totală de 145,5 mii lei
•au fost întocmite 44 procese verbale contravenționale cu aplicare sancțiunilor în sumă totală de 49,9 mii lei
•au fost efectuate 216 controale fiscale la contribuabilii care prestează servicii de spălătorie auto
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă totală de 402,0 mii lei
•au fost întocmite 121 procese verbale contravenționale cu aplicarea sancțiunilor în sumă totală de 138,9 mii lei.
COMERȚUL ELECTRONIC
•au fost identificate 1 526 anunțuri plasate pe platforme online și rețele de socializare care permit comercializarea diferitor
game de produse, care se presupune activitate ilicită de întreprinzător
•au fost întocmite 720 procese verbale cu privire la contravenție
•au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 1,19 mln lei

ACTIVITATEA DE COMERȚ
•au fost efectuate 562 controale fiscale la agenții economici care importă și/sau comercializează mărfuri industriale,
materiale de construcție
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 1 411,0 mii lei
•au fost întocmite 229 procese verbale contravenționale cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 282,4 mii lei;
•au fost efectuate 148 controale fiscale la contribuabilii care comercializează articole din metale prețioase/ateliere de
confecționare și/sau reparație
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă totală 260,0 mii lei
•au fost întocmite 51 procese verbale contravenționale cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 69,7 mii lei;
•au fost efectuate 218 controale fiscale la contribuabilii care produc și comercializează articole de mobilier
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă totală 378,0 mii lei
•au fost întocmite 77 procese verbale contravenționale cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 117,3 mii lei;
•au fost efectuate 523 controale fiscale la contribuabilii care desfășoară activitate de comerț în magazine
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă totală 1 594,0 mii lei
•au fost întocmite 269 procese verbale contravenționale cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 357,9 mii lei.
HORECA
•au fost efectuate 343 controale fiscale la contribuabilii care prestează servicii de alimentație publică
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 840,0 mii lei
•au fost întocmite 153 procese verbale contravenționale cu aplicare sancțiunilor în sumă de 180,2 mii lei
•au fost efectuate 16 controale fiscale la contribuabilii care prestează servicii hoteliere
•au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 37,0 mii lei
•au fost întocmite 5 procese verbale contravenționale cu aplicare sancțiunilor în sumă de 11,4 mii lei
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6. GESTIONAREA CREANȚELOR LA BPN
La situația din 31.12.2021, conform datelor din SI al SFS se înregistrează restanță la plăți de bază
în sumă totală de 1,36 mlrd lei. Comparativ cu situația din 31.12.2020, restanța înregistrează o
creștere cu 258,7 mln lei, sau cu 23,5%.
În scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri, pe parcursul anului 2021,
de către SFS au fost aplicate modalitățile de executare silită prevăzute de Codul fiscal, prin
intermediul cărora, au fost încasate 1,30 mlrd lei sau cu 467,7 mln lei mai mult față de anul
precedent, inclusiv:

1,25 mlrd
lei

46,15
mln lei

încasați din conturile bancare ale contribuabililor restanțieri și debitorilor
acestora sau cu 444,4 mln lei mai mult față de anul 2020

au fost ridicați din casieriile agenților economici restanțieri sau cu 23,3
mln lei mai mult față de anul 2020

La situația din 31.12.2021 valoarea bunurilor sechestrate ca măsură de executare silită
constituie 136,74 mln lei, care urmează a fi comercializate, iar sumele încasate - transferate la
buget.

16

contracte de modificare a termenului de
stingere a obligației fiscale prin eșalonare

18,8 mln
lei

suma obligației fiscale eșalonate

În perioada raportată au fost aplicate 33 gajuri în valoare de 44,28 mln lei. Totodată, în rezultatul
alăturărilor la executorii judecătorești, conform procedurii stabilite de Codul de executare, au
fost stinse obligații fiscale în mărime de 17 227,19 mii lei.
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7. EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR
La situația din 31 decembrie
2021, în Registrul fiscal de stat
erau înregistrați 288 791 de
contribuabili. Comparativ cu
anul 2020, numărul acestora s-a
diminuat cu circa 1,2%.
Diminuarea
numărului
de
contribuabili este determinată
de procesul de radiere al
agenților economici inactivi,
inclusiv a gospodăriilor țărănești
care nu activează.

Total contribuabili înregistrați
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290000
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140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000

0

2020
2021

ÎI

SRL

Gospodării
țărănești

Asociație
obștescă

34845
33030

99196
101601

116857
112068

13796
14147

Activitate
Activitate Alte forme
independe profesional organizator
ntă
ă
ice juridice
1745
3742
22019
1888
3816
22241

19

Raport de activitate a Serviciului Fiscal de Stat
pentru anul 2021

8. ACTIVITĂȚI DE SUPORT A ADMINISTRAȚIEI
FISCALE
8.1. Resursele umane și creșterea nivelului de profesionalism al
angajaților
Efectivul - limită de personal pentru SFS este de 1 931 unități, stabilit conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.395 din 05 iunie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat.
La sfârșitul anului 2021 erau ocupate 1 677 funcții publice/posturi, gradul de ocupare fiind de
86,0% din efectivul-limită de personal stabilit, dintre care 568 bărbați și 1 109 femei.
Circa 41% din angajații SFS asigură partea de deservire a contribuabililor.

Ocnița
Briceni

178

nr. efectiv de angajați DGAF
Nord

208

nr. efectiv de angajați DGAF
Centru

231

nr. efectiv de angajați DGAF
mun.Chișinău

96

nr. efectiv de angajați DGAF
Sud

Dondușeni
Edineț

Soroca
Drochia

Rîșcani

Florești
Șoldănești

Bălți
Glodeni

Rezina

Sîngerei
Fălești

Telenești
Orhei

Ungheni

Dubăsari
Călărași
Criuleni
Strășeni
Nisporeni
mun. Chișinău
Anenii Noi
Ialoveni

Căușeni
Cimișlia
Leova

Ștefan Vodă

Cantemir
Comrat

Cahul

Taraclia

Repartizarea teritorială a funcționarilor fiscali
antrenați în deservirea contribuabililor
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Serviciul Fiscal de Stat, în vederea sporirii integrității personale, profesionale şi instituționale în
cadrul instituției, este elaborată și aprobată Politica privind funcțiile sensibile din cadrul SFS,
conform căreia, anual, se actualizează Lista funcțiilor sensibile. Astfel, la situația din 31
decembrie 2021, în Lista menționată erau incluși 422 funcționari fiscali din cadrul SFS, care
întrunesc criteriile pentru identificare în calitate de funcții sensibile.

Personalul repartizat pe funcționalități
Gestiune
9%

Suport Metodologie
3%
3%

Deservire
41%

Administrare
18%

Activitate juridică
6%

Deservire

Control fiscal
20%
Control fiscal

Activitate juridică

Gestiune

Suport

Metodologie

Administrare

Distribuția pe gen
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8.2. Reprezentarea statului în instanțele de judecată
În anul 2021, Serviciul Fiscal de Stat a fost parte în 629 cauze judiciare sau cu 310 cauze mai
puțin față de anul 2020, dintre care s-au examinat definitiv și irevocabil 141 cauze judiciare.

Cauze judiciare din care a fost parte SFS
nr. total de cauze judiciare

cauze judiciare examinate definitiv și irevocabil
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278
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0
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În 95 la sută din cauzele la care a luat parte în anul 2021, Serviciul Fiscal de Stat a obținut
câștig de cauză.

Dinamica cauzelor judiciare
câștig de cauză în favoarea SFS

300

în defavoarea SFS
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250
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134

150
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50

33
7

0
2019
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8.3. Contestații
Serviciul Fiscal de Stat a examinat 385 contestații împotriva deciziilor Serviciului Fiscal de Stat
sau acțiunilor funcționarilor fiscali, fiind emise 301 decizii pe marginea contestațiilor, conform
diagramei de mai jos.
14%

7%
au fost respinse contestațiile și
menținute deciziile contestate (în 216
cazuri)

7%

au fost satisfăcute contestațiile și
modificate deciziile contestate (în 22
cazuri)
au fost satisfăcute contestațiile și
anulate deciziile contestate (în 21
cazuri)
s-a dispus suspendarea executării
deciziilor contestate și efectuarea
controalelor repetate (în 42 cazuri)

72%

În 84 de cazuri a fost refuzată examinarea, din motivul nerespectării procedurii de depunere a
contestației.

8.4. Activitatea de investigare și urmărire penală
Începând cu 1 ianuarie 2021, a fost creată Direcția generală antifraudă, care exercită activități
speciale de investigații, constatări și urmăriri penale în privința infracțiunilor:
 practicarea ilegală a activității de întreprinzător;
 practicarea ilegală a activității financiare;
 pseudoactivitatea de întreprinzător, evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și
organizațiilor;
 evaziunea fiscală a persoanelor fizice;
 transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea
lor cu timbre de control sau timbre de acciz;
 fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulaţie şi utilizarea
acestora;
 însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate,
îngheţate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate;
 insolvabilitatea intenționată;
 insolvabilitatea fictivă;
 falsul în documente contabile.
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155

Pe parcursul anului 2021, de către
subdiviziunea de urmărire penală a
Serviciului Fiscal de Stat au fost
recepționate și înregistrate 180
procese penale, ca rezultat fiind emise
soluții după cum urmează:

7

18

ordonanțe privind începerea
urmării penale

ordonanțe privind refuzul
în pornirea urmăririi
penale

materiale în proces
de examinare

De asemenea, în anul 2021, Serviciul Fiscal de Stat a investigat de comun cu Procuratura pentru
Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale 220 cauze penale, iar în aceeași perioadă,
peste 9 milioane lei au fost încasați în bugetul de stat. Banii au fost încasați în rezultatul activității
de investigație și de urmărire penală, iar ca măsuri asiguratorii, la solicitarea procurorilor
PCCOCS au fost aplicate sechestre în sumă de aproape 6 milioane lei.

8.5. Proceduri de insolvabilitate
În anul 2021 au fost reprezentate interesele SFS în 3 431 proceduri de insolvabilitate, dintre care
605 pricini judiciare au fost finisate.
În cadrul acestor proceduri de insolvabilitate, creanțele validate ale SFS constituie suma de 7
256 705, 19 mii lei, dintre care:

76 116,69
mii lei

creanțe validate achitate în cadrul
procedurilor de insolvabilitate

493 892,7
mii lei

creanțe validate admise spre încasare
prin titluri executorii
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8.6. Bunuri confiscate
La situația din 01.01.2021 la evidența SFS se aflau stocuri de bunuri confiscate în sumă de 17
053,8 mii. lei, iar pe parcursul anului 2021 la evidență au fost preluate bunuri confiscate în
valoare de 23 133,0 mii lei.

suma virată în Bugetul de
stat rezultată din încasările
de la vânzarea bunurilor
confiscate

8 561,6 mii lei

62,4 mii lei

suma bunurilor confiscate
nimicite

La situația din 31 decembrie 2021, la evidență se află bunuri confiscate în valoare de 17587,1
mii lei sau cu 533,3 mii lei (3,03%) mai mult față de stocul înregistrat la începutul perioadei de
gestiune (01.01.2021).

8.7. Securitate internă și anticorupție
Pe parcursul anului 2021, s-a pus accent inclusiv și pe aspectele ce țin de asigurarea integrității
instituționale profesionale a angajaților SFS în exercitarea funcțiilor publice precum și cultivarea
integrității și a climatului de toleranță zero la incidente de integritate în cadrul SFS.

apeluri telefonice recepționate la
linia anticorupție
cursuri de instruire on-line cu
angajații SFS

3

12

11

1

scrisori remise în adresa organelor
de drept referitor la incidente de
integritate din cadrul SFS
sondaj de opinie cu privire la
integritatea funcționarilor SFS
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9. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL
Controlul intern managerial este un sistem organizat de managerul entităţii publice şi personalul
acesteia în scopul asigurării bunei guvernări, care cuprinde totalitatea politicilor, procedurilor,
regulilor interne, proceselor şi activităţilor realizate în cadrul entităţii publice pentru a gestiona
riscurile şi a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate.
În acest sens, SFS asigură gestionarea eficientă a sistemului de control intern managerial
instituțional.
Totodată, sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia
au la bază managementul riscurilor. Astfel, pe parcursul anului 2021, au fost elaborate și
aprobate 28 pașapoarte ale riscurilor.
De asemenea, în vederea îmbunătățirii administrării fiscale prin prisma indicatorilor TADAT,
care reprezintă un instrument de evaluare diagnostică a administrării fiscale, a fost pus accent
pe managementul riscurilor de capital uman. În acest sens, pe parcursul anului 2021, au fost
elaborate și aprobate 10 riscuri de capital uman, după cum urmează:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

privind admiterea omisiunilor la etapa de dezvoltare profesională a debutanților și
crearea rezervei interne de promovare;
privind nerespectarea procedurilor specifice încetării raporturilor de serviciu din funcția
publică;
privind utilizarea eronată a resurselor în procesul de dezvoltare a capacităților
personalului;
privind insuficiența motivării personalului;
privind compromiterea procesului de recrutare a personalului;
privind fluctuația personalului calificat;
privind subiectivitatea aprecierii performanței activității funcționarilor din subordine în
cadrul evaluărilor anuale;
privind neexecutarea atribuțiilor de serviciu în procesul activității la distanță;
privind neasigurarea integrității dosarului personal al funcționarului public;
privind neasigurarea aplicării uniforme a regulilor interne aferente egalității de gen
tuturor angajaților.

La fel, în vederea fortificării sistemului de control intern managerial, pe parcursul anului 2021,
au fost realizate 6 misiuni de audit, în cadrul cărora au fost evaluate procese de importanță
majoră pentru SFS precum: evidența specială a obligațiilor fiscale în cadrul SFS, performanța
activității SFS reieșind din metodologia TADAT, procesul de dezvoltare a sistemelor
informaționale ale SFS, activități de conformare la contribuabili, achizițiile publice pentru
prevenirea consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), sistemul de petiționare.
Per total, în anul 2021, nivelul de implementare al recomandărilor de audit intern înaintate și
acceptate în vederea îmbunătățirii sistemului de control intern al SFS constituie 90,02%.
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10. COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Cooperarea cu Banca Mondială
(Proiectul de modernizare a
administrării fiscale TAMP)
Cooperarea cu Fondul Monetar
Internațional
Cooperarea cu Departamentul
Trezoreriei SUA

Forumul Global al OCDE privind transparența și
schimbul de informații în scopuri fiscale

Cooperarea cu Agenția Fiscală
Suedeză

Schimbul automat de informații privind conturile
financiare cu alte state conform Standardului Comun
de Raportare

Consiliul Coordonator al
Conducătorilor Serviciilor Fiscale
din țările membre CSI

Asistența administrativă în materie de schimb de
informații și recuperare a creanțelor fiscale

Cooperarea cu Banca Mondială (Proiectul de
modernizare a administrării fiscale TAMP)
Pe parcursul anului 2021, în cadrul Proiectului
au fost realizate mai multe activități prioritare,
precum: i) lansarea noului website al Serviciului
Fiscal de Stat www.sfs.md; ii) lansarea
instrumentului electronic de evaluare a gradului
de satisfacție al contribuabililor; iii) auditul
anual financiar al Proiectului pentru anul 2020;
iv) achiziția de licențe antivirus pentru
echipamentul tehnic al Serviciului Fiscal de Stat.
Pentru anul 2022, accentul va fi pus pe evaluarea
capacității sistemului informațional al SFS.
Cooperarea cu Fondul Monetar Internațional
În anul 2021 Serviciul Fiscal de Stat a continuat
activitățile de reformă și de preluare a bunelor
practici internaționale, cu suportul experților
FMI, în cadrul noului Proiect de consolidare a

guvernanței fiscale în țările Parteneriatului Estic
al Uniunii Europene.
În cadrul proiectului, accentul este pus pe
îmbunătățirea identificării, evaluării, clasificării
și cuantificării riscurilor de conformare,
dezvoltarea Registrului fiscal de stat și
îmbunătățirea procedurilor de înregistrare a
contribuabililor, utilizarea programului de
control în scopul descurajării fraudelor. Pe
parcursul anului 2021, au fost realizate 7 misiuni
de asistență tehnică a experților externi fiind
elaborate rapoarte cu recomandări de
îmbunătățire a proceselor și procedurilor de
administrare fiscală și de consolidare a
guvernanței fiscale.
Pentru anul 2022, sunt planificate alte 2 misiuni
de asistență tehnică (on-line) și desfășurarea
evaluării administrației fiscale prin intermediul
instrumentului TADAT.
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Cooperarea cu Departamentul Trezoreriei
SUA
Programul de consiliere în domeniul veniturilor
oferă suport în implementarea Proiectului de
modernizare a administrării fiscale (TAMP). În
cadrul programului au fost desfășurate
următoarele activități:
 consolidarea capacităților de audit a
sistemelor informaționale;
 dezvoltarea funcției de asigurare a calității
controlului fiscal;
 oferirea instruirilor la subiecte de taxare
internațională;
 suportul
continuu
în
desfășurarea
Proiectului de modernizare a administrării
fiscale TAMP și în consolidarea funcției de
management al schimbării și management
strategic.
Pentru anul 2022, accentul va fi pus pe
consolidarea
funcției
de
urmărire
penală/antifraudă, managementul riscului de
conformare, îmbunătățirea programului de
control fiscal, inclusiv aferent aspectelor de
taxare internațională, evaluarea integrității
inspectorilor cu accent pe controalele interne și
metodele de detectare, evaluarea capacității
sistemului informațional al SFS.
Cooperarea cu Agenția Fiscală Suedeză
Proiectul de cooperare între Agenția Fiscală
Suedeză şi Serviciul Fiscal de Stat al Republicii
Moldova s-a finalizat la 31 august 2021. Având la
bază buna cooperare și rezultatele vizibile, au
fost purtate negocieri și s-a decis încheierea unui
nou proiect de cooperare.
Consiliul Coordonator al Conducătorilor
Serviciilor Fiscale din țările membre CSI
Urmare a exprimării intenției de către SFS
privind participarea la schimbul de informații
cu administrațiile fiscale din CSI, Republica
Moldova a aderat, prin Legea nr. 248 din 16
decembrie 2020, la Protocolul privind schimbul
de informații în formă electronică între statele
membre CSI în scopul efectuării administrării
fiscale, acordul intrând în vigoare pentru

Republica Moldova la 24.02.2021. Ca urmare, pe
parcursul anului 2021 Serviciul Fiscal de Stat a
participat la realizarea în regim de test a
schimbului de date prevăzute de Protocol,
schimbul de informații propriu-zis urmând să fie
efectuat către data de 01.08.2022.
Forumul Global al OCDE privind transparența
și schimbul de informații în scopuri fiscale
În contextul apartenenței Republicii Moldova la
Forumul Global al OCDE, pe parcursul anului
2021 s-a desfășurat etapa I de evaluare a
Republicii Moldova în partea ce ține de
implementare a standardului internațional
pentru schimbul de informații la solicitare, etapa
II a evaluării urmând să fie realizată în anul
2022.
Schimbul automat de informații privind
conturile financiare cu alte state conform
Standardului Comun de Raportare
Prin semnarea la data de 20.09.2021 de către
Ministrul Finanțelor a Declarației aferente
Acordului
multilateral
al
autorităților
competente pentru schimbul automat de
informații
privind
conturile
financiare,
Republica Moldova s-a angajat să implementeze
schimbul automat de informații începând cu
anul 2023. În acest sens, pe parcursul anului
2021 SFS a elaborat legislația națională de
implementare a Acordului, totodată fiind
desfășurată evaluarea preliminară de către
Forumul Global a aspectelor ce vizează
securitatea informațională și protecția datelor.
Asistența administrativă în materie de schimb
de informații și recuperare a creanțelor
fiscale.
Pe parcursul anului 2021 din partea
administrațiilor fiscale străine au fost
recepționate 54 solicitări de informații și 24
solicitări privind recuperarea creanțelor fiscale,
de către SFS fiind remise în total 63 de
interpelări.

28

Raport de activitate a Serviciului Fiscal de Stat
pentru anul 2021

11. PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE ALE SFS
PENTRU ANUL 2022

Reducerea costurilor de administrare și deservire fiscală și promovarea administrării fiscale sustenabile

Pregătirea strategiei de digitalizare și consolidarea sistemului informațional fiscal conform celor mai bune
practici și/sau standarde în administrarea fiscală

Dezvoltarea resurselor umane, perfecționarea sistemului de control intern managerial și promovarea
climatului de integritate instituțională

Eficientizarea controlului fiscal și îmbunătățirea procesului de selectare a cazurilor de control prin
extinderea surselor de informație deținute de SFS

Continuarea procesului de conformare voluntară și oferirea consultanței fiscale contribuabililor în procesul
interacțiunii cu autoritatea fiscală

Uniformizarea și îmbunătățirea prevederilor legislației fiscale în vederea reducerii poverii administrative
asupra contribuabililor

Extinderea serviciilor fiscale electronice în colaborarea cu alte autorități competente

Optimizarea proceselor și procedurilor de recuperare a creanțelor

Îmbunătățirea atribuțiilor de constatare a infracțiunilor, de urmărire penală și a acitivității speciale de
investigare
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