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SINTEZĂ 
 

Evoluția încasărilor la BPN 

Principalul angajament pe care și l-a asumat SFS pentru anul 2018, a fost evoluția încasărilor la Bugetul 
Public Național. Urmare a tuturor măsurilor de administrare fiscală întreprinse, pe parcursul anului 2018, la 

Bugetul Public Național au fost acumulate 
venituri administrate de către SFS în sumă 
de 36,9 mld lei, 

 ceea ce constituie o depășire a 
veniturilor acumulate în anul precedent cu 
4,2 mld lei sau cu 12,8%; 

 comparativ cu anul 2016, depășirea 
a constituit 9,3 mld lei sau 33,7%;  

 comparativ cu anul 2015, depășirea 
a constituit 11,8 mld lei sau 47%. 

Trendul pozitiv de majorare a 
încasărilor s-a înregistrat și la toate 
bugetele componente ale BPN.  Astfel, la 

BS creșterea a constituit de 15,1%, la BUAT creșterea a constituit de 9,7%, la BASS creșterea a constituit de 
10,6%  și la FAOAM creșterea a constituit de 13,7%.  

Ca rezultat Planul de încasări prevăzut de Legile bugetare anuale a fost realizat după cum urmează: 

 Bugetul de stat – 107% (cu o depășire de 1,08 miliarde lei); 

 Bugetele locale – 102,9% ( cu o depășire de 107 milioane lei); 

 Bugetul asigurărilor sociale de stat – 102% (cu o depășire de 252 milioane lei); 

 Fondurile de asistență medicală obligatorie – 103,6% (cu o depășire de 141 milioane lei). 
În total la Bugetul Public Național planul anual rectificat de încasări a fost realizat la nivel de 
104,5% ceea ce este cu 1,581 miliarde lei mai mult față de sarcina stabilită. 

Evidența contribuabililor  

Activitatea de bază a organului de administrare fiscală este axată pe deservirea promptă și eficace a tuturor 
contribuabililor. Astfel, conform informației din Registrul Fiscal de Stat, la situația din 31.12.2018 sunt 
înregistrați 337 197 contribuabili - agenți economici, dintre care : 

 

 27 624 plătitori de TVA;  

 189 plătitori de accize;  

 152 095 gospodării țărănești;  

 642 contribuabili mari; 

 3 432 persoane fizice care desfășoară activitate profesională;  

 12 120 persoane fizice care desfășoară activitate în bază de patente;  

 1 536 persoane fizice care desfășoară activitate independentă. 
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Resursa umană – resursa de bază a SFS 

Performanțele înregistrate au fost posibile datorită muncii în echipă, realizate de funcționarii fiscali care 
formează pilonul de bază al administrării fiscale și care au dat dovadă de un înalt profesionalism și integritate 
în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 



Efectivul - limită stabilit pentru SFS este de 1 892 unități, la moment 
fiind angajați efectiv 1746 de funcționari, vârsta medie a angajaților 
fiind cea mai mică în ultimii 8 ani, constituind  41,2 ani. Un lucru de 
menționat este faptul că colectivul SFS devine din ce în ce mai tânăr și 
dinamic. Numai pe parcursul anului 2018, au fost angajați 184 specialiști 
cu vârsta medie de 25 ani. 

Resursa umană este cea mai de preț resursă pe care o poate avea o 
organizație. Astfel, SFS pune accent pe dezvoltarea și perfecționarea 
acesteia.  

Activitatea de conformare fiscală 

În contextul, reorganizării autorității fiscale naționale precum și schimbării vectorului de la control fiscal 
spre deservirea contribuabililor, o atenție deosebită este direcționată către conformarea benevolă 
contribuabililor.  

Pentru anul 2018 a fost selectată lista 
contribuabililor cu riscuri de neconformare 
fiscală în număr de 4 651 și lista persoanelor 
fizice posibili subiecți ai estimării veniturilor 
prin metode și surse indirecte în număr de 121 
persoane.  

Au fost determinate drept domenii 
prioritare pentru conformarea fiscală benevolă 
domeniile agricultură, construcții, transportul 
de pasageri, restaurante și servicii de 
alimentație publică. 

Drept urmare, pe parcursul anului 2018 au fost atinse rezultate pozitive, fiind majorată ponderea 
impozitelor calculate într-un leu vânzări cu 24,4 % de către contribuabilii care au fost incluși în Programul de 
conformare. 
Pachetul legislativ Pro Business  

Pe parcursul anului 2018, SFS a asigurat realizarea sarcinilor de administrare fiscală, optând în permanență 
pentru soluții fiscale necesare și importante contribuabililor, cu scopul majorării gradului de conformare și de 
conștientizare a necesității achitării obligațiilor fiscale la buget.  

O schimbare majoră în domeniul fiscal național a fost aprobarea, în luna iulie, a pachetului legislativ 
ProBusiness1, care prevede stimularea mediului de afaceri, creșterea veniturilor populației, precum și 
reducerea economiei tenebre, a evaziunii fiscale și a veniturilor nedeclarate.  

Începând cu 1 octombrie 2018, veniturile persoanelor fizice sunt impozitate la o cotă unică de 12%, fiind o 
diminuare substanțială față de sistemul de impozitare anterior care stabilea o cotă maximă de 18%. De 
asemenea, a fost redusă cota contribuției de asigurări sociale achitate de către angajatorii din mediul privat, 
de la 23% la 18%. Totodată, au fost majorate scutirile acordate persoanelor fizice până la 24 000 mii lei anual.    

O reușită în administrarea fiscală și conformare a contribuabililor a fost realizată pentru agenții economici 
care prestează servicii de călătorie în regim taxi, prin stabilirea unui regim special de impunere cu achitarea 
anticipată în sumă fixă a obligațiilor aferente plăților salariale în mărime de până la 10 000 lei per angajat pe 
lună.  

Anul 2018 a fost marcat prin punerea în aplicare a regimului fiscal special de impunere pentru rezidenții 
Parcului IT. Atractivitatea acestui regim fiscal rezidă în aplicarea unui impozit unic de 7% pentru veniturile din 
vânzări, raportare fiscală simplificată, lipsa obligațiilor fiscale pentru impozitele care sunt parte componentă 
a impozitului unic (impozit pe venit din activitatea de întreprinzător, impozit pe venit și alte taxe pentru 
veniturile salariale, impozitele și taxele locale, impozitul rutier). Pe parcursul anului precedent, au obținut 
statutul de rezident al Parcului IT – 311 agenți economici, care au achitat la BPN impozit unic în mărime de 
129,5 mln. lei. 

                                                           
1 Legile nr. 178, 179, 180 din 26.07.2018 



Modernizarea administrării fiscale 

Pe parcursul anului 2018, în contextul sloganului „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, am 
reușit să dezvoltăm un șir de produse informaționale, care vin să ușureze contactul contribuabilului cu 
autoritatea fiscală, după cum urmează:  

 

Anul 2018, a fost marcat și de modificarea Codului de procedură penală a Republicii Moldova și investirea 
SFS cu atribuția de constatare a infracțiunilor. În perioda de trei luni de activitate a subdiviziunii cu statut 
special a SFS, au fost examinate și formulate opinii probatorii în dosarele penale în numar de 346 și au fost 
documentate 19 cazuri prin constatare de infracțiuni. 

În vederea asigurării transparenței și imparțialității în procesul de examinare a contestațiilor, a fost instituit 
„Consiliul de soluționare a disputelor”, care examinează contestațiile depuse de către contribuabilii care 
contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligație fiscală în sumă de peste 500 mii lei – pentru 
persoane juridice și peste 250 mii lei – pentru persoane fizice. Pe parcursul anului 2018 la Consiliu au fost 
examinate două contestații. 

Pe dimensiunea juridică, în anul 2018, activitatea SFS a fost marcată de 1 057 cauze judiciare, dintre care 
390 finalizate cu decizii irevocabile. Ponderea deciziilor irevocabile în folosul SFS fiind de 82%. Serviciul Fiscal 
de Stat continuă sa aibă un rol important de creditor în procesele de insolvabilitate. Numărul acestora la finele 
anului 2018 a constituit 2 443 dosare. 

Tot în anul 2018, Parlamentul a aprobat modificări la Codul fiscal prin care a fost instituit organul colegial 
de adoptare a deciziilor în SFS – Colegiul Serviciului Fiscal de Stat. 

Rezultatele palpabile, dar și dinamica evoluției administrației fiscale a fost condiționată de modalitatea de 
organizare și apreciere a implicării subdiviziunilor și funcționarilor fiscali pe principii de obiective concrete 
stabilite trimestrial și evaluare a rezultatelor obținute.  

 

Contul Unic de achitare a obligațiilor fiscale

Ghișeul Unic de Raportare Electronică

Darea de seamă unificată (forma IPC 18)

Evidența și înregistrarea on-line a contractelor de dare în 
locațiune a bunurilor imobiliare

Gestionarea patentelor de întreprinzător

Evidența conturilor bancare a persoanelor fizice

Comunicarea prin publicitate 


