Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat:

Realizări și perspective

Decembrie 2018

Serviciul Fiscal de Stat

Veniturile Bugetului Public Național



administrate de Serviciul Fiscal de Stat în 11 luni 2018

33,2 miliarde lei
4,1 mlrd lei (+14,1%)
8,7 mlrd lei (+35,5%)
10,9 mlrd lei (+48,9%)
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Programul de conformare a contribuabililor



Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări

Metode indirecte de estimare
a venitului persoanelor fizice

19.12.2018

28,9%

121 persoane fizice pasibili subiecți
ai estimării veniturilor prin metode și
surse indirecte

Transportul de mărfuri

Restaurante și servicii
de alimentație

Agricultură

cu

Construcții

4651 contribuabili cu riscuri
de neconformare fiscală
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declarații
prezentate
electronic

Darea de seamă unificată
IPC18

Ghișeul Unic de Raportare
Electronică

5 rapoarte într-o dare de seamă

Raportarea centralizată către mai multe
instituții publice

38 servicii
fiscale electronice

Digitizarea procesării patentei
de întreprinzător
Solicitarea patentei de întreprinzător în mod
electronic

19.12.2018

70%

Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Contul unic de achitare a
obligațiunilor fiscale

Digitizarea procesului de înregistrare a
contractelor de dare în locațiune a bunurilor
imobiliare de către persoanele fizice

Consiliul de soluționare a
disputelor
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Modernizarea administrării fiscale

Preluarea în evidență a conturilor
bancare a persoanelor fizice
Schimbul electronic de documente între SFS și
instituțiile financiare privind conturile bancare
deschise

Ajustarea sistemelor de
administrare fiscală urmare a
reformei Pro Business

Constatarea infracțiunilor
Investirea SFS cu atribuția de constatare a
unor infracțiuni prevăzute de Codul Penal

19.12.2018

Eradicarea fenomenului muncii
la negru
Realizarea Proiectului MD48

Digitizarea documentelor
aferente contribuabililor
Digitizarea documentelor recepționate de la
contribuabil și documentelor emise de către
SFS contribuabililor

Extinderea surselor de
informații pentru estimarea
veniturilor persoanelor fizice
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Cooperarea internațională


Proiectul TAMP

Studiul de fezabilitate a conturat conceptul tehnologic de
dezvoltare a sistemului informațional integrat a SFS

Proiectul de cooperare între SFS și
Agenția Fiscală Suedeză
Consolidarea managementului resurselor umane, a
schimbului internațional de informații și funcției de
gestionare a arieratelor fiscale.

Descrierea proceselor de lucru
250 de procese descrise în scopul
uniformizării și standardizării activităților într-o
structură centralizată

19.12.2018
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Resursele umane – resursa de bază a SFS

1892 efectivul limită de personal
stabilit conform cadrului legal

143 activități de instruire pe diverse aspecte
Total 80149 ore de instruire sau 46,4 ore per funcționar

1746 angajați efectiv
1729 de persoane instruite în total
(99,4% din total angajați )
184 specialiști angajați pe parcursul
anului 2018, vîrsta medie fiind 25 ani
1453 funcționari fiscali au fost supuși
evaluării de către comisii specializate

41,2 ani vârsta medie a
angajaților, fiind cea mai mică
în ultimii 8 ani

3,54 punctajul mediu din punctajul maxim de 4,
Creștere cu 0,18 puncte comparativ cu anul precedent (3,36)
19.12.2018
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Prioritățile pentru anul 2019
1 Soluția fiscală individuală anticipată

1

Dezvoltarea funcționalităților în ,,e-Factură”

2

Utilizarea ,,e-Factură” în cadrul achizițiilor publice

3

2

Extinderea posibilității de achitarea on-line a impozitelor și taxelor administrate de SFS
Achitarea impozitelor și taxelor de către persoanele fizice prin intermediul serviciului guvernamental

4

O nouă pagină WEB multifuncțională a Serviciului Fiscal de Stat

5 Dezvoltarea ,,Sistemului de management al cazurilor”

(Digitizarea procedurilor de restituire TVA, examinarea contestațiilor, executare silită)

3

2019
4

6
8

Dezvoltarea sistemului informațional de calculare a impozitelor de proprietate
(Soluția IT centralizată pentru APL)

7 Lansarea sistemului de monitorizare electronică a vânzărilor
8 Continuarea implementării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP)
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5
6

19.12.2018
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Mulțumesc pentru atenție!

Raportor:
Serghei PUȘCUȚA,
Director al Serviciului Fiscal de Stat

str. Constantin Tănase 9, Chișinău

https://www.facebook.com/Serviciul.Fiscal.de.Stat/

www.sfs.md

