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Cuvânt introductiv

Serviciul Fiscal de Stat  urmează traseul moder-
nizării, cu pași mici, dar siguri, cu aspirații mari 
și idei ambițioase, în acord cu aspirațiile de integ- 
rare europeană a Republicii Moldova. Deoarece 
ne dorim standarde europene de viață, realizăm 
că vom atinge obiectivele propuse numai prin 
eficientizarea activităților desfășurate, prin pro-
movarea de reforme și de schimbări majore pe 
toate palierele societății noastre. Modernizarea și 

eficientizarea Serviciului Fiscal de Stat este un element separat al întregului lanț de 
reforme, demarate la scara întregii țări, și toate eforturile noastre urmăresc transfor-
marea autorității fiscale într-o instituție modernă, eficientă și prietenoasă contribua-
bililor. Pentru noi contează enorm ca eforturile noastre să fie înțelese și susținute de 
către contribuabili, de către întreaga societate, deoarece, în caz contrar, nu vom putea 
să progresăm în ritmul pe care ni-l dorim cu toții. 

Strategia Serviciului Fiscal de Stat pe drumul reformei administrării fiscale presu-
pune să avem ambiții mari pentru a îmbunătăți conformarea voluntară, care este, de 
altfel, cel mai eficient și ușor mod prin care putem colecta veniturile bugetare. Scopul 
nostru este de a satisface așteptările viitoare ale societății, ale mediului de afaceri și 
cetățenilor, în ceea ce privește rezultatele și ușurința în utilizarea serviciilor noastre. 
Contribuabilii care aleg să se conformeze voluntar, conștientizează că impozitele sunt 
prețul pe care îl plătim pentru a avea o societate prosperă, că veniturile din taxe și 
impozite acoperă cea mai mare parte din cheltuielile publice și că sistemul unei ad-
ministrații eficiente este fondat pe principiul de a plăti în funcție de capacitate și de 
a primi în funcție de nevoi. Cetățenii trebuie să realizeze că plătindu-și taxele de fapt 
contribuie la dezvoltarea societății în ansamblu. Dorința noastră este să dezvoltăm 
un parteneriat între SFS și contribuabil, o administrație fiscală apropiată de cetățeni și 
mediul de afaceri care să le acorde un sistem de servicii complet, modern și proceduri 
simplificate și prietenoase. 

De doi ani, SFS promovează o nouă abordare a relației fisc-contribuabil, în inten-
ția de a deveni o autoritate publică prietenoasă mediului de afaceri, care să le ofere 
contribuabililor cele mai bune oferte de reducere a costurilor gestionării afacerii. Noi 
muncim pentru a promova valorile conformării fiscale voluntare, în cadrul unui dia-
log deschis cu mediul de afaceri, astfel încât contribuabilii să-și aducă benevol aportul 
lor la bunăstarea societății.
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Am elaborat programe de conformare anuale, am implementat metode indirecte de 
estimare a venitului impozabil, am introdus declarația pre-completată, am unificat 
linia telefonică a Centrului de apel al SFS, iar acum ne concentrăm eforturile spre noi 
servicii electronice și o nouă abordare în deservirea contribuabililor. Guvernul ne sta-
bilește noi și noi sarcini, iar așteptările societății sunt mari. Aceasta înseamnă, în mod 
vădit, că trebuie să mergem înainte și să ne dezvoltăm continuu. Bilanțurile, pe care 
ni le propunem să le facem publice, pornesc de la transparența activității autorității 
fiscale. Schimbarea stemei Serviciului Fiscal de Stat este un nou pas în modificarea 
percepției administrării fiscale, bazate pe dezvoltarea unor relații de încredere și sus-
ținere reciprocă între contribuabili și autoritatea fiscală. Această cale, pe care am de-
butat în 2013, odată cu lansarea sloganului ,,Funcționarul fiscal - în serviciul contribu-
abilului!”, a fost acceptată de către angajații SFS, iar efectele politicilor de eficientizare 
și modernizare a autorității fiscale naționale deja se fac simțite, fapt demonstrat, prin 
studii sociologice și prin practica de zi cu zi, atât în rândurile contribuabililor, cât și în 
mediul  angajaților SFS.

Spectrul larg de servicii pe care le propunem contribuabililor nu sunt altceva decât 
o mână de ajutor pe care o întindem contribuabililor, o mână fermă de prietenie și 
încredere.

Devine din ce în ce mai clară direcția spre care mergem și unde vrem să ajungem – o 
instituție prestatoare de servicii calitative. Exemplul Agenției Fiscale Suedeze și a al-
tor administrații fiscale europene ne încurajează să pășim ferm spre o deservire bună, 
oferindu-le contribuabililor onești suportul necesar și cele mai bune servicii electroni-
ce gratuite, necesare diminuării cheltuielilor de gestionare a afacerii și onorării lejere 
a obligațiilor fiscale.

Raportul de activitate a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2014, propus atenției 
Dumneavoastră, conține rezultatele obținute de colectivul SFS, în care activează apro-
ximativ 1800 de angajați, încadrați în 35 de inspectorate fiscale teritoriale și Inspec-
toratul Fiscal Principal de Stat. Sperăm ca raportul să vă ofere posibilitatea de a vă 
crea o viziune de ansamblu asupra activității din anul 2014 pentru a face o concluzie 
proprie cu privire la această autoritate.

În anul 2014, Serviciul fiscal și-a schimbat simbolurile corporative, iar orice schim-
bare întotdeauna înseamnă o promisiune și, din partea SFS, promisiunea este de a 
acționa în conformitate cu cadrul legal și de a oferi servicii electronice eficiente. Noi 
vom depune eforturi susținute și consecvente ca mediul concurențial să devină unul 
sănătos, iar cel fiscal - unul maximal confortabil din punct de vedere al administrării 
fiscale, atât cât privește minimalizarea riscurilor, cât și asigurarea  transparenței acti-
vității.

Ion Prisăcaru,
Șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
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I. Context

Administrarea fiscală a Serviciul Fiscal de Stat în anul 2014 s-a desfășurat în condiți-
ile creșterii economice mai reduse față de anul precedent. Astfel, produsul intern brut 
în anul 2014 a crescut cu 4,7% (date pentru 9 luni), pe când în anul 2013 acest indicator 
a constituit 8,9%. În luna decembrie 2014, ritmul anual al inflației a constituit 4,7 la 
sută, fiind cu 0,5 puncte procentuale mai scăzut decât în luna decembrie 2013. Impor-
turile în Republica Moldova s-au redus cu 3,2%, iar exporturile – cu 3,7%.

Politica fiscală în anul 2014 a fost relativ stabilă, principalele modificări fiind cele de 
ajustare a cotelor accizelor la unele mărfuri la nivelul de inflație, majorarea scutirilor 
în cazul impozitului pe venit, precum și permiterea deducerii cheltuielilor suportate 
de angajator pentru transportul, hrana, studiile profesionale ale angajatului și aloca-
țiilor financiare destinate activității sindicatelor ș.a. O completare importantă a fost 
introducerea reținerii impozitului pe venit, în mărime de 2% din plățile efectuate, în 
folosul persoanelor fizice pe veniturile obținute de acestea aferente livrării producției 
din fitotehnie și horticultură în formă naturală și a producției din zootehnie în formă 
naturală, în masă vie și sacrificată.

Totodată, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în formă de contri-
buție procentuală la salariu și la alte recompense, s-a majorat de la 7% la 8% (câte 4% 
pentru fiecare categorie de plătitori). 

În partea ce ține de taxa pe valoarea adăugată, în anul 2014 a fost micșorată,  de la 
20 la 8%, cota la producția din fitotehnie și horticultură în formă naturală și produc-
ția din zootehnie în formă naturală, masă vie și sacrificată, produsă, importată și/
sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, precum și la zahărul din sfeclă de zahăr, 
produs, importat și/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, a fost 
lărgită lista mărfurilor, importul și livrarea cărora pe teritoriul republicii sunt scutite 
de TVA, în special a activelor pe termen lung. 

Cu referire la accize, începând cu în anul 2014 au devenit scutite distilatele obținute 
pe bază de vin, produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de accize 
pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri. Totodată, 
utilizatorii care achiziționează sau produc distilatele, utilizate în calitate de materie 
primă la producerea altor mărfuri, urmează să obțină autorizația de utilizator final, 
eliberată de organul fiscal teritorial. Expedierea (transportarea) distilatelor menționa-
te de la expeditor până la utilizatorul final este însoțită în mod obligatoriu de factura 
de însoțire cu contrasemnarea acesteia de către organul fiscal teritorial, la expedierea 
și la sosirea distilatului obținut pe bază de vin la utilizatorul final.

Anul 2014 a fost anul în care, cu titlu de recomandare, s-au pus în aplicare noi Stan-
darde Naționale de Contabilitate.
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te de la expeditor până la utilizatorul final este însoțită în mod obligatoriu de factura 
de însoțire cu contrasemnarea acesteia de către organul fiscal teritorial, la expedierea 
și la sosirea distilatului obținut pe bază de vin la utilizatorul final.
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Tot în această perioadă de timp, în calitate de proiecte pilot, în cadrul reformei de 
descentralizare fiscală, au fost modificate relațiile interbugetare  ale raioanelor Basa-
rabeasca, Ocnița, Râșcani și municipiul Chișinău.

Cu impact pozitiv asupra administrării fiscale a fost modificarea termenelor de pre-
zentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a impozitelor și taxelor, de la ultima 
zi a perioadei către data de 25 a perioadei fiscale respective. Prin această modificare, 
Serviciul Fiscal de Stat a obținut 5 zile pentru a putea asigura încasarea impozitelor 
și taxelor în perioada fiscală de gestiune. Tot la acest capitol, urmează a fi menționată 
micșorarea amenzilor pentru neutilizarea mașinilor de casă și control și pentru ne-
marcarea mărfurilor cu timbre de acciz sau utilizarea timbrelor de acciz falsificate.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat în anul 2014 a asigurat continuitatea im-
plementării obiectivelor stabilite în Planul de Dezvoltare  a Serviciului Fiscal de Stat 
pentru anii 2011 – 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1141 din 16 decembrie 
2010, precum și a prevederilor altor acte normative, asigurând o creștere a încasărilor 
administrate cu 17,1% față de anul precedent.
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II. Administrarea fiscală – realizări și 
rezerve nevalorificate

2.1. Perfecționarea normelor metodologice 
de administrare fiscală – necesitate permanentă

2.1.1. Acțiune de pionierat: metodologia de calcul a decalajului fiscal, 
elaborată și aplicată în Republica Moldova

Pentru prima dată în sistemul fiscal al Republicii Moldova a fost introdusă, fiind 
preluată din bunele practici ale UE, noțiunea de decalaj fiscal. Prin Ordinul IFPS nr. 
1720, din 04.12.2014, a fost aprobată Metodologia de estimare a decalajului fiscal. Ast-
fel, această metodă a fost aplicată în premieră în practica fiscală. Totodată, decalajul 
fiscal a fost prevăzut să fie calculat pentru toți contribuabilii (agenți economici) în 
mod automatizat. Pentru acesta, în anul 2015 SFS și-a rezervat timp pentru elaborarea 
și implementarea unui  SIA „Managementul riscurilor de conformare fiscală”. De ase-
menea, decalajul fiscal se va examina și ca risc separat în acest Sistemul informațional.

2.1.2. Planificarea controalelor și conformarea fiscală 
în baza criteriilor de risc - metodologii verificate de eficientizare 

Normele metodologice privind determinarea și clasificarea riscurilor de conforma-
re fiscală au fost elaborate în conformitate cu practica internațională de elaborare și 
implementare a Programului de conformare fiscală și Ghidului Uniunii Europene 
privind managementul riscurilor pentru administrațiile fiscale. Normele stabilesc ris-
curile de conformare fiscală, descrierea, identificarea și evaluarea acestora în scopul 
optimizării activității de planificare a controalelor fiscale și promovării conformării 
fiscale voluntare. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat a identificat și evaluat trei ca-
tegorii de riscuri de conformare fiscală, care au fost înregistrate în Registrul riscurilor 
de conformare fiscală. Cele trei categorii de riscuri identificate de SFS sunt:

• Riscuri generale;
• Riscuri specifice;
• Riscuri aferente TVA.

Normele metodologice sunt utilizate de către funcționarii fiscali în procesul de se-
lectare a contribuabililor pentru Programul de conformare și Planurile de controa-
le fiscale, precum și în procesul decizional asupra informațiilor parvenite de la terți 
(plângeri, petiții, solicitări de controale etc.)

Planificarea controalelor fiscale doar în baza riscurilor de conformare dă posibilitate 
Serviciului Fiscal de Stat să-și concentreze eforturile asupra depistării încălcărilor fis-
cale semnificative, să utilizeze eficient banii publici, dar și să excludă factorul uman în 
procesul de selectare a agenților economici pentru control fiscal.
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2.1.3.Combaterea evaziunii fiscale și veridicitatea informației – efect al 
radierii agenților economici inactivi din Registrul fiscal

Potrivit situației din 31 decembrie 2014, în total pe republică sunt luați la evidență 
689 580 contribuabili care practică antreprenoriatul, activități profesionale, rețin și 
achită impozite la sursa de plată. Din acest număr, persoanele juridice constituie 122 
057 entități, gospodăriile țărănești - 507 256 unități, întreprinderile individuale - 59 
989  unități și persoanele ce practică activitate profesională - 278 persoane. Suplimen-
tar, pe parcursul anului 2014 au fost eliberate 16007 de patente de antreprenoriat, și 
încasați  38, 7 mln. lei, iar, la situația de la 31 decembrie 2014, valabile au rămas 15975 
patente.

Conform informației înregistrate în Registrul Fiscal de Stat,  în anul 2014 au fost luați 
la evidență fiscală 9121 contribuabili, față de 8825 în anul 2013, ceea ce constituie cu 
296 contribuabili mai mulți decât în 2013.

Totodată, pe parcursul anului 2014 au fost radiați din Registrul fiscal 4022 de con-
tribuabili, iar în anul 2013 - 14300 de contribuabili. Această discrepanță se datorează 
procesului de inventariere a GȚ, înregistrate în Registrul fiscal de stat, cu GȚ înregis-
trate în primării. 

Pe parcursul anului 2014 și-au suspendat activitatea 111 contribuabili, comparativ 
cu 92 de contribuabili în anul 2013.

Potrivit modificărilor la Legea nr.1353 XIV, din 3 noiembrie 2000, cu privire la gos-
podăriile țărănești (de fermier), întrate în vigoare în iunie 2014, organul fiscal din ofi-
ciu va radia din Registrul fiscal de stat gospodăriile țărănești care au fost înregistrate 
până la intrarea în vigoare a legii menționate și care nu au efectuat reînregistrarea în 
modul stabilit. Această modificare a creat cadrul legal necesar actualizării Registrului 
Fiscal de Stat.

2.1.4.  Ghidul de deservire a contribuabililor – transfer de experiență 
din practica suedeză

Pe parcursul anului 2014, fiind asistați de experții Agenției Fiscale Suedeze, Serviciul 
Fiscal de Stat a elaborat Ghidul de deservire  a contribuabililor. Acest document sta-
bilește obligații pentru funcționarii fiscali în procesul de acordare a asistenței contri-
buabililor, principiile fundamentale și obiectivele ce țin de domeniul deservirii contri-
buabililor, în scopul creșterii încrederii plătitorilor de impozite  în autoritatea fiscală.

Pornind de la sloganul Serviciului Fiscal de Stat ”Funcționarul fiscal – în serviciul 
contribuabilului!” și ținând cont de aspirațiile spre o societate în care fiecare dorește 
să contribuie la formarea bugetului, Ghidul impune funcționarilor fiscali următoarele 
obiective generale de deservire a contribuabililor:

- acordarea serviciilor pornind de la necesitățile contribuabililor;
- asigurarea unui tratament bazat pe respect și deschidere față de contribuabili;
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- asigurarea unei interacțiuni eficiente între SFS și contribuabil prin diverse canale 
de comunicare;

- lărgirea spectrului de servicii acordate plătitorilor de impozite;
- furnizarea unor informații comprehensive, inclusiv procesele de administrare fis-

cală;
- utilizarea tehnologiilor informaționale și eficientizarea serviciilor fiscale acordate. 

2.2. Deservirea contribuabililor – o nouă abordare

2.2.1. Asistența consultativă prin linia unică de apel – comoditate 
sporită pentru contribuabili

Centrul de apel a fost instituit în conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Serviciu-
lui Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1208 
din 20.10.2006) Planul Preliminar de Țară al ,,Fondului Provocările Mileniului”, iar 
lansarea a avut loc la 19 martie 2009.

Inițial, scopul Centrului de apel rezida în asigurarea asistenței gratuite prin inter-
mediul legăturii telefonice în problemele ce țin de aplicarea prevederilor legislației 
fiscale la impozitul pe venit. 

Ulterior, în perioada iunie 2010 - august 2014, au fost lărgite aspectele consultațiilor 
oferite, acestea cuprinzând domeniile:

• consultații privind aplicarea legislației fiscale în privința impozitului pe venit, taxa 
pe valoarea adăugată, accize, impozitele și taxele locale, patenta de întreprinzător, 
taxele rutiere;

• înregistrarea plângerilor privind nerespectarea legislației de către alți contribu-
abili (nerespectarea drepturilor de consumator (neeliberarea  cecului), neeliberarea 
facturii fiscale ș.a.

• înregistrarea semnalelor privind situațiile de conflict, corupție din partea funcțio-
narilor fiscali;

• Examinarea și prezentarea explicațiilor la adresările scrise ale contribuabililor;
• Modificarea și completarea Bazei Generalizate a Practicii Fiscale (aprobată prin 

Ordinul IFPS nr. 637 din 31.12.2010).

Începând cu 19 august 2014, Serviciul Fiscal de Stat  a lansat Centrul Unic de Apel 
- 0-8000-1525 - la care cetățenii și agenții economici pot obține un spectru larg de in-
formații de ordin fiscal, să semnaleze cazuri de corupție sau alte chestiuni ce țin de 
administrarea fiscală, toate la un singur număr de telefon. Oferirea pentru contribua-
bili a unei singure linii telefonice gratuite permite promovarea numărului ca fiind un 
număr universal aferent Serviciului Fiscal de Stat. Lansarea acestui important instru-
ment de consolidare a comunicării cu cetățenii se încadrează în Strategia de Comuni-
care a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2014-2015. Prin intermediul Centrului de 
apel contribuabilii au primit circa 30 mii de răspunsuri telefonice, sau cu 15,5% mai 
mult decât în anul 2013, precum și peste una mie de răspunsuri în scris.
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2.2.2. Dezvoltarea serviciilor electronice – o prioritate pentru 
Serviciul Fiscal de Stat 

Pe parcursul anului 2014 au fost realizate și lansate 15 proiecte, scopul cărora a con-
stituit soluționarea dificultăților cu care se confruntă actualmente contribuabilii în 
relațiile lor cu SFS. Astfel, serviciile dezvoltate au la bază o analiză cuprinzătoare 
a exigențelor beneficiarilor, fiind transpuse în funcționalitățile acestora. Serviciile 
electronice fiscale vizate se referă la: subsistemul „Gatway fiscal”; Subsistemul „De-
clarația Electronică” pentru persoane juridice CNOTAR14; subsistemul „Declarația 
Rapidă” CNOTAR14; subsistemul „Centrul de apel”; subsistemul „CCDE” citații 
bancare „CCDE”; modulul „Obiectiv european”; subsistemul „Contul curent al con-
tribuabilului”; subsistemul „Declarația precompletată”; modulul „Scriem codul fis-
cal”; modulul „Diapazoane virtuale”; Modulul de expediere a copiei dispoziției de 
suspendare; modulul „Diseminarea mesajelor” (modulul „Abonare”); modulul „An-
ticamera online”; subsistemul „Evidența trasabilității sigiliilor de protecție aplicate 
MCC”; modulul „Verificarea restituirii în numerar”. 

De asemenea, pe parcursul anului 2014 au fost implementate sistemul informațional 
automatizat ,,E - factura” și aplicația „Anularea declarației precedente”, iar pe por-
talul www.fisc.md - modulul „Scriem Codul Fiscal”, rubrica ,,Seminare” și rubrica 
„Obiectiv European”. Conform datelor statistice, pe parcursul anului 2014 au fost ge-
nerate aproximativ 221,7 mii de facturi. Serviciul ,,Contul curent al contribuabilului” 
a fost utilizat de 33,1 mii de  utilizatori  din afara SFS și 1,6 mii funcționari fiscali.

În perioada de raportare au fost inițiate:
1) SIA ,,Managementul Cazurilor”;
2) SIA ,,Anticamera online”  - Modulul „Audiența online”;
3) SIA ,,E - Cerere”,
precum și elaborate:
1) SIA „Diseminare mesaje” - Modulul „Creare și gestionare”;
2) SIA ,,Gestionarea accesului la serviciile fiscal electronice”.

Totodată, în perioada de gestiune au fost efectuate 50 de lucrări de ajustare a subsis-
temelor lansate în exploatare. 

Pe parcursul anului 2014, prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, care re-
prezintă un ghișeu unic de accesare a serviciilor electronice fiscale, utilizatorii, care 
sunt mai mult de 33 mii la număr, au putut beneficia de cca 20 servicii și instrumente 
IT menite să simplifice activitatea de afaceri sau profesională a contribuabililor.

Pe parcursul perioadei de referință, drept rezultat al funcționării a 4 Centre de co-
nectare regională în municipiile Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat, au fost conectați la 
serviciile fiscale electronice 7,4 mii de contribuabili, dintre care 1,8 mii agenți econo-
mici plătitori de TVA, 3,2 mii agenți economici neplătitori de TVA, 0,5 mii instituții 
publice și 1,9 mii persoane fizice. Totodată, au fost reconectați la serviciile electronice 
fiscale 11,6 mii contribuabili.
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 Pe parcursul anului 2014, au fost procesate 5609,2 mii documente fiscale, inclusiv: 
documente de plată trezoreriale – 4554,5 mii, documente procesate manual – 985,9 
mii, documente procesate prin intermediul SIA „Declarația rapidă” – 68,7 mii. În anul 
de referință, numărul dărilor de seamă procesate prin intermediul SIA „Declarație 
electronică” a constituit 908,6 mii documente deținând o pondere de 58% din totalul 
dărilor de seamă procesate. Analiza comparativă a documentelor fiscale procesate în 
anii 2013-2014 se prezintă în figura nr. 1.

Figura nr. 1

La situația din 31 decembrie 2014 SFS acorda 33 servicii fiscale electronice (anexa nr.1).

2.2.3. Simplificarea raporturilor dintre contribuabil 
și administrația fiscală diminuează costurile gestionării afacerii

Întru simplificarea procedurii de declarare de către contribuabili a obligațiilor ce țin 
de taxele pentru resursele naturale, de către IFPS a fost elaborat un nou formular al 
Dării de seamă la taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, care a substituit 7 
formulare ale dărilor de seamă aferente acestora (Forma TA 08, Forma TMU 06, For-
ma TL 06, Forma TPG 06, Forma TEG 06, Forma TSPC 06, TCPA 06 ). Formularul Dării 
de seamă la taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15 a fost aprobat prin Ordi-
nul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr. 366-371/1843 din 12.12.2014. Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale 
(Forma TRN 15) urmează a fi prezentată de către subiecții impunerii, începând cu pe-
rioada fiscală corespunzătoare trimestrului I al anului 2015, până la data de 25 aprilie 
2015.

În legătură cu lansarea SIA „e-Factura” a fost perfectat și aprobat Ordinul Inspecto-
ratului Fiscal Principal de Stat nr.562, din 4 aprilie 2014, „Cu privire la aprobarea Re-
gulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a 
facturilor fiscale electronice „e-Factura”. 

Totodată, pe parcursul anului, a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru aproba-
rea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte 
plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în 
folosul persoanelor fizice care nu practică activitate nr.697 din 22.08.2014. Prin această 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Documente de
plată trezoreriale

Procesate
manual

SIA "Declaraţie
electronică"

SIA "Declaraţie
rapidă"

4338520

993651 920270

77324

4554536

985929 908618

68737

Figura nr.1. Numărul documentelor fiscale procesate în anii 2013-
2014 2013 2014



- 12 -

2.2.2. Dezvoltarea serviciilor electronice – o prioritate pentru 
Serviciul Fiscal de Stat 

Pe parcursul anului 2014 au fost realizate și lansate 15 proiecte, scopul cărora a con-
stituit soluționarea dificultăților cu care se confruntă actualmente contribuabilii în 
relațiile lor cu SFS. Astfel, serviciile dezvoltate au la bază o analiză cuprinzătoare 
a exigențelor beneficiarilor, fiind transpuse în funcționalitățile acestora. Serviciile 
electronice fiscale vizate se referă la: subsistemul „Gatway fiscal”; Subsistemul „De-
clarația Electronică” pentru persoane juridice CNOTAR14; subsistemul „Declarația 
Rapidă” CNOTAR14; subsistemul „Centrul de apel”; subsistemul „CCDE” citații 
bancare „CCDE”; modulul „Obiectiv european”; subsistemul „Contul curent al con-
tribuabilului”; subsistemul „Declarația precompletată”; modulul „Scriem codul fis-
cal”; modulul „Diapazoane virtuale”; Modulul de expediere a copiei dispoziției de 
suspendare; modulul „Diseminarea mesajelor” (modulul „Abonare”); modulul „An-
ticamera online”; subsistemul „Evidența trasabilității sigiliilor de protecție aplicate 
MCC”; modulul „Verificarea restituirii în numerar”. 

De asemenea, pe parcursul anului 2014 au fost implementate sistemul informațional 
automatizat ,,E - factura” și aplicația „Anularea declarației precedente”, iar pe por-
talul www.fisc.md - modulul „Scriem Codul Fiscal”, rubrica ,,Seminare” și rubrica 
„Obiectiv European”. Conform datelor statistice, pe parcursul anului 2014 au fost ge-
nerate aproximativ 221,7 mii de facturi. Serviciul ,,Contul curent al contribuabilului” 
a fost utilizat de 33,1 mii de  utilizatori  din afara SFS și 1,6 mii funcționari fiscali.

În perioada de raportare au fost inițiate:
1) SIA ,,Managementul Cazurilor”;
2) SIA ,,Anticamera online”  - Modulul „Audiența online”;
3) SIA ,,E - Cerere”,
precum și elaborate:
1) SIA „Diseminare mesaje” - Modulul „Creare și gestionare”;
2) SIA ,,Gestionarea accesului la serviciile fiscal electronice”.

Totodată, în perioada de gestiune au fost efectuate 50 de lucrări de ajustare a subsis-
temelor lansate în exploatare. 

Pe parcursul anului 2014, prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, care re-
prezintă un ghișeu unic de accesare a serviciilor electronice fiscale, utilizatorii, care 
sunt mai mult de 33 mii la număr, au putut beneficia de cca 20 servicii și instrumente 
IT menite să simplifice activitatea de afaceri sau profesională a contribuabililor.

Pe parcursul perioadei de referință, drept rezultat al funcționării a 4 Centre de co-
nectare regională în municipiile Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat, au fost conectați la 
serviciile fiscale electronice 7,4 mii de contribuabili, dintre care 1,8 mii agenți econo-
mici plătitori de TVA, 3,2 mii agenți economici neplătitori de TVA, 0,5 mii instituții 
publice și 1,9 mii persoane fizice. Totodată, au fost reconectați la serviciile electronice 
fiscale 11,6 mii contribuabili.

- 13 -

 Pe parcursul anului 2014, au fost procesate 5609,2 mii documente fiscale, inclusiv: 
documente de plată trezoreriale – 4554,5 mii, documente procesate manual – 985,9 
mii, documente procesate prin intermediul SIA „Declarația rapidă” – 68,7 mii. În anul 
de referință, numărul dărilor de seamă procesate prin intermediul SIA „Declarație 
electronică” a constituit 908,6 mii documente deținând o pondere de 58% din totalul 
dărilor de seamă procesate. Analiza comparativă a documentelor fiscale procesate în 
anii 2013-2014 se prezintă în figura nr. 1.

Figura nr. 1

La situația din 31 decembrie 2014 SFS acorda 33 servicii fiscale electronice (anexa nr.1).

2.2.3. Simplificarea raporturilor dintre contribuabil 
și administrația fiscală diminuează costurile gestionării afacerii

Întru simplificarea procedurii de declarare de către contribuabili a obligațiilor ce țin 
de taxele pentru resursele naturale, de către IFPS a fost elaborat un nou formular al 
Dării de seamă la taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15, care a substituit 7 
formulare ale dărilor de seamă aferente acestora (Forma TA 08, Forma TMU 06, For-
ma TL 06, Forma TPG 06, Forma TEG 06, Forma TSPC 06, TCPA 06 ). Formularul Dării 
de seamă la taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15 a fost aprobat prin Ordi-
nul IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr. 366-371/1843 din 12.12.2014. Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale 
(Forma TRN 15) urmează a fi prezentată de către subiecții impunerii, începând cu pe-
rioada fiscală corespunzătoare trimestrului I al anului 2015, până la data de 25 aprilie 
2015.

În legătură cu lansarea SIA „e-Factura” a fost perfectat și aprobat Ordinul Inspecto-
ratului Fiscal Principal de Stat nr.562, din 4 aprilie 2014, „Cu privire la aprobarea Re-
gulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a 
facturilor fiscale electronice „e-Factura”. 

Totodată, pe parcursul anului, a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru aproba-
rea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte 
plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în 
folosul persoanelor fizice care nu practică activitate nr.697 din 22.08.2014. Prin această 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Documente de
plată trezoreriale

Procesate
manual

SIA "Declaraţie
electronică"

SIA "Declaraţie
rapidă"

4338520

993651 920270

77324

4554536

985929 908618

68737

Figura nr.1. Numărul documentelor fiscale procesate în anii 2013-
2014 2013 2014



- 14 -

hotărâre a fost pus în aplicare un nou formular IALS 14 ,,Nota de informare privind sa-
lariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achi-
tate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din 
aceste plăți. Acest formular a comasat alte două formulare existente anterior separat.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, întru continuarea bunei tradiții de stabilire și 
menținere a unor relații de încredere cu contribuabilii a completat baza generală a 
practicii fiscale cu răspunsuri la încă 180 de întrebări, precum și a:

- elaborat Instrucțiunea privind aplicarea sigiliilor de protecție pe mașinile de casă 
și control;

- elaborat Regulamentul cu privire la efectuarea controlului fiscal la fața locului prin 
metoda verificării operative;

- a prezentat explicațiile metodologice referitor la unele aspecte ce țin de aplicarea 
scutirii de accize a distilatelor obținute pe baza de vin.

În scopul eficientizării administrării fiscale, la capitolul TVA a fost modificată Anexa 
nr.2 la Ordinul IFPS nr.1164 din 25 octombrie 2012 „Cu privire la aprobarea formu-
larului Declarației privind TVA și modului de completare a acesteia prin Ordinul In-
spectoratului Fiscal Principal de Stat nr.854, din 30 mai 2014, ,,Cu privire la operarea 
completărilor și modificărilor în Anexa nr.2 la Ordinul IFPS nr.1164 din 25 10.2012”. 
Tot la acest capitol a fost elaborat și aprobat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal 
de Stat nr.134 din 11 septembrie 2014 „Cu privire la modificarea Instrucțiunii privind 
completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fis-
cală” aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010”

În scopul reglementării tuturor proceselor de administrare fiscală la capitolul accize,  
în temeiul art. 1261 alin.(1) din Codul fiscal a fost elaborat și aprobat Ordinul Inspec-
toratului Fiscal Principal de Stat nr.871 din 10.06.2014 „Privind aprobarea Instrucțiu-
nii „Cu privire la anularea înregistrării subiecților impunerii cu accize”. De asemenea, 
a fost elaborat și aprobat Ordinul nr.173 din 17 decembrie 2014 „Cu privire la aproba-
rea formularului Declarației „TDSA14” (Țigări Diferența Stoc Accize) și a Instrucțiunii 
privind modul de completare a acesteia”.

Un alt obiectiv al Serviciului Fiscal de Stat este Transparență și claritate în aplicarea 
legislației fiscale, în acest scop au fost propuse și ulterior acceptate de organele abili-
tate mai multe modificări la legislația fiscală. Întru realizarea acestui obiectiv, în anul 
2014 în premieră a fost realizat proiectul de diseminare persoanelor fizice a declara-
țiilor cu privire la impozitul pe venit precompletate. Către data de 31 martie 2014, 
ultima zi de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit, prin intermediul 
inspectoratelor fiscale teritoriale cetățenii au putut primi o declarație deja completată 
care urma doar să fie verificată și, după caz, semnată. Încă o premieră a anului 2014 
a fost posibilitatea cetățenilor să depună declarația cu privire la impozitul pe venit în 
orice inspectorat fiscal, dar nu numai de la locul de domiciliu după cum a fost anterior.

O altă acțiune care simplifică interacțiunea SFS – contribuabil și conduce la diminu-
area costurilor în afaceri este liberalizarea procesului de aprovizionare cu documente 
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primare cu regim special. Modificarea care a fost operată în anul 2014 la Hotărârea 
Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președinte-
lui Republicii  Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 a permis agenților economici 
să tipărească de sine stătător formulare de documente primare, obținând  la SFS doar 
seriile și numărul de diapazoane. Ultimul lucru poate fi obținut prin comandă on-line.

2.3. Conformarea fiscală susține dezvoltarea afacerilor

2.3.1. Activitățile de conformare fiscală, în baza riscurilor 
de conformare fiscală, majorează baza impozabilă

În vederea implementării unui parteneriat public-privat în domeniile de activitate 
ale economiei naționale cu risc sporit pentru administrarea fiscală, Serviciul Fiscal de 
Stat, anual, efectuează o analiză amplă sub aspectul conformării voluntare a contribu-
abililor, în baza Modelului gestionării riscurilor de conformare a agenților economici. 
Urmare a analizei efectuate sunt elaborate și aprobate Programele de conformare a 
contribuabililor. 

Scopul constă în asigurarea continuității dezvoltării SFS, educării civismului fiscal, 
conformării voluntare a contribuabililor, lărgirii bazei fiscale și majorării încasărilor 
la buget, asigurând un acces facil la drepturile legale și micșorând continuu costurile 
de raportare fiscală.

Întru executarea Programului de Conformare pentru anul 2014 a fost  întocmită o 
listă de 2082 contribuabili ce activau în domeniul comerțului cu ridicata și amănuntul, 
industriei prelucrătoare, transportului și comunicațiilor, construcțiilor, care urmau a 
fi supuși monitorizării de către SFS, cu scopul majorării nivelului de conformare la 
legislația fiscală.  Față de aceștia au fost întreprinse următoarele măsuri:

• 1628 de agenți economici au fost informați de neconformarea acestora, prin expedie-
rea scrisorilor-tip, iar cu 1462 de contribuabili s-au purtat discuții verbale la această temă;

• la 391 contribuabili au fost efectuate vizite fiscale;
• la 250 contribuabili au fost efectuate controale fiscale operative, în rezultatul căro-

ra au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 1,2 mil lei;
• la 209 contribuabili au fost efectuate controale fiscale tematice, inclusiv la 30 con-

tribuabili cu efectuarea inventarierii, în rezultatul cărora s-a calculat suplimentar la 
buget 1,2 mil lei;

• la 32 de contribuabili au fost instituite posturi fiscale;
• la 41 de contribuabili au fost efectuate controale fiscale prin metoda verificării to-

tale, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar obligații față de buget în sumă 
de 10,0 mil lei. 

Ca rezultat al acțiunilor întreprinse în perioada anului 2014 față de entitățile incluse 
în Program, s-a constatat că în total pe republică suma calculată la bugetul public na-
țional comparativ cu perioada similară a anului precedent s-a majorat cu 24 la sută, 
inclusiv:

• industria prelucrătoare – majorare cu 20 %;
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• construcții – majorare cu 43%;
• comerț cu ridicata și amănuntul – majorare cu 25%;
• transporturi și comunicații – majorare cu 23%.

În activitatea de conformare benevolă a contribuabililor IFPS a utilizat și Consiliul 
de Conformare care a fost creat în anul 2012 în  scop de acordare a recomandărilor 
și soluțiilor practice în vederea creșterii gradului de conformare a contribuabililor, 
îmbunătățirii permanente a calității serviciilor fiscale, ridicarea nivelului de  transpa-
rență și de responsabilitate, atât a contribuabililor, cât și a funcționarilor fiscali.

Subiectele abordate au ținut de activitatea agenților economici din domeniul turis-
mului și transportului auto de călători în folos public (servicii taxi). În cadrul ședinței 
desfășurate, membrii Consiliului de Conformare (reprezentanți ai comunităților de 
afaceri, știință, cultură, funcționari fiscali) au discutat despre riscurile depistate în ca-
drul activității companiilor ce activează în domeniile menționate și măsurile ce urmau 
a fi întreprinse urgent de întreprinderile în cauză în vederea optimizării și perfecțio-
nării procesului de conformare a contribuabililor din sectoarele menționate. 

Tot în scopul conformării s-a  desfășurat o întâlnire a conducerii IFPS cu reprezen-
tanții a 5 contribuabili importatori de citrice și cu contribuabilii din alte ramuri ale 
economiei naționale. 

În urma măsurilor întreprinse numai de către IFS pe mun. Chișinău, pe parcursul 
perioadei 01.07.2014 - 31.12.2014 s-au obținut rezultate reflectate în tabelul nr.1

Tabelul nr.1 

Nr.
d/o

Domeniul economic 
din care activează 
agenții economici

Majorarea sumei impozi-
telor și taxelor achitate

(mil lei)

Majorarea fondului de 
salarizare 
(mil lei)

1 Stomatologie 3,2 5,2
2 Alimentația publică 25,2 30,9
3 Schimb valutar 0,7 1,1
4 Transport auto 6,6 2,4
5 Tranzacții imobiliare 0,4 0,9
6 Jocuri de noroc 1,2 0,4
7 Comerț 4,6 3,6
8 Turism 4,2 3,4
9 Construcții 8,8 7,2
10 Asigurări 2,3 3,4
11 Administrația piețelor 3,0 0,7

Activitatea ilicită de antreprenoriat dăunează BPN la direct prin evitarea plații im-
pozitelor, precum și prin ”descurajarea” agenților economici onești în urma creării 
condițiilor neconcurențiale. Din acestea motive FSF a acordat o atenție sporite depis-
tării persoanelor care practica ilicit antreprenorialul și aducerii acestora în cadrul le-

- 17 -

gal. Astfel, pe parcursul anului 2014, pentru practicarea ilicită a antreprenoriatului  au 
fost întocmite peste 5 mii de procese verbale contravenționale. În jur de 20 de procente 
din persoanele sancționate și-au legalizat afacerile, prin procurarea de patente de în-
treprinzător sau înregistrarea întreprinderii.

De către Serviciul Fiscal de Stat a fost examinată activitatea și inițiate acțiuni de con-
trol a contribuabililor din domeniul alimentației publice, prestării serviciilor stomato-
logice, jocurilor de noroc, CCL și APLP, caselor de schimb valutar, producătorilor de 
bere și importatori de citrice. Au fost analizați și verificați 42 de agenți economici din 
segmentul importului și comercializării legumelor, fructelor, citricelor etc. Controale-
le fiscale efectuate continuă să identifice scheme practicate  de agenții economici din 
segmentul respectiv prin încadrarea în lanțul valoric a deținătorilor patentei de între-
prinzător și/sau a persoanelor fizice care practică ilegal activitatea de întreprinzător, 
la adresa cărora se livrează mărfuri fără aplicarea adaosului comercial sau cu aplica-
rea unui adaos comercial nesemnificativ, în scopul diminuării calculelor la buget.

În scopul ridicării eficienței administrării fiscale, prevenirii și depistării cazurilor 
de încălcare fiscală, pe parcursul anului 2014 au fost instituite și/sau prelungite 1440 
posturi fiscale la agenții economici, care au fost selectați conform criteriilor de activi-
tate sectorială, precum și la întreprinderi cu risc sporit de documentare a tranzacțiilor 
fictive și comiterea eventualelor fraude fiscale.      

2.3.2.Implementarea mecanismelor de  identificare a tentativelor 
de eschivare  de la plata impozitelor, contracarează evaziunea  fiscală

În vederea creșterii nivelului general de conformare fiscală, SFS a utilizat mecanisme 
de  identificare sistematică a tentativelor de evitare de la plata impozitelor și taxelor.

Astfel, în vederea identificării agenților economici cu risc sporit de pseudoactivitate 
de întreprinzător, cu riscuri de evaziune fiscală sistematic se asigură examinarea:

1. Înregistrărilor efectuate în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale. Ast-
fel, în perioada de raportare au fost examinate înregistrările efectuate de 7 923 agenți 
economici, în rezultat fiind dispuse efectuarea controalelor fiscale la 57 agenți econo-
mici și instituite posturi fiscale la alți 35 contribuabili;

2. Informației privind modificarea fondatorilor și conducătorilor (în baza datelor 
prezentate de către Camera Înregistrării de Stat). Pentru perioada vizată analizei au 
fost supuse 341 entități economice la care au avut loc schimbări în componența fonda-
torilor, fiind identificați 7 contribuabili în cadrul cărora noii fondatori erau persoane 
fictive. În rezultat, întreprinderile au fost anulate ca plătitori TVA, suspendate opera-
țiunile la conturile bancare și inițiate acțiunile de estimare a obligațiilor fiscale;

3. Rulajelor bancare ale agenților economici care au înregistrat tranzacții cu între-
prinderi anulate ca plătitori TVA. În vederea analizei mișcării mijloacelor bănești pe 
conturile bancare ale agenților economici care cad sub incidența criteriului de risc 
menționat, au fost expediate 252 citații bancare la adresa instituțiilor financiare, în 
rezultat fiind identificați 17 contribuabili cu risc sporit pentru administrarea fiscală, la 
care a fost dispusă efectuarea controalelor fiscale.
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De asemenea, ca măsură preventivă care este aplicată în cazul întreprinderilor delic-
vente este suspendarea operațiunilor la conturile bancare și blocarea accesului la toate 
serviciile electronice prestate de Serviciul Fiscal de Stat.

Pe parcursul anului, în 40 de cazuri au fost ridicate corpurile delicte care au servit la 
săvârșirea contravenției.

Depistarea contravențiilor este o acțiune care de regulă se realizează în procesul 
controalelor fiscale operative, dar nu numai. Aplicarea Codului Contravențional, de 
asemenea, are ca scop prevenirea infracțiunilor din diferite domenii. De către IFS teri-
toriale în anul 2014 au fost întocmite 10472 procese-verbale contravenționale cu suma 
amenzilor aplicate - 7,0 mil lei. Luând în calcul reducerea legală a acestora cu 50%, în 
cazurile de respectare a unor condiții prestabilite  de lege, au fost încasate la buget 3,5 
mil lei sau toată suma care urma să fie achitată.

Numărul proceselor verbale contravenționale întocmite, față de anul 2013, s-a mic-
șorat cu 1 871 procese verbale, iar suma amenzilor aplicate față de anul 2013 s-a mic-
șorat cu 1,2 mil lei.

O diminuare semnificativă a proceselor verbale întocmite și amenzilor aplicate față 
de perioada similară a anului 2013 au înregistrat IFS teritoriale Briceni, Cahul, Cimiș-
lia, Ungheni, Șoldănești, UTA Gagauzia. În același timp, o creștere semnificativă a 
proceselor verbale întocmite și amenzilor aplicate față de perioada similară a anului 
2013 au înregistrat IFS pe mun. Bălți și IFS Edineț.

2.3.3. O atenție deosebită contribuabililor mari, inclusiv persoanelor 
fizice cu venituri mari  

Lista agenților economici contribuabili mari deserviți de Direcția generală adminis-
trarea marilor contribuabili din cadrul IFPS a inclus în anul de gestiune 450 de con-
tribuabili din diferite ramuri ale economiei naționale și din diferite regiuni ale țării.  
Conform datelor finale, acești contribuabili au asigurat executarea sarcinii de încasare 
a impozitelor și taxelor la BPN la nivel de 100,2%, asigurând o creștere, comparativ 
cu anul 2013, cu 22,8%. Constituind doar 0,4% din numărul total de persoane juridice, 
contribuabililor mari le-a revenit 40,5% din toate încasările administrate de SFS.

Pe parcursul anului 2014, întru identificarea posibilelor riscuri de evaziune fiscală au 
fost efectuate studii și analize privitor la 27 genuri de activitate practicate de marii con-
tribuabili. Astfel, a fost analizată activitatea a 439 agenți economici. Ca rezultat,  au fost 
invitați  în perioada de raportare  la organul fiscal, în cadrul a 15 ședințe de lucru, 66 
contribuabili cu nivel redus de conformare din diferite ramuri de activitate și anume:

- producerea și comercializarea produselor alcoolice;
- comerț en-gros și cu amănuntul;
- servicii de construcții;
- fabricarea și comerțul lactatelor;
- transport;
- hotele/restaurante;
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- asistența medicală/farmaceutică;
- vânzarea/chiria imobilului;
- creșterea și prelucrarea păsărilor;
- servicii de cusut prestate nerezidenților;
- și agenți economici din alte genuri de activitate. 

Astfel, în cadrul ședințelor s-au purtat discuții în vederea înțelegerii contextului afa-
cerii, cu scopul acordării asistenței pentru anticiparea riscurilor fiscale și valorificarea 
rapidă a arieratelor, totodată s-au stabilit de comun soluțiile de redresare a situației, 
pentru menținerea statutului de mare contribuabil. 

Prin urmare, s-a constatat o conformare benevolă a agenților economici, mari  con-
tribuabili, ceea ce a contribuit considerabil la acumularea veniturilor la compartimen-
tele principale care formează BPN și anume: 

- impozitul pe venit din salariu  - cu 39,1 mil lei mai mult comparativ cu perioada 
anului 2013, rezultatul fiind datorat în cea mai mare parte majorării benevole a sala-
riului mediu;

- impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător - cu 332,4 mil lei mai mult față 
de anul 2013, creșterea fiind datorată de comunicarea permanentă cu contribuabilii 
referitor la onorarea obligațiunilor fiscale conform ratelor stabilite în declarație;

- TVA - cu 241,9 mil lei mai mult comparativ cu 2013, această majorare fiind datorată 
monitorizării în permanență a marilor contribuabili la compartimentul dat.

Pe parcursul anului 2014 au fost întreprinse măsuri de conformare voluntară a per-
soanelor fizice. Astfel, în urma informațiilor analizate au fost remise 360 de scrisori de 
sensibilizare persoanelor fizice, care eventual au primit venituri din străinătate. Din cei 
informați au prezentat Declarația CET08 - 150 de persoane. Acțiunile de sensibilizare 
s-au soldat cu venit suplimentar la bugetul public național în mărime de 5,4 mln lei.

În decursul anului au fost finalizate acțiunile inițiate în baza listei persoanelor fizice 
ce au depășit riscul minim acceptat pentru anul 2012. La 9 persoane fizice a fost iniți-
ată procedura de control fiscal, fiind calculate suplimentar la bugetul public național 
9,6 mln lei. În rezultatul celor 9 controale fiscale tematice efectuate și 31 controale 
fiscale prin contrapunere a fost micșorat disponibilul de mijloace bănești cu circa 32,6 
mln lei. În baza listei persoanelor fizice ce au depășit riscul minim acceptat în peri-
oada anului 2013, acceptat de conducerea IFPS  la 13.11.14  au fost inițiate 25 analize 
prealabile, 5 verificări fiscale.

În baza solicitărilor parvenite de la organe de drept au fost inițiate 88 analize fiscale 
prealabile la persoane fizice, 32 controale fiscale, în rezultatul cărora au fost calculate 
suplimentar la bugetul public național 155 mii lei.
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- asistența medicală/farmaceutică;
- vânzarea/chiria imobilului;
- creșterea și prelucrarea păsărilor;
- servicii de cusut prestate nerezidenților;
- și agenți economici din alte genuri de activitate. 
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pentru menținerea statutului de mare contribuabil. 
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tele principale care formează BPN și anume: 

- impozitul pe venit din salariu  - cu 39,1 mil lei mai mult comparativ cu perioada 
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2.4. Rezultate obținute  pe măsura activităților realizate

2.4.1.Veniturile la bugetul public național - trend pozitiv

Pe parcursul anului 2014 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri 
la bugetul public național în sumă de 23410,6 mil.lei (anexa nr.2), ceea ce reprezintă 
100,7% față de sarcina de încasare. Corespunzător componentelor bugetului public 
național sumele încasate în valoare absolută și valoare procentuală față de sarcina de 
încasare se prezintă după cum urmează:

- la bugetul de stat – 9614,9 mil.lei sau 101,2%;
- la bugetele unităților administrativ teritoriale – 3471,5 mil. lei sau 100,4%;
- la bugetul asigurărilor sociale de stat – 8002,3 mil. lei sau 100,6%;
- la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală – 2322,0 mil. lei sau 99,6%.
Structura BNP conform componentelor administrate de SFS se prezintă în figura nr.2

Figura nr. 2
Structura Bugetului Public Național executat de SFS în anul 2014

În raport cu acumulările anului 2013, la bugetul public național este înregistrată o crește-
re a veniturilor încasate cu 3424,5 mil.lei sau cu 17,1% (anexa nr.3). Corespunzător compo-
nentelor bugetului public național dinamica se prezintă după cum urmează (figura nr.3):

- la bugetul de stat - creștere cu 3216,0 mil.lei sau cu 50,3%;
- la bugetul unităților administrativ teritoriale - scădere cu 1128,3 mil.lei sau cu 24,5%;
- la bugetul  asigurărilor sociale de stat – creștere cu 891,3  mil.lei sau cu 12,5%;
- la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală - creștere cu 445,6 mil.lei 

sau cu 23,7%.
Figura nr.3

Evoluția veniturilor administrate de SFS la Bugetul Public Național, mln. lei
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Micșorarea încasărilor la bugetele unităților administrativ teritoriale a avut loc ca 
rezultat al modificărilor operate în Legea finanțelor publice locale nr.397-XV, din 
16.10.2003, în partea ce ține de normativele defalcărilor la bugetul de stat și bugetele 
unităților administrativ-teritoriale a impozitului pe venit pentru unitățile adminis-
trativ-teritoriale  Basarabeasca, Ocnița, Râșcani și municipiul Chișinău. Defalcările la 
bugetul de stat pentru teritoriile menționate  în a. 2014 au constituit:

- 100% din impozitul pe venit al persoanelor juridice;
- 50% din impozitul pe venit al persoanelor fizice;
- 55% din impozitul pe venit al persoanelor fizice din orașele - reședință de raion.

Printre IFS care au asigurat un nivel de creștere a încasărilor la BPN mai mare de cât 
nivelul mediu pe țară se numără IFS Criuleni, Drochia, Florești, Sângerei și Direcția ge-
nerală administrarea marilor contribuabili a IFPS (DGAMC). De și toate IFS au asigurat o 
creștere a încasărilor la BPN față de anul trecut, un nivel mai jos de mediu pe țară au în-
registrat IFS Hâncești, Cantemir, Călărași, UTA Găgăuzia, Nisporeni, Taraclia, Telenești.

La Bugetul de stat au înregistrat încasări în proporții mai mici față de anul precedent 
IFS Telenești, Cantemir, Cahul, Hâncești, UTA Găgăuzia.

Toate IFS au înregistrat creșterea încasărilor la BASS și FAOAM în raport cu anul 
precedent. În deosebi IFS pe municipiul Chișinău, Anenii-Noi, Briceni, Cahul, Căușe-
ni, Criuleni, Drochia, Dubăsari, Florești, Ialoveni, Nisporeni, Rezina, Sângerei, Soro-
ca, Strășeni, Stefan-Vodă, Telenești și mun. Bălți. 

Raportul veniturilor bugetului public național administrate de Serviciul Fiscal de 
Stat față de produsul intern brut în anul 2014  a constituit 21,5% sau cu 1,6 puncte pro-
centuale mai mult comparativ cu anul 2013, iar raportul veniturilor bugetului de stat 
față de  produsul intern brut a constituit 8,8% sau cu 2,4 puncte procentuale mai mult. 

Aportul Serviciului Fiscal de Stat la formarea părții de venituri a bugetului de stat 
a constituit 34,7% , majorându-se față de anul precedent cu  6,2 punte procentuale 
(figura nr.4).

Figura nr.4
Dinamica aporturilor SFS și SV la acumularea veniturilor în bugetul de stat, %
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Vizavi de încasările la BPN pentru anul 2014 în aspectul principalelor tipuri de im-
pozite și taxe administrate de SFS situația este următoarea:

2.4.1.1.Taxa pe valoare adăugată

Pe parcursul anului 2014, la bugetul public național a fost încasată TVA, aferentă livrări-
lor efectuate pe teritoriul țării, administrată de Serviciul Fiscal de Stat, în sumă de 4369,8 
mil lei, ceea ce este cu 380,1 mil lei (sau cu 9,5%) mai mult comparativ cu anul 2013.

În raport cu sarcina stabilită pentru anul 2014, încasările au fost executate la nivel de 
100,9%, sau au fost acumulate venituri cu 37,1 mil.lei mai mult. 

Totodată, în anul 2014 numărul plătitorilor TVA care au achitat sume TVA la buget 
mai mult de 1 mil lei s-a majorat cu 22 (de la 591 în anul 2013 până la 613 în anul 2014). 

2.4.1.2.Accizele

Pe parcursul anului 2014, la bugetul public național au fost încasate accize, aferente 
livrărilor efectuate pe teritoriul țării, administrate de Serviciul Fiscal de Stat, în sumă 
de 648,0 mil.lei, ceea ce constituie cu 62,3 mil.lei (sau cu 8,8%) mai puțin decât în pe-
rioada similară a anului 2013.

Comparativ cu sarcina stabilită, încasările au fost executate la 102,7%, sau au fost 
încasate venituri cu 17,3 mil.lei mai mult. 

Dat fiind faptul stabilirii cotelor pentru băuturile alcoolice tari în lei la litru /alc.
abs. egale cu cele stabilite pentru alcoolul etilic, obligația privind achitarea accizelor 
la aceste mărfuri nu se înregistrează, din motivul că suma trecerii în cont a accizelor 
aferente alcoolului etilic utilizat la producerea lor, este egală cu accizul calculat.

La capitolul „Accize la produsele din tutun”,  în pofida majorării cotei accizelor la 
produsele din tutun începînd cu luna ianuarie a anului 2014, s-a constatat o descreș-
tere a accizelor achitate în raport cu perioada analogică a anului 2013 cu 81,8 mil.lei. 
Diminuarea încasărilor la acest compartiment a fost cauzată de reducerea volumelor 
de comercializare a țigaretelor fabricate  în țară.

2.4.1.3.Impozitul pe venit

În perioada anului 2014 încasările impozitului pe venit la BPN au constituit 4 877,5 
mil lei sau mai mult față de anul precedent cu 18,4% și cu 90,7 mil.lei, sau cu 1,9% mai 
mult față de sarcina aprobată.

Analiza executării sarcinii de încasări pe tipurile impozitului pe venit denotă o su-
praîndeplinire la  următoarele compartimente:

- impozitul pe venit din salariu ;
- impozitul pe venit reținut la sursa de plată ;
- impozitul pe venit reținut din suma dividendelor achitate.
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Totodată, la capitolul impozitul pe venit din activitatea operațională, în raport cu 
sarcina stabilită pe perioada de gestiune, s-a înregistrat o micșorare a încasărilor cu 
3,8 mil. lei sau cu 3,9 %. Unul din factorii care a influențat micșorarea impozitului pe 
venit este că agenții economici devenind, pe parcursul anului de gestiune, plătitori ai 
TVA urmau să aplice un alt regim de impozitare. 

2.4.2.Cresc restanțele la BNP

Pe parcursul anului 2014, organele Serviciului Fiscal de Stat prin măsuri de executare sili-
tă au încasat la bugetul public național obligații fiscale în mărime de 482,0 mil lei, inclusiv:

- din conturi bancare ale restanțierilor și debitorilor acestora a fost încasată suma de 
373,6 mii lei;

- ridicate mijloace bănești din casierie în sumă de 74,6 mil lei;
- de la comercializarea bunurilor sechestrate au fost încasate 4,7 mil lei;
- achitarea benevolă a obligațiilor fiscale în urma sechestrării și restituirii ulterioare 

a bunurilor în sumă de 29, 0 mil lei (tabelul nr.2).

Comparativ cu perioadă anului precedent, per ansamblu se constată o creștere a 
încasărilor obligațiilor fiscale de pe urma aplicării măsurilor de asigurare și executare 
silită cu 12,4 mil lei sau cu 2,6%. 

Totodată,  valoarea bunurilor sechestrate pe parcursul anului 2014 a constituit 130,9 
mil lei, iar soldul bunurilor sechestrate la finele anului a constituit 312,4 mil lei, inclu-
siv valoarea bunurilor cu drept de comercializare fiind de 186,9 mil lei.

Tabelul nr.2
Informație referitor la rezultatele executării silite aferent anului 2014 în raport cu 2013

Nr. 
d/o MĂSURILE DE EXECUTARE SILITĂ

2014
(mil 
lei)

2013
(mil 
lei)

devieri 
în %

1 încasări din conturi bancare ale restanțierilor și a 
debitorilor lor 373,6 347,8 +7,4

2 ridicate mijloace bănești din casierie 74,6 75,1 -0,6
3 încasări de la comercializarea bunurilor sechestrate 4,7 3,2 +49,7

4
suma bunurilor încasate și ulterior restituite în 
legătură cu achitarea benevolă a obligațiilor fiscale 
restante

29,0 43,5 -33,2

5 valoarea bunurilor sechestrate de la începutul anului 130,9 160,3 -18,3
6 soldul bunurilor sechestrate 312,0 284,6 +9,6
7 valoarea bunurilor cu drept de comercializare 186,9 150,0 +24,6

8
suma totală aferentă încasărilor obligațiilor fiscale 
prin 
masuri de executare silită

482,0 469,5 +2,6
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- de la comercializarea bunurilor sechestrate au fost încasate 4,7 mil lei;
- achitarea benevolă a obligațiilor fiscale în urma sechestrării și restituirii ulterioare 

a bunurilor în sumă de 29, 0 mil lei (tabelul nr.2).
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Tabelul nr.2
Informație referitor la rezultatele executării silite aferent anului 2014 în raport cu 2013

Nr. 
d/o MĂSURILE DE EXECUTARE SILITĂ

2014
(mil 
lei)

2013
(mil 
lei)

devieri 
în %

1 încasări din conturi bancare ale restanțierilor și a 
debitorilor lor 373,6 347,8 +7,4

2 ridicate mijloace bănești din casierie 74,6 75,1 -0,6
3 încasări de la comercializarea bunurilor sechestrate 4,7 3,2 +49,7

4
suma bunurilor încasate și ulterior restituite în 
legătură cu achitarea benevolă a obligațiilor fiscale 
restante

29,0 43,5 -33,2

5 valoarea bunurilor sechestrate de la începutul anului 130,9 160,3 -18,3
6 soldul bunurilor sechestrate 312,0 284,6 +9,6
7 valoarea bunurilor cu drept de comercializare 186,9 150,0 +24,6

8
suma totală aferentă încasărilor obligațiilor fiscale 
prin 
masuri de executare silită

482,0 469,5 +2,6
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În pofida măsurilor întreprinse, la situația din 31.12.2014, în sistemul informațional 
al SFS se înregistrează restanță la plăți de bază la BPN în sumă totală de 1674,5 mil. 
lei (anexa nr. 3), inclusiv:

- la bugetul de stat – 618,5 mil lei;
- la bugetul unităților administrativ teritoriale – 203,2 mil lei;
- la bugetul  asigurărilor sociale de stat  – 830,1 mil lei;
- la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală – 22,7 mil lei.

Comparativ cu începutul anului, restanța la plățile de bază la BPN a înregistrat o 
creștere cu 169,9 mil lei sau cu 11,3% (figura nr.5), inclusiv:

- la bugetul de stat - creștere cu 83,2 mil lei sau cu 15,6%;
- la bugetul unităților administrativ teritoriale - diminuare cu 39,8 mil lei sau cu 16,4%;
- la bugetul  asigurărilor sociale de stat – creștere cu 122,3 mil lei sau cu 17,3%;
- la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală - creștere cu 4,2 mil lei 

sau cu 22,8%.
Figura nr.5

Dinamica restanțelor administrate de SFS la Bugetul Public Național (plăți de bază)
 (mil lei)
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care au admis creșterea restanței la BPN sunt: Glodeni, Dubăsari, Orhei, Fălești, Basa-
rabeasca, Anenii-Noi, DGAMC. La BUAT 19 de IFST și DGAMC au asigurat reduce-
rea restanțelor, în timp ce unele IFST, cum ar fi pe raionale Călărași, Drochia, Fălești, 
Hâncești, Nisporeni, Soroca, Orhei, Ungheni, Anenii-Noi, Criuleni, Dondușeni, Ialo-
veni, Glodeni au admis creșterea restanțelor.

2.4.3.Restituirea taxei pe valoarea adăugată – în creștere, 
iar a accizelor – în descreștere

În perioada de gestiune de către agenții economici a fost solicitată spre restituire 
TVA în sumă de 3 005,6 mil lei, din care s-a acceptat spre restituire 2 512,9 mil lei sau 
83,6%, diferența a constituit suma solicitată neargumentat. 
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Similar au fost solicitate spre restituire accize în sumă de 255,8 mil lei, din care s-a 
acceptat spre restituire 255,3 mil lei sau 99,8%.

Conform datelor sistemului trezorerial, în anul 2014 real au fost restituite TVA în 
sumă de 2375,5 mil lei și accize în sumă de 259,4 mil.lei (tabelul nr.3)

Tabelul nr.3
Restituirea TVA și Accize în anii 2010-2014, mil lei

Nr 
d/o

Restituirea 
pe tip de 
impozit

Suma 
restituită în

2010

Suma 
restituită în

2011

Suma 
restituită în

2012

Suma 
restituită în

2013

Suma 
restituită în

2014
1 TVA 1.058,3 1.221,4 1.719,0 1.896,5 2.375,5
2 Accize 78,7 80,1 80,0 261,6 259,4

Pe parcursul anului 2014 au fost examinate 2732 cereri depuse de către subiecții im-
pozabili solicitanți. Din totalul cererilor examinate 2594 cererii, au fost soluționate, iar 
238 au fost respinse ca nefondate. În mediu, Serviciul Fiscal de Stat a examinat cazu-
rile de restituire a TVA în termen de 20,5 zile.

2.4.4. Controale fiscale - mai puține, randament – mai sporit

În perioada de raportare au fost efectuate 60 523 controale fiscale. Comparativ cu 
perioada anului precedent (74 029 controale fiscale), numărul acestora s-a diminuat 
cu 13506 sau cu 18%.

Totodată, numărul controalelor fiscale planificate, efectuate prin metoda verificării 
totale s-a majorat cu 431 controale (1 087 în anul 2014 și  656 în anul 2013).

Dinamica tuturor controalelor efectuate în anul 2014, comparativ cu perioada simi-
lară a anului precedent, este prezentată în figura nr.6.          

Figura nr.6

 

Totale totale,
plan

totale,
neplan Tematice tematice,

plan
tematice,
neplan Repetate Operative Contra-

punere Camerale Alte
metode

anul 2013 2 959 656 2 303 29 968 1 027 28 941 96 12 519 3 523 19 275 5 689
anul 2014 3 922 1 087 2 835 24 484 1 928 22 556 88 9 315 3 801 16 391 2 522

0

10000

20000

30000

40000

nu
m

ăr
ul

 d
e 

co
nt

ro
al

e

metoda de verificare

Dinamica  controalelor efectuate



- 24 -

În pofida măsurilor întreprinse, la situația din 31.12.2014, în sistemul informațional 
al SFS se înregistrează restanță la plăți de bază la BPN în sumă totală de 1674,5 mil. 
lei (anexa nr. 3), inclusiv:

- la bugetul de stat – 618,5 mil lei;
- la bugetul unităților administrativ teritoriale – 203,2 mil lei;
- la bugetul  asigurărilor sociale de stat  – 830,1 mil lei;
- la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală – 22,7 mil lei.

Comparativ cu începutul anului, restanța la plățile de bază la BPN a înregistrat o 
creștere cu 169,9 mil lei sau cu 11,3% (figura nr.5), inclusiv:

- la bugetul de stat - creștere cu 83,2 mil lei sau cu 15,6%;
- la bugetul unităților administrativ teritoriale - diminuare cu 39,8 mil lei sau cu 16,4%;
- la bugetul  asigurărilor sociale de stat – creștere cu 122,3 mil lei sau cu 17,3%;
- la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală - creștere cu 4,2 mil lei 

sau cu 22,8%.
Figura nr.5

Dinamica restanțelor administrate de SFS la Bugetul Public Național (plăți de bază)
 (mil lei)

Pe parcursul anului 2014, la BPN au asigurat micșorarea restanței IFS Briceni, Cahul, 
Căușeni, Cimișlia, Hâncești, Ocnița, Sângerei, Taraclia Strășeni, Râșcani. Totodată, IFS 
care au admis creșterea restanței la BPN sunt: Glodeni, Dubăsari, Orhei, Fălești, Basa-
rabeasca, Anenii-Noi, DGAMC. La BUAT 19 de IFST și DGAMC au asigurat reduce-
rea restanțelor, în timp ce unele IFST, cum ar fi pe raionale Călărași, Drochia, Fălești, 
Hâncești, Nisporeni, Soroca, Orhei, Ungheni, Anenii-Noi, Criuleni, Dondușeni, Ialo-
veni, Glodeni au admis creșterea restanțelor.

2.4.3.Restituirea taxei pe valoarea adăugată – în creștere, 
iar a accizelor – în descreștere

În perioada de gestiune de către agenții economici a fost solicitată spre restituire 
TVA în sumă de 3 005,6 mil lei, din care s-a acceptat spre restituire 2 512,9 mil lei sau 
83,6%, diferența a constituit suma solicitată neargumentat. 

 

535,3

243,0

707,8

18,5

618,5

203,2

830,1

22,7

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

BS

BUAT

BASS

FAOAM

31.12.2014 31.12.2013

- 25 -
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În perioada de gestiune, în rezultatul controalelor fiscale efectuate au fost calculate 
suplimentar la buget impozite, taxe și alte plăți în sumă totală de 1201,2 mil lei, inclu-
siv sancțiuni 457,9 mil lei. În comparație cu perioada anului 2013 în anul curent au 
fost calculate impozite și sancțiuni mai mult cu 548,2 mii lei sau cu 84%.

Totodată, în perioada de raportare, în rezultatul controalelor efectuate și deciziilor 
adoptate, au fost micșorate pierderile fiscale cu 276,3 mil lei și micșorată suma TVA 
destinată trecerii în cont cu 60,6 mil lei.

În rezultatul controalelor fiscale efectuate, suma totală a impozitelor și faptelor cal-
culată suplimentar în anul 2014 a constituit 743,4 mil lei. Respectiv, au fost încasate 
impozite, taxe, majorări de întârziere în sumă totală de 180,5 mil lei. Totodată, au fost 
aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 457,9 mil lei. În comparație cu perioada similară 
a anului 2013 s-au încasat impozite și sancțiuni mai mult cu 369,9 mii lei sau cu 0,21%. 

În urma unui control total, în mediu pe SFS s-au calculat suplimentar obligații fiscale 
în sumă de 249,2 mii lei. Cel mai înalt nivel în acest sens  a fost obținut de IFS pe mun.
Chișinău, IFS pe raioanele Edineț, Strășeni, Dubăsari și de Direcția Generală admi-
nistrarea marilor contribuabili din cadrul IFPS. Totodată, un nivel mult mai jos decât 
cel mediu au înregistrat IFST Nisporeni, Soroca, Călărași, Telenești, Cahul, Ialoveni, 
Glodeni, Cimișlia, Bălți, UTA Găgăuzia, Ștefan - Vodă ș.a.

Ponderea sumelor achitate din suma total calculată suplimentar la buget (cu excep-
ția sumelor calculate prin metoda estimativă, agenților economici aflați în procesul de 
insolvabilitate, contestate la SFS sau în instanța de judecată și sumele micșorate con-
form cadrului legal) constituie 87%. Analiza cost eficiență denotă că la un leu de sala-
rizare conform salariilor de funcții a inspectorilor fiscali din subdiviziunile de control 
s-au obținut venituri real încasate la buget în sumă de aproximativ 10 lei. Cel mai înalt  
nivel al randamentului din punct de vedere al cheltuitelor la un leu încasat în urma 
controalelor au înregistrat IFS teritoriale Chișinău, Fălești, Căușeni, Briceni, Drochia, 
Direcția generală administrarea marilor contribuabili din cadrul IFPS. Totodată, cel 
mai jos nivel al eficienței controalelor s-a dovedit a fi la IFS teritoriale Șoldănești, Stră-
șeni, Hâncești, Orhei, Telenești, Nisporeni, Cimișlia, Anenii-noi, UTA Găgăuzia.

2.4.5. Conlucrarea cu organele de drept disciplinează contribuabilii

În perioada anului 2014 în total pe republică au fost efectuate 434 controale la solicita-
rea organelor de drept, inclusiv la solicitarea CNA – 71, Procuraturii – 95 și MAI – 268.

Din numărul total de controale, efectuate la solicitarea instituțiilor respective, 111 
controale au fost efectuate prin metoda verificării totale, 91 prin metoda verificării 
tematice, 143 prin metoda verificării operative și 69 prin alte metode de control. 

În rezultatul analizei efectuate s-a constatat că, în urma acestor controale, au fost 
calculate la buget suplimentar impozite, taxe, majorări de întârziere și aplicate sanc-
țiuni fiscale în sumă totală de 142,4 mil lei, inclusiv la solicitarea CNA – 88,9 mil lei, 
Procuraturii – 38, 3 mil lei și MAI – 15,1 mil lei.
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Este de menționat că, din cele 434 controale efectuate la solicitarea organelor de 
drept, 205 controale (47%) au fost ineficiente. 

În așa mod, dacă ne referim la controalele efectuate după solicitanți, se constată ur-
mătoarele:

• din cele 71 controale, efectuate la solicitarea CNA, 39 controale (55%) au fost ine-
ficiente; 

• din cele 95 controale, efectuate la solicitarea Procuraturii, 36 controale (38%) au 
fost ineficiente; 

• din cele 268 controale, efectuate la solicitarea MAI, 130 controale (49%) au fost 
ineficiente. 

Totodată, de către IFS teritoriale au fost primite pentru examinare după competență 
de la alte organe (organele poliției, inspecția financiară, altele) 4705 procese verbale, 
fiind aplicate sancțiuni de către organul fiscal în 4286 de cazuri, în sumă de 2, 3 mil lei 
dintre care au fost încasate 1,0 mil lei (45%).

În urma analizei informației prezentate de IFS teritoriale în darea de seamă aferentă 
aplicării Codului penal s-a stabilit că de către IFS teritoriale în anul 2014 au fost înain-
tate organelor de drept 291 sesizări (cu 39 sesizări mai mult față de 2013), dintre care 
înaintate la Procuratură – 277 sesizări și la MAI – 14 sesizări, cu suma totală a pagubei 
de 86,6 mil lei, cu 4,5 mil lei mai puțin față de anul 2013 (91,2 mil lei).

În timp ce IFS teritoriale Edineț, Criuleni, Orhei au înregistrat  creștere semnificativă 
a sesizărilor înaintate precum și a valorii pagubei estimate, față de perioada similară a 
anului 2013, inspectoratele fiscale  teritoriale Ialoveni, Bălți, Ștefan Vodă au înregistrat  
micșorarea și a numărului de sesizări, și a valorii pagubelor necesare de recuperat.

Totodată, la IFS pe mun.Chișinău se constată o majorare a sesizărilor înaintate cu 25 
la număr, însă valoarea pagubei este mai mică cu 32 mil lei față de anul 2013, iar la IFS 
pe raionul Strășeni se constată o micșorare a sesizărilor înaintate cu 7, însă valoarea 
pagubei este mai mare cu 1,0 mil lei.

Din cele 291 sesizări înaintate, în 28 cazuri s-a refuzat intentarea proceselor penale, 
suma pagubei constituind 4,1 mil lei, în 67 cazuri au fost intentate procese penale (cu 
54 de cazuri mai multe față de 2013), dintre care organele procuraturii - 58 cazuri, iar 
Ministerul Afacerilor Interne - 9 cazuri, iar celelalte 196 sesizări se află în proces de 
examinare.

Din cele 67 procese penale intentate de către organele de drept au fost transmise în 
instanțele de judecată 4 cauze penale (Procuratura), suma pagubei constituind 717,0 
mii lei, iar în perioada anului 2013, din 13 procese penale intentate de către organele 
de drept, au fost transmise în instanțele de judecată analogic 4 cauze penale (Procura-
tura), suma pagubei constituind 383,6 mii lei (cu 333,4 mii lei mai puțin față de 2014).
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Concomitent, prin intermediul IFPS organele de drept au fost sesizate în 234 de ca-
zuri cu suma pagubei estimate de 2628,0 mil lei. Din acest număr de sesizări în 114 
cazuri au fost intentate dosare penale, în 2 cazuri – s-a refuzat intentarea, un caz a fost 
suspendat, un caz a fost clasat, iar 116 cazuri sunt în proces de examinare.

În anul 2014 IFS teritoriale au participat la examinarea litigiilor în instanțele de jude-
cată în 1415 dosare (cu 158 dosare mai puțin față de anul 2013), în sumă de 549,0 mil 
lei (cu 185,8 mil lei mai puțin față de anul 2013), dintre care:

- pe litigiile contribuabililor împotriva IFS – 1026 dosare în sumă de 513,5 mil lei, 
dintre care au fost emise hotărâri definitive și irevocabile în defavoarea SFS – în 77 
dosare (7,5%) cu suma de 28,0 mil lei (5,5 %), câștigate de SFS – 336 dosare (32,7%) cu 
suma de 137,7 mil lei (26,8 %), în examinare se află – 613 dosare (59,8%), cu suma de 
347,8 mil lei (67,7 %);

- pe litigiile IFS împotriva contribuabililor – 390 dosare în sumă de 35,5 mil lei, dintre 
care au fost emise hotărâri definitive și irevocabile în defavoarea SFS – în 12 dosare 
(3,1%) în sumă de 2,7 mil lei (7,6 %), câștigate de SFS – 245 dosare (62,8%) în sumă de 
12,4 mil lei (35,1%), în examinare – 133 dosare (34,1%) în sumă de 20,4 mil lei (57,3%);

Concomitent, în anul 2014 organele fiscale au examinat 512 contestații (IFPS – 123, 
IFS pe mun. Chișinău – 235, IFS pe mun. Bălți – 29 și 173 - alte IFS teritoriale), cu 716 
contestații mai puține față de anul 2013, dintre care: au fost respinse ca neîntemeia-
te - 387 (75,5%), admise parțial - 47 (9,2%), de suspendare și recontrol - 27 (5,3%), de 
satisfacere - 51 (10,0%). De menționat că IFS pe raioanele Drochia și Soroca nu au avut 
nici o contestație pentru cele examinate pe parcursul anului 2014, iar IFS pe raioanele 
Anenii Noi, Cahul, Cantemir, Călărași, Ocnița, Șoldănești, Ștefan Vodă și Telenești au 
avut doar câte o contestație care au fost examinate pe parcursul anului 2014.

2.4.6. Evoluții pozitive în activitatea autorității fiscale 
confirmate prin sondaje sociologice 

Republica Moldova înregistrează anual succese în cel mai popular rating privind 
compararea reglementărilor în afaceri pentru antreprenorii locali în 189 de economii, 
publicat de Grupul Băncii Mondiale. Astfel, la capitolul Achitarea impozitelor, exper-
ții studiului ,,Doing Business 2015” apreciază activitatea organelor fiscale  cu plus (+) 
35 poziții față de raportul precedent (poziția 105* – Doing Business 2014, poziția 70* 
– Doing Business 2015). 

După principalii indicatori aferenți domeniului fiscal, datele din Doing 
Business 2015 se prezintă în tabelul nr.4     

Tabelul nr.4
Datele aferente domeniului fiscal din Raportul Doing Business 2015

Indicatori Moldova 
DB 2015   

Moldova 
DB2014

Europa și Asia 
Centrală OECD

Numărul de plăți/an 21,0 31.0 20,5 11,8
Timpul utilizat (ore/an) 185 181 234,3 175,4
Impozit pe venit
(% din venit) 9,3 9,6 10,4 16,4
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Indicatori Moldova 
DB 2015   

Moldova 
DB2014

Europa și Asia 
Centrală OECD

Impozit și rețineri din sal-
ariu(% din venit) 30,2 30,6 21,4 23,0

Alte impozite/taxe
(% din venit) 0,2 0,2 3,1 1,9

Cota totală de impunere(% 
din venit) 39,7 40,4 34,9 41,3

Una din cauze, grație căreia au fost înregistrate progresele menționate, este imple-
mentarea e-declarațiilor, achitarea on-line a obligațiilor, reducerea numărului de de-
clarații prin comasarea lor. 

În perioada martie-mai 2014, în urma vizitelor șefului IFPS în raioanele republicii și 
urmare a discuțiilor purtate, a fost efectuat un alt sondaj de opinie. 

În total au fost chestionați 615 de angajați ai organelor fiscale teritoriale, ai  Inspecto-
ratului Fiscal Principal de Stat și 2302 de contribuabili. 

Chestionarul a avut menirea de a aprecia  activitatea conducerii organelor fiscale, 
anonim și confidențial.

În urma totalizării rezultatelor chestionarului s-a constatat:
- mai mult de jumătate din contribuabili și angajați ai SFS apreciază pozitiv acțiunile 

întreprinse de către șeful IFPS în ultimul an, întru modernizarea administrării fiscale;
- colaborarea SFS cu contribuabilii și serviciile prestate de către acesta au fost apre-

ciate ca pozitive de către 70% din contribuabili;
- gradul de profesionalism al angajaților SFS este apreciat la 60% cu calificativul ”bine”.

În perioada 21-27 octombrie 2014, dna Ylva Vesterlund, expert pe termen scurt în 
domeniul comunicării  al Agenției Fiscale Suedeze, în  baza unor interviuri anonime 
a  realizat  un sondaj cu scopul examinării culturii organizaționale și percepția aces-
teia de către angajații SFS. La subiectul ,,Interacțiunea cu contribuabilii și viziunile 
lor vis-a-vis de administrarea fiscală și sistemul fiscal majoritatea angajaților cred că 
reputația Serviciului Fiscal de Stat s-a îmbunătățit, că realizarea obligațiunilor fiscale 
și conformarea benevolă  de către contribuabili a devenit mai transparentă datorită 
automatizării și implementării e-serviciilor noi lansate. La subiectul ,,Cunoașterea di-
recției strategice” majoritatea angajaților cunosc ambiția de a deveni o administrație 
orientată spre deservire, au o atitudine bună față de dezvoltarea e-serviciilor noi.

Totodată, în procesul sondajului menționat mulți angajați au menționat că au trecut 
prin practica negativă de a fi insultați s-au agresați din partea contribuabililor, percep 
că unii contribuabili nu doresc să achite impozite.

La finele lui 2014, Transparency International - Moldova a prezentat rezultatele unei cerce-
tări sociologice, conform căreia 80% din oamenii de afaceri chestionați au apreciat că anume 
angajații Fiscului dau dovadă de cel mai corect comportament în raport cu contribuabilii.
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III. Activități generale instituționale
3.1. Legalizarea identificării vizuale a SFS 

Pe parcursul anilor SFS a utilizat stema proprie care, deși nu a fost aprobată în mod 
stabilit de autoritățile statului, a reprezentat instituția și a fost îndrăgită de angajații 
fiscali. Însă, odată cu schimbarea viziunii asupra funcțiilor serviciului fiscal de stat, a 
apărut necesitatea elaborarea unor simboluri heraldice. Aceasta sarcină a fost realiza-
tă în anul 2014.

Astfel, prin elementele Stemei SFS, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 500 din 
01.07.2014, sunt exprimate aspirațiile, convingerile, principiile și valorile autorității 
fiscale.

Această modificare a fost propusă ca un argument suplimentar a schimbărilor ce 
au loc în sistemul fiscal și care implică atât modificare de atitudini, la nivelul fiecărui 
angajat, cât și simplificarea de proceduri, oferirea de servicii calitative contribuabililor 
și aducerea lor la un nivel mai înalt, la un nivel european.

Prin adoptarea stemei și drapelului, SFS a dat dovadă că administrarea fiscală trece 
definitiv și irevocabil spre sfera deservirii și diminuează accentele de pe încasarea for-
țată și exercitarea de controale, lăsându-le doar ca soluții pentru cazurile iremediabile 
de eschivare de la onorarea obligațiunilor și de încălcare a legislației.

3.2. Dezvoltarea profesională a funcționarilor fiscali - 
îmbunătățește  interacțiunea SFS – contribuabil

     Întru realizarea obiectivelor strategice ale Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 
2014, fortificarea capacităților  funcționarilor fiscali cu scopul obținerii unui feed-back 
pozitiv pentru interacțiunea SFS – contribuabil, a fost elaborat și  realizat „Planul cursu-
rilor de dezvoltare profesională internă și externă a personalului din cadrul Serviciului 
Fiscal de Stat  pentru anul 2014”.  Prin intermediul acestui plan s-au stabilit grupurile 
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- țintă și obiectivele-cheie, reieșind din necesitățile fiecărui angajat, cât și prioritățile de 
dezvoltare ale instituției pentru perioada ulterioară. Una din realizările de importanță 
majoră, în domeniul dezvoltării profesionale pe parcursul anului 2014, a fost încheierea 
Acordului de colaborare între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și Centrul Națio-
nal Anticorupție care prevede și realizarea activităților de instruire privind aspectele 
legislației în vigoare de combatere a actelor de corupție.  Ca rezultat al acestui Acord 
încheiat pe parcursul anului 2014, pentru toți angajații din 35 IFS teritoriale au fost des-
fășurate  seminare cu genericul ,,Răspunderea juridică pentru actele de corupție” cu 
suportul Centrului Național Anticorupție, la care au participat 577 funcționari fiscali.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a demarat un proiect de mare importanță pri-
vind instruirea noilor angajați din cadrul Serviciului Fiscal de Stat conform unui Pro-
gram de instruire teoretică și practică, elaborat și realizat de specialiști notorii ai Ser-
viciului Fiscal de Stat. Proiectul dat se desfășoară începând cu 13 octombrie 2014 și 
va continua până la 04 aprilie 2015, în cadrul căruia beneficiază de instruire 24 de 
funcționari publici nou - angajați.

Pe parcursul anului 2014, pentru prima dată în practica ultimilor ani, Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat a organizat întruniri comune ale conducerii Serviciului Fiscal 
de Stat cu contribuabili din  regiunile de nord și sud ale Republicii Moldova, având 
suportul specialiștilor cu vastă experiență în domeniu ai Asociației Auditurilor și Con-
sultanților în Management din Republică Moldova AO ”Ecofin consult” și Asociației 
,,ACAP”, la care au participat peste 1000 de persoane.

Totodată, pe parcursul  anului 2014 au fost organizate mai multe activități de in-
struire, inclusiv conform Planului anual de dezvoltare profesională a  funcționarilor 
fiscali din cadrul SFS, la care au participat 2126 funcționari fiscali din cadrul IFPS și 
IFS teritoriale.  În cadrul instruirii externe au participat 133 funcționari fiscali. 

De asemenea, în anul 2014 au fost desfășurate 98 concursuri, în cadrul cărora au fost 
scoase la concurs 167  funcții vacante. Drept rezultat, au fost angajate pe baze de merit 
128 persoane. 

Totodată, au fost realizate măsuri adecvate pentru asigurarea prevenirii corupției 
și abaterilor disciplinare. Astfel, întru contracararea corupției și protecționismului au 
fost emise 9 ordine și 13 indicații. De comun cu CNA, în limita competenței, în 5 ca-
zuri au fost desfășurate măsuri operative de investigații ce țin de prevenirea și comba-
terea cazurilor de corupție și protecționism în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

De asemenea, de către Direcția securitate internă și anticorupție au fost efectuate 
121 cercetări de serviciu, în baza materialelor parvenite de la contribuabili, IFPS, IFS 
teritoriale, alte instituții de stat și autosesizărilor. 

În cadrul Comisiei de disciplină, în total pe SFS au fost examinate 138 sesizări. Au 
fost sancționați 121 funcționari din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv 19 – mus-
trare aspră, 38 – mustrare și 64 – avertisment, o persoană s-a concediat.
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vind instruirea noilor angajați din cadrul Serviciului Fiscal de Stat conform unui Pro-
gram de instruire teoretică și practică, elaborat și realizat de specialiști notorii ai Ser-
viciului Fiscal de Stat. Proiectul dat se desfășoară începând cu 13 octombrie 2014 și 
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de Stat cu contribuabili din  regiunile de nord și sud ale Republicii Moldova, având 
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sultanților în Management din Republică Moldova AO ”Ecofin consult” și Asociației 
,,ACAP”, la care au participat peste 1000 de persoane.

Totodată, pe parcursul  anului 2014 au fost organizate mai multe activități de in-
struire, inclusiv conform Planului anual de dezvoltare profesională a  funcționarilor 
fiscali din cadrul SFS, la care au participat 2126 funcționari fiscali din cadrul IFPS și 
IFS teritoriale.  În cadrul instruirii externe au participat 133 funcționari fiscali. 

De asemenea, în anul 2014 au fost desfășurate 98 concursuri, în cadrul cărora au fost 
scoase la concurs 167  funcții vacante. Drept rezultat, au fost angajate pe baze de merit 
128 persoane. 

Totodată, au fost realizate măsuri adecvate pentru asigurarea prevenirii corupției 
și abaterilor disciplinare. Astfel, întru contracararea corupției și protecționismului au 
fost emise 9 ordine și 13 indicații. De comun cu CNA, în limita competenței, în 5 ca-
zuri au fost desfășurate măsuri operative de investigații ce țin de prevenirea și comba-
terea cazurilor de corupție și protecționism în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

De asemenea, de către Direcția securitate internă și anticorupție au fost efectuate 
121 cercetări de serviciu, în baza materialelor parvenite de la contribuabili, IFPS, IFS 
teritoriale, alte instituții de stat și autosesizărilor. 

În cadrul Comisiei de disciplină, în total pe SFS au fost examinate 138 sesizări. Au 
fost sancționați 121 funcționari din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, inclusiv 19 – mus-
trare aspră, 38 – mustrare și 64 – avertisment, o persoană s-a concediat.
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3.3. Cooperarea cu alte instituții publice și organizații nestatale 
în interesul contribuabilului

Pe parcursul anului 2014 a continuat colaborarea cu alte instituții de stat și organi-
zații nestatale în vederea acordării sprijinului reciproc în exercitarea  atribuțiilor, în  
scopul instruirii reciproce a personalului, precum și consultării opiniilor pe probleme 
de administrare fiscală.

Pe bază instituțională, reprezentanții comunităților de afaceri, științifice, profesio-
nale, de artă au participat la dezbaterea diverselor probleme în cadrul Consiliului de 
Conformare și Consiliului Consultativ. Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul anului, a 
avut suportul Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Mol-
dova (ACAP) și a Asociației Auditorilor și Consultanților în Management din Repu-
blica Moldova ,,AO Ecofin Consult”, în desfășurarea seminarelor regionale pentru 
contribuabili și funcționari fiscali.

De asemenea, pe parcursul anului au fost semnate  noi acorduri de colaborare, in-
clusiv cu Centrul Național Anticorupție, Centrul Național de Protecție a Datelor cu 
Caracter Personal, Departamentul poliției de Frontieră al MAI, ÎS ,,Poșta Moldovei”, 
Asociația Auditorilor și Societăților de Audit din Republica Moldova. 

În procesul de contracarare a fenomenului ,, salarii în plic,, Serviciul Fiscal de Stat a 
avut suportul Inspectoratului Muncii și  Inspectoratului General de Poliție. Centrul 
Național Anticorupție a conlucrat cu SFS pe mai multe dimensiuni, inclusiv combate-
rea și preîntîmpinarea corupției în râdurile funcționarilor fiscali, instruirii angajaților 
fiscali în privința punerii în aplicare a testelor de integritate, precum și în combaterea 
evaziunii fiscale.

Cooperarea cu Confederația Națională a Patronatelor, Camera de Comerț Ameri-
cană și Asociația Businessului European a contribuit la avizarea unor documente de 
politici în domeniul fiscal, consultarea opiniilor pe diverse chestiuni de administrare 
fiscală, participarea reciprocă la diferite evenimente desfășurate pe parcursul anului.

Cu autoritățile publice locale s-a conlucrat permanent, începând cu etapa de planifi-
care a bugetelor, amânarea avizelor de plată, colectarea impozitelor și taxelor locale, 
executarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi și finalizând cu raportarea 
executării bugetelor unităților administrativ teritoriale. Serviciile de colectare a impo-
zitelor și taxelor locale au acordat inspectoratelor fiscale de stat teritoriale suport în 
înmânarea cetățenilor a declarațiilor fiscale precompletate, iar reprezentanți ai orga-
nelor deliberative și executive ale autorităților locale au participat activ în Consiliile 
de Conformare la nivel local.
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3.4. Aprofundarea cooperării internaționale - 
un imperativ al zilei

În anul 2014 Serviciul Fiscal de Stat a realizat calitatea sa de membru activ  a două 
organizații internaționale de profil: 

- Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA). Republica Moldova 
a aderat la IOTA în conformitate cu prevederile Legii nr.19-XV din 12.02.2004, care are 
misiunea de a crea un forum de discuții privind probleme practice de administrare 
fiscală, să furnizeze cooperarea între administrațiile fiscale în regiunea Europeană și 
să susțină dezvoltarea acestora conform necesităților sale individuale. În anul 2014 
SFS a utilizat platforma IOTA pentru ridicarea nivelului de cunoștințe participând la 
circa 30 de seminare, solicitând experiența țărilor membre ale IOTA asupra a 5 pro-
bleme de administrare fiscală și împărtășindu-și propria experiență, răspunzând la 39 
chestionare tehnice IOTA.

- Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale 
Comunității Statelor Independente (CC-CSF), înființat la 31 mai 2001, în care și Repu-
blica Moldova este membru activ. Direcția de activitate principală a Consiliului este 
colaborarea și cooperarea serviciilor fiscale ale statelor naționale de politică și admi-
nistrare fiscală, crearea condițiilor optime pentru funcționarea zonei de liber schimb, 
elaborarea acordurilor și hotărârilor interstatale și interguvernamentale de îmbună-
tățire a politicii și administrării fiscale cu asigurarea transparenței legislației fiscale 
ale statelor membre cu scopul unificării spațiului fiscal, întărirea controlului fiscal în 
sfera activității economice externe și altele. În cadrul  ședinței anuale a Consiliului, 
Serviciul Fiscal de Stat a prezentat viziunea și experiența națională asupra a 3 chesti-
uni importante: impozitarea persoanelor fizice cu venituri mari; aplicarea modelului 
de management al riscurilor și impozitarea nerezidenților. 

Cooperarea cu Fondul Monetar Internațional 
Pe parcursul anului 2014 a fost efectuată o vizită de lucru a experților FMI, pentru 

acordarea asistenței tehnice privind implementarea managementului riscului de frau-
dă și implementarea măsurilor de detectare și prevenire a fraudei fiscale și o misiune 
de asistență tehnică în domeniul dezvoltării sistemului  de gestionare a riscurilor.

Recomandările experților FMI au fost axate pe modificarea statutului, acordarea au-
tonomiei și a unor responsabilități SFS, aspecte care și-au găsit reflectare în proiectul 
de lege înaintat Ministerului Finanțelor pentru promovare.

Cooperarea cu Banca Mondială 
Pe parcursul anului 2014 a continuat colaborarea cu Banca Mondială. Au fost între-

prinse lucrări de pregătire pentru implementarea Acordului de Grant pentru imple-
mentarea TAMP (TAM – Tax Administration Modernization), care se va concentra pe 
5 domenii principale: Politica și analiza fiscală, Dezvoltarea Instituțională, Dezvolta-
rea Operațională, Infrastructura IT și Modernizarea Sistemului, inclusiv implementa-
rea Sistemului Informațional Integrat, și Managementul Proiectului și Managementul 
Schimbării.

Pe parcursul anului 2014, Acordul de grant a trecut toate avizările necesare conform le-
gislației în vigoare, aflându-se actualmente la Parlament pentru procedura de ratificare. 
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3.3. Cooperarea cu alte instituții publice și organizații nestatale 
în interesul contribuabilului
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cană și Asociația Businessului European a contribuit la avizarea unor documente de 
politici în domeniul fiscal, consultarea opiniilor pe diverse chestiuni de administrare 
fiscală, participarea reciprocă la diferite evenimente desfășurate pe parcursul anului.

Cu autoritățile publice locale s-a conlucrat permanent, începând cu etapa de planifi-
care a bugetelor, amânarea avizelor de plată, colectarea impozitelor și taxelor locale, 
executarea cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi și finalizând cu raportarea 
executării bugetelor unităților administrativ teritoriale. Serviciile de colectare a impo-
zitelor și taxelor locale au acordat inspectoratelor fiscale de stat teritoriale suport în 
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3.4. Aprofundarea cooperării internaționale - 
un imperativ al zilei
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tonomiei și a unor responsabilități SFS, aspecte care și-au găsit reflectare în proiectul 
de lege înaintat Ministerului Finanțelor pentru promovare.
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Pe parcursul anului 2014 a continuat colaborarea cu Banca Mondială. Au fost între-

prinse lucrări de pregătire pentru implementarea Acordului de Grant pentru imple-
mentarea TAMP (TAM – Tax Administration Modernization), care se va concentra pe 
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Cooperarea cu Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice de 
nivel Înalt pentru Moldova (EUHLPAM) de comun cu PNUD 

Pe parcursul anului 2014, expertul EUHLPAM, dl Peter Menhard, în calitate de con-
silier al Șefului IFPS, a luat parte la  elaborarea notelor de politici și analize asupra 
regimului prețurilor de transfer, schimbului de informații, ISO 26000 ”Responsabi-
litatea socială”și ISO 27 000 ”Securitatea informației”, Acordului de grant cu Banca 
Mondială; aspecte privind Contul unic trezorerial; proiectul de lege de modificare a 
statului SFS; comentarii și sugestii pentru elaborarea Strategiei IT; acordul FACTA, 
Acordul de Asociere cu RM, modernizarea regimului de sancționare, practica UE în 
comerțul electronic, elaborarea planului de regionalizare, atelier de lucru la subiectul 
managementului proiectelor; inițierea elaborării Strategiei de dezvoltare a SFS pentru 
anii 2016-2020. 

Cooperarea cu USAID în cadrul Programului BRITE 
(Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător)
Programul BRITE a fost lansat la 14 noiembrie 2012, de către Agenția Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în parteneriat cu Guvernul Republicii Mol-
dova. Pe parcursul anului 2014, Proiectul a avut un rol important în cadrul  elaborării 
și lansării SIA „Contul curent al contribuabilului” și a Centrului Unic de Apel al SFS.

Totodată, cu suportul Programului a fost:
- efectuată evaluarea nivelului de utilizare, cunoaștere și de de către contribuabili a 

următoarelor portaluri ale SFS: fisc.md; servicii.fisc.md; monitorul.fisc.md;
- efectuată instruirea angajaților SFS în domeniul comunicării;
- elaborat și aprobat Brand Book-ul SFS.

Cooperarea cu Agenția Fiscală Suedeză, cu finanțare de către SIDA 
SFS a continuat colaborarea cu Agenția Fiscală Suedeză în baza Proiectului de Co-

operare pentru anii 2013-2015, care are drept scop de a sprijini Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat al Republicii Moldova în îmbunătățirea conformării fiscale și crește-
rea încasărilor din impozitul pe venit în Moldova, prin dezvoltarea Deservirii contri-
buabililor și a Controlului fiscal. 

Pe parcursul anului 2014, în cadrul Contractului de cooperare a fost asigurată elaborarea:
- primelor capitole din Manualul de control fiscal; 
- Metodologia de planificare a controlului fiscal în baza analizei riscurilor,
- Regulamentului cu privire la efectuarea controlului fiscal la fața locului prin meto-

da verificării operative; 
- lista serviciilor prestate de SFS;
- Ghidul de deservire a contribuabililor.
Totodată, a fost inițiat lucrul asupra elaborării rapoartelor pe zone de risc și imple-

mentat mecanismul de declarație precompletată.

Cooperarea cu administrațiile fiscale din alte state 
La 29 ianuarie 2014 a fost semnat Acordul de cooperare tehnică între Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Direcția Gene-
rală de Finanțe Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al Republicii Fran-
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ceze, care se axează pe domeniul Administrare fiscală (controlul fiscal la persoanele fizice).
Serviciul Fiscal de Stat a continuat colaborarea și cu alte administrații fiscale, inclu-

siv cu cele din Ucraina, Azerbaidjan, Estonia, România și Olanda în vederea efectuării 
schimbului de experiență și îmbunătățirii domeniului administrării fiscale. 

În partea ce ține de schimbul de informații, la solicitare au fost transmise 63 adresări 
către administrațiile fiscale străine și au fost  primite 66 solicitări de informații de la 
administrațiile fiscale străine, la care au fost întocmite sau urmează a fi întocmite răs-
punsuri în termen.

3.5. Sistemul informațional, infrastructura tehnică și
 de rețea –în dezvoltare continuă

Conform contractelor de prestare a serviciilor de administrator tehnico-tehnologic al 
sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2014, zilnic 
au fost administrate și întreținute 35 de subsisteme informaționale automatizate, 25 
servicii web și 2 portaluri web ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Paralel, s-a 
asigurat administrarea infrastructurii tehnice și de rețea a SISFS, fiind administrate 43 
rețele teritoriale,  configurate 9 servere locale noi și 42 servere blade, precum și imple-
mentarea sistemului unificat de imprimare protejată „DocPrint” în cadrul IFS teritoria-
le. În scopul excluderii echipamentului moral învechit ori defect din cadrul Serviciului 
Fiscal de Stat a fost asigurat auditul acestuia, asigurând astfel prevederile contractuale 
cu IFPS, întocmindu-se, în acest sens, 901 acte de executare a lucrărilor de audit. 

3.6. Consolidarea securității informaționale 
– în beneficiul tuturor

Revizuirea cu regularitate a soluțiilor informaționale privind corespunderea, securita-
tea, accesul la date și protecția datelor, se realizează în cadrul misiunilor de audit intern 
a sistemelor informaționale automatizate, planificate anual. În acest context, a fost dez-
voltat sistemul de audit a activității utilizatorilor în SIA „Intrare autorizată” și a fost im-
plementată soluția de monitorizare a activității utilizatorilor în serviciul Active Directory. 

În cadrul IFPS sunt puse în aplicare politici, regulamente și proceduri privind secu-
ritatea informației, bazate pe cerințele legislației în vigoare, precum și în concordanță 
cu standardele internaționale și naționale în domeniul securității informației.

Aplicațiile/serviciile electronice de uz intern și cele destinate contribuabililor sunt 
elaborate și administrate pe platforme noi (moderne), care asigură:

- restricționarea accesului la date;
- jurnalizarea (monitorizarea) acțiunilor utilizatorilor în sistem;
- asigurarea funcționalității continue a aplicațiilor/serviciilor;
- efectuarea regulată a copiilor de rezervă a bazelor de date;
- monitorizarea on-line a disponibilității sistemelor/serviciilor informaționale.
Întru prevenirea dezvăluirii informațiilor, se desfășoară activități periodice, cum ar fi:
- detectarea anticipată și prognozarea amenințărilor asupra securității informațiilor;
- estimarea probabilității realizării amenințărilor asupra securității informațiilor și 

impactului acestora asupra activității SFS;
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buabililor și a Controlului fiscal. 

Pe parcursul anului 2014, în cadrul Contractului de cooperare a fost asigurată elaborarea:
- primelor capitole din Manualul de control fiscal; 
- Metodologia de planificare a controlului fiscal în baza analizei riscurilor,
- Regulamentului cu privire la efectuarea controlului fiscal la fața locului prin meto-

da verificării operative; 
- lista serviciilor prestate de SFS;
- Ghidul de deservire a contribuabililor.
Totodată, a fost inițiat lucrul asupra elaborării rapoartelor pe zone de risc și imple-

mentat mecanismul de declarație precompletată.

Cooperarea cu administrațiile fiscale din alte state 
La 29 ianuarie 2014 a fost semnat Acordul de cooperare tehnică între Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Direcția Gene-
rală de Finanțe Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al Republicii Fran-
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ceze, care se axează pe domeniul Administrare fiscală (controlul fiscal la persoanele fizice).
Serviciul Fiscal de Stat a continuat colaborarea și cu alte administrații fiscale, inclu-

siv cu cele din Ucraina, Azerbaidjan, Estonia, România și Olanda în vederea efectuării 
schimbului de experiență și îmbunătățirii domeniului administrării fiscale. 

În partea ce ține de schimbul de informații, la solicitare au fost transmise 63 adresări 
către administrațiile fiscale străine și au fost  primite 66 solicitări de informații de la 
administrațiile fiscale străine, la care au fost întocmite sau urmează a fi întocmite răs-
punsuri în termen.

3.5. Sistemul informațional, infrastructura tehnică și
 de rețea –în dezvoltare continuă

Conform contractelor de prestare a serviciilor de administrator tehnico-tehnologic al 
sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2014, zilnic 
au fost administrate și întreținute 35 de subsisteme informaționale automatizate, 25 
servicii web și 2 portaluri web ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Paralel, s-a 
asigurat administrarea infrastructurii tehnice și de rețea a SISFS, fiind administrate 43 
rețele teritoriale,  configurate 9 servere locale noi și 42 servere blade, precum și imple-
mentarea sistemului unificat de imprimare protejată „DocPrint” în cadrul IFS teritoria-
le. În scopul excluderii echipamentului moral învechit ori defect din cadrul Serviciului 
Fiscal de Stat a fost asigurat auditul acestuia, asigurând astfel prevederile contractuale 
cu IFPS, întocmindu-se, în acest sens, 901 acte de executare a lucrărilor de audit. 

3.6. Consolidarea securității informaționale 
– în beneficiul tuturor

Revizuirea cu regularitate a soluțiilor informaționale privind corespunderea, securita-
tea, accesul la date și protecția datelor, se realizează în cadrul misiunilor de audit intern 
a sistemelor informaționale automatizate, planificate anual. În acest context, a fost dez-
voltat sistemul de audit a activității utilizatorilor în SIA „Intrare autorizată” și a fost im-
plementată soluția de monitorizare a activității utilizatorilor în serviciul Active Directory. 

În cadrul IFPS sunt puse în aplicare politici, regulamente și proceduri privind secu-
ritatea informației, bazate pe cerințele legislației în vigoare, precum și în concordanță 
cu standardele internaționale și naționale în domeniul securității informației.

Aplicațiile/serviciile electronice de uz intern și cele destinate contribuabililor sunt 
elaborate și administrate pe platforme noi (moderne), care asigură:

- restricționarea accesului la date;
- jurnalizarea (monitorizarea) acțiunilor utilizatorilor în sistem;
- asigurarea funcționalității continue a aplicațiilor/serviciilor;
- efectuarea regulată a copiilor de rezervă a bazelor de date;
- monitorizarea on-line a disponibilității sistemelor/serviciilor informaționale.
Întru prevenirea dezvăluirii informațiilor, se desfășoară activități periodice, cum ar fi:
- detectarea anticipată și prognozarea amenințărilor asupra securității informațiilor;
- estimarea probabilității realizării amenințărilor asupra securității informațiilor și 

impactului acestora asupra activității SFS;
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- evaluarea eficacității metodelor și mijloacelor de asigurare a securității informației, 
inclusiv cu implicarea auditorilor interni și externi;

- instruirea funcționarilor fiscali în vederea asigurării securității informațiilor.
Pentru schimbul de informații între SFS și alte părți interesate sunt stabilite acorduri spe-

cifice. Mijloacele de schimb de informații sunt conforme cu cerințele legale în domeniu.
În cazul schimbului de informații în format electronic cu resurse informaționale ex-

terne, se instituie un acord de interconectare cu deținătorul acestei resurse, în cadrul 
căruia sunt specificate condițiile și termenii de bază pentru asigurarea schimbului de 
date reciproc într-o manieră securizată.

Securitatea informațiilor non-electronice se asigură în conformitate cu normele in-
terne aprobate în cadrul IFPS, care stabilesc modul utilizării acestora, precum și regle-
mentează relațiile ce apar în procesul creării, colectării, prelucrării, acumulării, păs-
trării, transmiterii și prezentării informațiilor confidențiale pe suport de hârtie.

În perioada trimestrului III-IV a anului 2014 a fost asigurată implementarea în ca-
drul IFS teritoriale a sistemului unificat de imprimare protejată ,,DocPrint”. 

Totodată, în cadrul administratorului sistemului informațional fiscal a fost imple-
mentată platforma nouă a Sistemului DLP de protecție a datelor confidențiale, ce re-
prezintă o soluție de monitorizare și control a circulației informațiilor în format elec-
tronic, și care urmează a fi implementată la nivel de SFS conform Planului de acțiuni 
privind asigurarea securității informaționale în cadrul SFS.

3.7.Executarea cerințelor și recomandărilor 
Curții de Conturi asigură eficiență administrării fiscale

 
Pe parcursul anului 2014, SFS a asigurat examinarea hotărârilor Curții de Conturi, 

elaborarea modalităților de realizare a recomandărilor, implementarea acestora și in-
formarea Curții de Conturi despre rezultatele obținute.

Astfel, au fost examinate și monitorizate 20 de hotărâri ale Curții de Conturi și Ra-
poartele respective de audit, inclusiv la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor, la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național Științifico-Practic 
de Medicină Urgentă, precum și la Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Onco-
logic; la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Casa Națională de Asigurări 
Sociale; utilizarea resurselor materiale din subsolul Republicii Moldova etc.

Majoritatea Rapoartele de audit se referă la conformarea executării bugetelor locale 
și gestionarea patrimoniului public, în temeiul cărora direcțiile financiare teritoriale 
contribuie metodologic la formarea bugetelor de nivelul I sau II. În contextul acestora, 
organele fiscale sunt implicate în asigurarea completă a diferitor obiecte impozabile și 
stingerea restanțelor.

În procesul de executare a hotărârilor Curții de Conturi au fost implicate IFPS și 15 
inspectorate teritoriale: municipiile Chișinău, Bălți, raioanele Anenii Noi, Cantemir, 
Căușeni, Criuleni, Fălești, Leova, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Soroca, Șoldănești, Tele-
nești și Ungheni.

O deosebită atenție a fost acordată hotărârilor privind administrarea fiscală a TVA, 
privind Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – parte componentă a bugetului public 
național, privind executarea programului de cheltuieli și gestionarea patrimoniului 
public a Serviciului Fiscal de Stat.  
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Referitor la obiectivele expuse în Rapoartele Curții de Conturi privind activitatea 
organelor Serviciului Fiscal de Stat, au fost expuse 31 de recomandări, în contextul 
cărora au fost implementate 59 de măsuri necesare a fi aplicate pentru înlăturarea 
divergențelor stabilite.

3.8. Auditul intern - orientat spre consolidarea 
managementului financiar și de control intern

 
 Activitatea auditului intern a fost asigurată prin realizarea a 13 misiuni de audit intern.
În activitatea desfășurată, auditorii au evaluat eficacitatea managementului riscuri-

lor, expunerile la riscuri și au contribuit la îmbunătățirea proceselor aferente acestuia, 
prin evaluarea în cadrul fiecărei misiuni de audit a activităților de control instituite de 
manageri pentru diminuarea riscurilor la nivel de SFS. Ca rezultat al realizării misiu-
nilor de audit intern, în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Audit 
Intern și a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul 
public, au fost întocmite și prezentate conducerii IFPS 13 Rapoarte de audit intern, în 
care au fost formulate 194 de  recomandări de îmbunătățire a proceselor de adminis-
trare și control fiscal și de fortificare a controlului intern.

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice de audit intern în sectorul pu-
blic și a proceselor-verbale ale ședinței de închidere a misiunilor de audit, subdiviziu-
nile auditate au elaborat planuri de acțiuni, orientate spre implementarea recomandă-
rilor. Totodată, în scopul menținerii unui sistem care să permită monitorizarea acestor 
acțiuni, a fost stabilit un proces de urmărire a implementării recomandărilor în funcție 
de prioritatea acordată în cadrul misiunii. Drept urmare, gradul de implementare a 
recomandărilor oferite, la care a survenit termenul de implementare, la finele anului 
constituie 97%, sau 131 de recomandări implementate din 134 oferite pentru aceste 
subdiviziuni. Pentru 60 recomandări oferite, termenul de implementare nu a survenit.

Permanent, în urma realizării misiunilor de audit, în cadrul cărora a fost identificat 
un grad sporit de risc de neconformitate la cadrul legal în activitatea subdiviziunilor, 
au fost perfectate scrisori de atenționare, cu scopul evitării admiterii acestor nereguli 
pe viitor, iar persoanele responsabile au fost audiate la comisiile de disciplină. 

În scopul consolidării controlului intern, IFPS a elaborat catalogul proceselor de lu-
cru de bază cu descrierea succintă a acestora. Totodată, prin Ordinul IFPS nr.858 din 
03.06.2014 a fost instituit Grupul de lucru, care, de comun cu experții din cadrul Pro-
gramului BRITE, va asigura descrierea procesului de evidență a plăților administrare 
de către SFS.  

3.9. Bugetul SFS și achizițiile publice – gestionate eficient 
și la vedere  

Bugetul instituțional pe Serviciul Fiscal de Stat a constituit suma de 258548,9 mii lei, 
inclusiv IFPS – 96147,2 mii lei și IFS teritoriale – 162401,7 mii lei. Executarea planului 
de finanțare pe Serviciul Fiscal de Stat a constituit suma de 255819,8 mii lei, inclusiv 
IFPS – 95950,1 mii lei și IFS teritoriale – 159869,7 mii lei.
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- evaluarea eficacității metodelor și mijloacelor de asigurare a securității informației, 
inclusiv cu implicarea auditorilor interni și externi;

- instruirea funcționarilor fiscali în vederea asigurării securității informațiilor.
Pentru schimbul de informații între SFS și alte părți interesate sunt stabilite acorduri spe-

cifice. Mijloacele de schimb de informații sunt conforme cu cerințele legale în domeniu.
În cazul schimbului de informații în format electronic cu resurse informaționale ex-

terne, se instituie un acord de interconectare cu deținătorul acestei resurse, în cadrul 
căruia sunt specificate condițiile și termenii de bază pentru asigurarea schimbului de 
date reciproc într-o manieră securizată.

Securitatea informațiilor non-electronice se asigură în conformitate cu normele in-
terne aprobate în cadrul IFPS, care stabilesc modul utilizării acestora, precum și regle-
mentează relațiile ce apar în procesul creării, colectării, prelucrării, acumulării, păs-
trării, transmiterii și prezentării informațiilor confidențiale pe suport de hârtie.

În perioada trimestrului III-IV a anului 2014 a fost asigurată implementarea în ca-
drul IFS teritoriale a sistemului unificat de imprimare protejată ,,DocPrint”. 

Totodată, în cadrul administratorului sistemului informațional fiscal a fost imple-
mentată platforma nouă a Sistemului DLP de protecție a datelor confidențiale, ce re-
prezintă o soluție de monitorizare și control a circulației informațiilor în format elec-
tronic, și care urmează a fi implementată la nivel de SFS conform Planului de acțiuni 
privind asigurarea securității informaționale în cadrul SFS.

3.7.Executarea cerințelor și recomandărilor 
Curții de Conturi asigură eficiență administrării fiscale

 
Pe parcursul anului 2014, SFS a asigurat examinarea hotărârilor Curții de Conturi, 

elaborarea modalităților de realizare a recomandărilor, implementarea acestora și in-
formarea Curții de Conturi despre rezultatele obținute.

Astfel, au fost examinate și monitorizate 20 de hotărâri ale Curții de Conturi și Ra-
poartele respective de audit, inclusiv la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor, la Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Național Științifico-Practic 
de Medicină Urgentă, precum și la Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Onco-
logic; la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Casa Națională de Asigurări 
Sociale; utilizarea resurselor materiale din subsolul Republicii Moldova etc.

Majoritatea Rapoartele de audit se referă la conformarea executării bugetelor locale 
și gestionarea patrimoniului public, în temeiul cărora direcțiile financiare teritoriale 
contribuie metodologic la formarea bugetelor de nivelul I sau II. În contextul acestora, 
organele fiscale sunt implicate în asigurarea completă a diferitor obiecte impozabile și 
stingerea restanțelor.

În procesul de executare a hotărârilor Curții de Conturi au fost implicate IFPS și 15 
inspectorate teritoriale: municipiile Chișinău, Bălți, raioanele Anenii Noi, Cantemir, 
Căușeni, Criuleni, Fălești, Leova, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Soroca, Șoldănești, Tele-
nești și Ungheni.

O deosebită atenție a fost acordată hotărârilor privind administrarea fiscală a TVA, 
privind Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – parte componentă a bugetului public 
național, privind executarea programului de cheltuieli și gestionarea patrimoniului 
public a Serviciului Fiscal de Stat.  
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Referitor la obiectivele expuse în Rapoartele Curții de Conturi privind activitatea 
organelor Serviciului Fiscal de Stat, au fost expuse 31 de recomandări, în contextul 
cărora au fost implementate 59 de măsuri necesare a fi aplicate pentru înlăturarea 
divergențelor stabilite.

3.8. Auditul intern - orientat spre consolidarea 
managementului financiar și de control intern

 
 Activitatea auditului intern a fost asigurată prin realizarea a 13 misiuni de audit intern.
În activitatea desfășurată, auditorii au evaluat eficacitatea managementului riscuri-

lor, expunerile la riscuri și au contribuit la îmbunătățirea proceselor aferente acestuia, 
prin evaluarea în cadrul fiecărei misiuni de audit a activităților de control instituite de 
manageri pentru diminuarea riscurilor la nivel de SFS. Ca rezultat al realizării misiu-
nilor de audit intern, în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Audit 
Intern și a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul 
public, au fost întocmite și prezentate conducerii IFPS 13 Rapoarte de audit intern, în 
care au fost formulate 194 de  recomandări de îmbunătățire a proceselor de adminis-
trare și control fiscal și de fortificare a controlului intern.

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice de audit intern în sectorul pu-
blic și a proceselor-verbale ale ședinței de închidere a misiunilor de audit, subdiviziu-
nile auditate au elaborat planuri de acțiuni, orientate spre implementarea recomandă-
rilor. Totodată, în scopul menținerii unui sistem care să permită monitorizarea acestor 
acțiuni, a fost stabilit un proces de urmărire a implementării recomandărilor în funcție 
de prioritatea acordată în cadrul misiunii. Drept urmare, gradul de implementare a 
recomandărilor oferite, la care a survenit termenul de implementare, la finele anului 
constituie 97%, sau 131 de recomandări implementate din 134 oferite pentru aceste 
subdiviziuni. Pentru 60 recomandări oferite, termenul de implementare nu a survenit.

Permanent, în urma realizării misiunilor de audit, în cadrul cărora a fost identificat 
un grad sporit de risc de neconformitate la cadrul legal în activitatea subdiviziunilor, 
au fost perfectate scrisori de atenționare, cu scopul evitării admiterii acestor nereguli 
pe viitor, iar persoanele responsabile au fost audiate la comisiile de disciplină. 

În scopul consolidării controlului intern, IFPS a elaborat catalogul proceselor de lu-
cru de bază cu descrierea succintă a acestora. Totodată, prin Ordinul IFPS nr.858 din 
03.06.2014 a fost instituit Grupul de lucru, care, de comun cu experții din cadrul Pro-
gramului BRITE, va asigura descrierea procesului de evidență a plăților administrare 
de către SFS.  

3.9. Bugetul SFS și achizițiile publice – gestionate eficient 
și la vedere  

Bugetul instituțional pe Serviciul Fiscal de Stat a constituit suma de 258548,9 mii lei, 
inclusiv IFPS – 96147,2 mii lei și IFS teritoriale – 162401,7 mii lei. Executarea planului 
de finanțare pe Serviciul Fiscal de Stat a constituit suma de 255819,8 mii lei, inclusiv 
IFPS – 95950,1 mii lei și IFS teritoriale – 159869,7 mii lei.
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Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetului Serviciului Fiscal de Stat 
o dețin cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului și achitarea contribuțiilor 
de asigurări sociale obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență în 
medicină achitate de patroni, fiind urmate de cheltuielile pentru plata mărfurilor și 
serviciilor (Figura nr.7).

Figura nr.7

Conform Planului de achiziții, au fost desfășurate proceduri, achiziționate bunuri și 
servicii conform necesităților IFPS, după cum urmează:

- Automobile de serviciu – 2734,7 mii lei;
- Servicii de proiectare a sediului nou al IFPS – 595,0 mii lei;
- Sistemul ,,Anticamera online” – 1521,5 mii lei;
- Servicii de implementare a sistemului 1C-Contabilitate – 484,5 mii lei;
- Agende, calendare și rechizite de birou personalizate – 219,7 mii lei;
- Prelungirea licenței pentru produsul Kaspersky – 412,8 mii lei;
- Achiziționarea hârtiei – 321,5 mii lei;
- Servicii de transport aerian (bilete avia) – 315,3 mii lei;
- Servicii poligrafice (blanchete) –  312,5 mii lei;
- Servicii poștale speciale – 200,8 mii lei;
- Produse petroliere – 204,6 mii lei;
- Rechizite de birou – 79,9 mii lei;
- Materiale consumabile, piese de schimb și servicii de deservire a acestora – 3499,6 

mii lei;
- Servicii de instruire – 285,4 mii lei;
- Servicii de conectare la rețeaua Internet prin modem – 105,0 mii lei.

În anul 2014, prin Hotărârea de Guvern nr. 608, din 21 iulie 2014, Inspectoratului 
Fiscal Principal de Stat i s-a transmis în gestiune economică un edificiu, care, după 
reconstrucție, va deveni oficiul Serviciului Fiscal de Stat.
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IV.  Obiective conforme  documentelor de 
politici guvernamentale și  bunelor practici

4.1. Viziuni pe termen mediu și lung

Managementul operațional și strategic al SFS este bazat pe principalele obiective în 
domeniul administrării fiscale care se cuprind în următoarele documente de politici:

Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova 2015-2018;
Direcția strategică a SFS se va reflecta în noul Plan de dezvoltare strategică 2016-
2020. În elaborarea acestei strategii SFS se va  ghida de:
Strategia Națională de Dezvoltare ,,Moldova 2020”;
Strategia ,,Europa 2020”;
Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 
2014-2016;
Raportul FMI ,,Reforma administrației fiscale și prioritățile de modernizare”, din 
februarie 2014, și Planul de acțiuni privind recomandările Fondului Monetar In-
ternațional;
Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru 
anii 2013-2020;
Foaia de parcurs privind acțiunile Guvernului în vederea eliminării constrânge-
rilor critice în calea mediului de afaceri;
Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova;
Rapoartele ,,Doing Business”, Indicele Competitivității Globale (Global Compe-
titiveness Index), Indicele de Performanță Logistică (Logistics Performance In-
dex), Enabling Trade Report, Economic Freedom;
Evaluarea IAMTAX a Băncii Mondiale din octombrie 2013 (engleză);
Raportul de implementare a Agendei Naționale de Business;
Alte rapoarte ale instituțiilor/experților internaționali care prevăd obiective de 
realizare pe termen mediu specifice SFS.

Obiectivele strategice ale SFS sunt următoarele:

◊ Serviciul Fiscal de Stat –o instituție modernă în serviciul societății /prestatoa-
re de servicii fiscale calitative prin:

Reducerea numărului de interacțiuni ale contribuabilului cu organul fiscal, dezvol-
tarea e-serviciilor, simplificarea raportării/achitării, avansarea în clasamentele inter-
naționale la capitolul ,,Impozitare”, crearea condițiilor pentru deservirea calitativă 
și  operativă a contribuabililor, implementarea sistemului informațional integrat al 
Serviciului Fiscal de Stat etc.
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Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetului Serviciului Fiscal de Stat 
o dețin cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului și achitarea contribuțiilor 
de asigurări sociale obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență în 
medicină achitate de patroni, fiind urmate de cheltuielile pentru plata mărfurilor și 
serviciilor (Figura nr.7).

Figura nr.7

Conform Planului de achiziții, au fost desfășurate proceduri, achiziționate bunuri și 
servicii conform necesităților IFPS, după cum urmează:

- Automobile de serviciu – 2734,7 mii lei;
- Servicii de proiectare a sediului nou al IFPS – 595,0 mii lei;
- Sistemul ,,Anticamera online” – 1521,5 mii lei;
- Servicii de implementare a sistemului 1C-Contabilitate – 484,5 mii lei;
- Agende, calendare și rechizite de birou personalizate – 219,7 mii lei;
- Prelungirea licenței pentru produsul Kaspersky – 412,8 mii lei;
- Achiziționarea hârtiei – 321,5 mii lei;
- Servicii de transport aerian (bilete avia) – 315,3 mii lei;
- Servicii poligrafice (blanchete) –  312,5 mii lei;
- Servicii poștale speciale – 200,8 mii lei;
- Produse petroliere – 204,6 mii lei;
- Rechizite de birou – 79,9 mii lei;
- Materiale consumabile, piese de schimb și servicii de deservire a acestora – 3499,6 

mii lei;
- Servicii de instruire – 285,4 mii lei;
- Servicii de conectare la rețeaua Internet prin modem – 105,0 mii lei.

În anul 2014, prin Hotărârea de Guvern nr. 608, din 21 iulie 2014, Inspectoratului 
Fiscal Principal de Stat i s-a transmis în gestiune economică un edificiu, care, după 
reconstrucție, va deveni oficiul Serviciului Fiscal de Stat.
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IV.  Obiective conforme  documentelor de 
politici guvernamentale și  bunelor practici

4.1. Viziuni pe termen mediu și lung

Managementul operațional și strategic al SFS este bazat pe principalele obiective în 
domeniul administrării fiscale care se cuprind în următoarele documente de politici:

Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova 2015-2018;
Direcția strategică a SFS se va reflecta în noul Plan de dezvoltare strategică 2016-
2020. În elaborarea acestei strategii SFS se va  ghida de:
Strategia Națională de Dezvoltare ,,Moldova 2020”;
Strategia ,,Europa 2020”;
Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 
2014-2016;
Raportul FMI ,,Reforma administrației fiscale și prioritățile de modernizare”, din 
februarie 2014, și Planul de acțiuni privind recomandările Fondului Monetar In-
ternațional;
Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru 
anii 2013-2020;
Foaia de parcurs privind acțiunile Guvernului în vederea eliminării constrânge-
rilor critice în calea mediului de afaceri;
Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova;
Rapoartele ,,Doing Business”, Indicele Competitivității Globale (Global Compe-
titiveness Index), Indicele de Performanță Logistică (Logistics Performance In-
dex), Enabling Trade Report, Economic Freedom;
Evaluarea IAMTAX a Băncii Mondiale din octombrie 2013 (engleză);
Raportul de implementare a Agendei Naționale de Business;
Alte rapoarte ale instituțiilor/experților internaționali care prevăd obiective de 
realizare pe termen mediu specifice SFS.

Obiectivele strategice ale SFS sunt următoarele:

◊ Serviciul Fiscal de Stat –o instituție modernă în serviciul societății /prestatoa-
re de servicii fiscale calitative prin:

Reducerea numărului de interacțiuni ale contribuabilului cu organul fiscal, dezvol-
tarea e-serviciilor, simplificarea raportării/achitării, avansarea în clasamentele inter-
naționale la capitolul ,,Impozitare”, crearea condițiilor pentru deservirea calitativă 
și  operativă a contribuabililor, implementarea sistemului informațional integrat al 
Serviciului Fiscal de Stat etc.



- 40 -

◊ Încurajarea conformării voluntare și reducerii decalajului fiscal. Principiul 
,,mai mult pentru mai mult” (,,more for more”) prin:

Calcularea și micșorarea decalajului fiscal, concomitent cu reducerea costurilor de ad-
ministrare fiscală, combaterea fenomenului de fraudă/evaziune fiscală, sprijinul spiri-
tului întreprinzător prin instruiri specifice pentru contribuabilii nou-înregistrați, sim-
plificarea procedurilor de raportare/achitare, reducerea numărului de plăți fiscale etc.

◊ Participarea la parcursul european al Republicii Moldova prin:
Asigurarea implementării acțiunilor proprii SFS conform Planului Național de Acți-

uni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016 și, pentru perioa-
dele ulterioare, implementarea recomandărilor FMI și a altor parteneri de dezvoltare 
(conform planurilor respective).

◊ Serviciul Fiscal de Stat – locul preferat de muncă  prin:
Crearea condițiilor favorabile pentru formarea de specialiști tineri, energici, și dez-

voltarea profesională a acestora, asigurarea unui loc de muncă atractiv și competitiv 
pe piata autohtonă; dezvoltarea strategiei de management a resurselor umane etc.

 4.2. Activitățile nespecifice SFS – trebuie transmise 
altor autorități

Pe parcursul anului de gestiune, ca și în anii precedenți, Serviciul Fiscal de Stat a 
exercitat un șir de atribuții nespecifice organelor de administrare fiscală, dar impuse 
prin acte legislative sau normative. Unele din aceste atribuții au un caracter istoric și 
i-au revenit SFS prin moștenire de la structurile de administrare a veniturilor existen-
te în perioada sovietică. Altele i-au fost impuse din lipsa, pe moment, a unui organ 
competent. Indiferent de  cauze, exercitarea acestora sustrag SFS de la executarea sar-
cinii de bază. 

În lista atribuțiilor nespecifice organului fiscal, întocmită de organele internaționale 
cu care conlucrează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, au fost incluse:

- înstrăinarea/vinderea bunurilor confiscate, bunurilor păstrate în calitate de dovezi, 
în legătură cu săvârșirea unor infracțiuni și a altor proprietăți ajunse în proprietatea 
statului;

- încasarea împrumuturilor nerambursate, acordate de stat sau organele statului 
agenților economici;

- colectarea amenzilor impuse agenților economici sau persoanelor care au desfășu-
rat activități economice nelicențiate sau interzise;

- efectuarea de controale pentru a asigura achitarea efectivă a dividendelor datorate 
de întreprinderile de stat;

- verificarea corectitudinii calculării taxei de stat;
- colectarea taxei impuse pe venitul persoanelor care optează pentru serviciul militar 

de alternativă;
- colectarea taxei speciale incluse în tariful la gazele naturale;
- controlul asupra repatrierii de mijloace bănești și de bunuri în cazurile de relații 

economice externe;
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- colectarea taxei pentru dezvoltarea bazei normative în construcții;
- conlucrarea cu Ministerul Agriculturii, pentru a verifica și supraveghea sigilarea 

contoarelor folosite în producția alcoolului;
- efectuarea controalelor fiscale la solicitarea altor organe de stat și a persoanelor fizice;
- confirmarea conturilor bancare plasate sub controlul executorilor judecătorești;
- controlul asupra prețurilor la mărfurile de primă necesitate;
- acționarea ca agent de plată pentru unele datorii ale statului.

În cazul confiscării bunurilor de către alte instituții publice, acestea sunt obligate, în 
conformitate cu hotărârea Guvernului nr. 972 din 11.09.2001, să le transmită inspecto-
ratelor fiscale de stat. Astfel, bunurile care nu pot fi vândute, prelucrate sau folosite în 
calitate de deșeuri utilizabile, se nimicesc. De exemplu, tutunul și produsele din tutun 
se nimicesc obligatoriu. Un alt exemplu, ar fi autoturismele cu termen de utilizare mai 
mare de 10 ani, care nu pot fi vândute pentru a fi înmatriculate pe teritoriul Republi-
cii Moldova, sunt păstrate la parcări cu plată, pentru o perioadă nedeterminată. Prin 
urmare, Serviciul Fiscal de Stat irosește resursele financiare planificate pentru activi-
tatea sa. Astfel, la situația 01 ianuarie 2014, la evidența IFS teritoriale se aflau bunuri 
în valoare de 8,9 mil lei. Pe parcursul anului 2014 au fost preluate la evidență bunuri 
în valoare de 7,0 mil lei, iar  de la comercializarea lor au fost încasate 3,6 mil lei. Suma 
aferentă reevaluării bunurilor în procesul de comercializare a acestora a constituit 1,3 
mil lei.

Valoarea bunurilor nimicite ca rezultat al prescripțiilor legale, inclusiv a organelor 
abilitate cu acest drept, ca rezultat al expirării termenelor de păstrare al acestora sau 
ca rezultat al imposibilității prelucrării – 0,7 mil lei. Cu titlu gratuit, în decursul anului 
2014 au fost transmise direcțiilor de ocrotire a copilului, caselor de copii, de invalizi 
etc. bunuri în valoare de 0,6 mil lei. 

Suma comisioanelor acordate agenților economici și suma aferentă expertizării bu-
nurilor preluate la evidență în anul 2014 a constituit 101 mii lei.

La situația din 31 decembrie 2014, la evidența IFS teritoriale erau înregistrate bunuri 
în valoare de 9,4 mil lei.

Evidența veniturilor ce nu cad sub incidența legislației fiscale complică evidența 
fiscală și necesită cheltuieli pentru mentenanță. Astfel, din numărul total de capitole 
ale clasificației bugetare, din 110 existente la moment, circa 40 din ele nu cad sub in-
cidența legislației fiscale, fapt ce necesită aplicarea diferitor moduri de evidență a ve-
niturilor reflectate în evidența Serviciului Fiscal de Stat. Spre exemplu, taxa de licență 
pentru anumite genuri de activitate; plata persoanelor juridice, care prestează servicii 
de telefonie mobilă; plata suplimentară obligatorie de la cumpărarea valutei străine 
în casele de schimb valutar; mijloacele din privatizarea bunurilor proprietate publică; 
din vânzarea bunurilor proprietate publică; din vânzarea pachetelor de acțiuni și/sau 
părților sociale și altele. Cele 110 compartimente ale clasificației bugetare reprezintă 
surse de venit pentru 6 bugete/fonduri, ceea ce semnifică că Serviciul Fiscal de Stat 
urmează să asigure evidența veniturilor în aspectul apartenenței bugetare. 
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◊ Încurajarea conformării voluntare și reducerii decalajului fiscal. Principiul 
,,mai mult pentru mai mult” (,,more for more”) prin:

Calcularea și micșorarea decalajului fiscal, concomitent cu reducerea costurilor de ad-
ministrare fiscală, combaterea fenomenului de fraudă/evaziune fiscală, sprijinul spiri-
tului întreprinzător prin instruiri specifice pentru contribuabilii nou-înregistrați, sim-
plificarea procedurilor de raportare/achitare, reducerea numărului de plăți fiscale etc.

◊ Participarea la parcursul european al Republicii Moldova prin:
Asigurarea implementării acțiunilor proprii SFS conform Planului Național de Acți-

uni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2014-2016 și, pentru perioa-
dele ulterioare, implementarea recomandărilor FMI și a altor parteneri de dezvoltare 
(conform planurilor respective).

◊ Serviciul Fiscal de Stat – locul preferat de muncă  prin:
Crearea condițiilor favorabile pentru formarea de specialiști tineri, energici, și dez-

voltarea profesională a acestora, asigurarea unui loc de muncă atractiv și competitiv 
pe piata autohtonă; dezvoltarea strategiei de management a resurselor umane etc.

 4.2. Activitățile nespecifice SFS – trebuie transmise 
altor autorități

Pe parcursul anului de gestiune, ca și în anii precedenți, Serviciul Fiscal de Stat a 
exercitat un șir de atribuții nespecifice organelor de administrare fiscală, dar impuse 
prin acte legislative sau normative. Unele din aceste atribuții au un caracter istoric și 
i-au revenit SFS prin moștenire de la structurile de administrare a veniturilor existen-
te în perioada sovietică. Altele i-au fost impuse din lipsa, pe moment, a unui organ 
competent. Indiferent de  cauze, exercitarea acestora sustrag SFS de la executarea sar-
cinii de bază. 

În lista atribuțiilor nespecifice organului fiscal, întocmită de organele internaționale 
cu care conlucrează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, au fost incluse:

- înstrăinarea/vinderea bunurilor confiscate, bunurilor păstrate în calitate de dovezi, 
în legătură cu săvârșirea unor infracțiuni și a altor proprietăți ajunse în proprietatea 
statului;

- încasarea împrumuturilor nerambursate, acordate de stat sau organele statului 
agenților economici;

- colectarea amenzilor impuse agenților economici sau persoanelor care au desfășu-
rat activități economice nelicențiate sau interzise;

- efectuarea de controale pentru a asigura achitarea efectivă a dividendelor datorate 
de întreprinderile de stat;

- verificarea corectitudinii calculării taxei de stat;
- colectarea taxei impuse pe venitul persoanelor care optează pentru serviciul militar 

de alternativă;
- colectarea taxei speciale incluse în tariful la gazele naturale;
- controlul asupra repatrierii de mijloace bănești și de bunuri în cazurile de relații 

economice externe;
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- colectarea taxei pentru dezvoltarea bazei normative în construcții;
- conlucrarea cu Ministerul Agriculturii, pentru a verifica și supraveghea sigilarea 

contoarelor folosite în producția alcoolului;
- efectuarea controalelor fiscale la solicitarea altor organe de stat și a persoanelor fizice;
- confirmarea conturilor bancare plasate sub controlul executorilor judecătorești;
- controlul asupra prețurilor la mărfurile de primă necesitate;
- acționarea ca agent de plată pentru unele datorii ale statului.

În cazul confiscării bunurilor de către alte instituții publice, acestea sunt obligate, în 
conformitate cu hotărârea Guvernului nr. 972 din 11.09.2001, să le transmită inspecto-
ratelor fiscale de stat. Astfel, bunurile care nu pot fi vândute, prelucrate sau folosite în 
calitate de deșeuri utilizabile, se nimicesc. De exemplu, tutunul și produsele din tutun 
se nimicesc obligatoriu. Un alt exemplu, ar fi autoturismele cu termen de utilizare mai 
mare de 10 ani, care nu pot fi vândute pentru a fi înmatriculate pe teritoriul Republi-
cii Moldova, sunt păstrate la parcări cu plată, pentru o perioadă nedeterminată. Prin 
urmare, Serviciul Fiscal de Stat irosește resursele financiare planificate pentru activi-
tatea sa. Astfel, la situația 01 ianuarie 2014, la evidența IFS teritoriale se aflau bunuri 
în valoare de 8,9 mil lei. Pe parcursul anului 2014 au fost preluate la evidență bunuri 
în valoare de 7,0 mil lei, iar  de la comercializarea lor au fost încasate 3,6 mil lei. Suma 
aferentă reevaluării bunurilor în procesul de comercializare a acestora a constituit 1,3 
mil lei.

Valoarea bunurilor nimicite ca rezultat al prescripțiilor legale, inclusiv a organelor 
abilitate cu acest drept, ca rezultat al expirării termenelor de păstrare al acestora sau 
ca rezultat al imposibilității prelucrării – 0,7 mil lei. Cu titlu gratuit, în decursul anului 
2014 au fost transmise direcțiilor de ocrotire a copilului, caselor de copii, de invalizi 
etc. bunuri în valoare de 0,6 mil lei. 

Suma comisioanelor acordate agenților economici și suma aferentă expertizării bu-
nurilor preluate la evidență în anul 2014 a constituit 101 mii lei.

La situația din 31 decembrie 2014, la evidența IFS teritoriale erau înregistrate bunuri 
în valoare de 9,4 mil lei.

Evidența veniturilor ce nu cad sub incidența legislației fiscale complică evidența 
fiscală și necesită cheltuieli pentru mentenanță. Astfel, din numărul total de capitole 
ale clasificației bugetare, din 110 existente la moment, circa 40 din ele nu cad sub in-
cidența legislației fiscale, fapt ce necesită aplicarea diferitor moduri de evidență a ve-
niturilor reflectate în evidența Serviciului Fiscal de Stat. Spre exemplu, taxa de licență 
pentru anumite genuri de activitate; plata persoanelor juridice, care prestează servicii 
de telefonie mobilă; plata suplimentară obligatorie de la cumpărarea valutei străine 
în casele de schimb valutar; mijloacele din privatizarea bunurilor proprietate publică; 
din vânzarea bunurilor proprietate publică; din vânzarea pachetelor de acțiuni și/sau 
părților sociale și altele. Cele 110 compartimente ale clasificației bugetare reprezintă 
surse de venit pentru 6 bugete/fonduri, ceea ce semnifică că Serviciul Fiscal de Stat 
urmează să asigure evidența veniturilor în aspectul apartenenței bugetare. 
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Și mai nou este evidența și executarea silită a plăților în fondul viei și vinului, care 
nu este administrat de o instituție publică.

Încasarea sumelor calculate de către Inspecția de Stat în Construcții (pct. 34 din Re-
gulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în 
construcții, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996) nu reprezin-
tă un impozit sau taxă în sensul prevederilor Codului fiscal. Astfel, hotărârile emise 
de Inspecția de Stat în Construcții urmează a fi remise direct spre executare executo-
rului judecătoresc competent.

O situație similară apare la încasarea sumelor calculate de către Inspecția Financiară 
(pct. 7 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției 
Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin hotărârea Guvernu-
lui nr. 1026 din 02 noiembrie 2010). 

Nu are explicații nici urmărirea forțată a sumelor nerestituite a creditelor Ministe-
rului Finanțelor. Totuși, pe parcursul anului 2014 de către SFS au fost aplicate acțiuni 
de executare silită și măsuri de executare silită a stingerii sumelor datorate cu termen 
expirat față de 23 agenți economici beneficiari de împrumuturile specificate prin:

- înaintarea a 28 de ordine incaso la conturile contribuabilului;
- aplicarea a 6 sechestre pe bunurile contribuabilului. 

Competența generală de administrare a creditelor, precum și a sumelor recreditate 
revine, conform prevederilor legislației în vigoare, în exclusivitate Ministerului Fi-
nanțelor, iar sarcina încasării silite a sumelor nerestituite nu urmează să fie a Serviciu-
lui Fiscal de Stat.

Pe lângă aceste atribuții, urmare a dizolvării în anul 2010 a Vistieriei de Stat, în sarci-
na Serviciului Fiscal de Stat a fost pusă și asigurarea valorificării bunurilor confiscate 
sau fără stăpân din categoria metalelor prețioase și pietrelor prețioase, a articolelor 
din ele și a deșeurilor acestora, precum și păstrării temporare a corpurilor delicte și 
bunurilor sechestrate din categoria metalelor prețioase, pietrelor prețioase și articole-
lor din ele, a numerarului în monedă națională și în valută străină, a cardurilor și altor 
instrumente de plată, a valorilor mobiliare și obligațiilor. Administrarea sectorului 
respectiv este una specifică, care necesită abilități corespunzătoare, inclusiv implică 
un consum mare de timp, finanțe și resurse umane. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat 
asigură inițial preluarea bunurilor la evidență, transportarea, încărcarea-descărcarea, 
depozitarea/păstrarea acestora, iar ulterior – prezentarea ofertelor agenților econo-
mici, transmiterea spre comercializarea bunurilor, reevaluarea periodică a prețurilor 
stabile pentru fiecare categorie de mărfuri transmise spre comercializare, inventarie-
rea bunurilor, intentarea acțiunilor în instanța de judecată în vederea declarării bunu-
rilor fără stăpân, primirea certificatului de succesiune vacantă, nimicirea bunurilor, 
evidența acestora (inclusiv analitică) etc. Totodată, din lipsa numărului de personal 
necesar în cadrul Serviciul Fiscal de Stat, toate aceste acțiuni ce țin de administrarea 
sectorului respectiv de activitate sunt puse pe seama inspectorilor fiscali și sunt exer-
citate de către aceștia de rând cu atribuțiile ce țin nemijlocit de administrarea fiscală.
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V. Rezumat

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat în 2014 a asigurat nivelul preconizat de acu-
mulare a veniturilor la bugetul public național, majorând suma impozitelor și taxelor  
colectate cu 17,1% față de anul precedent. Acest rezultat, în condițiile creșterii pro-
dusului intern brut cu doar 4,7% , a inflației cu 4,7% și a unei politici fiscale relativ 
stabile se datorează procesului de modernizare a administrării fiscale. La baza acestei 
modernizări stă reformarea autorității fiscale dintr-un organ pur de control într-o au-
toritate care preponderent acordă servicii contribuabililor, iar funcționarul fiscal este 
în serviciul acestora. Lărgirea spectrului de servicii, inclusiv electronice, a contribuit 
nu numai la majorarea nivelului de conformare la legislația fiscală, dar și la diminu-
area costurilor contribuabililor pentru plata impozitelor și taxelor. Aplicarea mode-
lului de management al riscurilor a condus la majorarea randamentului de control 
fiscal. Implementarea proiectului de cooperare cu Agenția Fiscală din Suedia a permis 
consolidarea cadrului normativ intern care reglementează domeniul de acordare a 
serviciilor și de control fiscal, precum și perfecționarea funcționarilor fiscali. Dialogul 
cu contribuabilii a continuat în cadrul Consiliilor Consultative și de Conformare, prin 
intermediul portalului informațional, prin întrevederi directe cu conducerea  Servi-
ciului Fiscal de Stat și alți funcționari fiscali.

Pe parcursul anului 2014 au fost realizate și lansate 15 proiecte de servicii electroni-
ce, iar numărul acestora, prestate la finele anului, a atins cifra de 33.

Pentru prima dată în sistemul fiscal al Republicii Moldova a fost introdusă, fiind 
preluată din bunele practici ale UE, noțiunea de decalaj fiscal.

Totuși, din cauze obiective, SFS nu a reușit să promoveze cadrul legal necesar unei 
reforme instituționale  profunde, care să asigure SFS un statut unitar, cu o indepen-
dență organizatorică și funcțională garantată.  De asemenea, nu s-a reușit stoparea 
creșterii restanțelor contribuabililor față de bugetul public național, precum și majo-
rarea dorită a eficienței controalelor fiscale, iar unele produse informaționale nu au 
fost puse în funcțiune în termenele prestabilite.

Angajații SFS, evaluând rezultatele și nereușitele, au stabilit obiective strategice cla-
re, personalizate și măsurabile care să asigure implementarea Programului de activi-
tate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2016.
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Și mai nou este evidența și executarea silită a plăților în fondul viei și vinului, care 
nu este administrat de o instituție publică.

Încasarea sumelor calculate de către Inspecția de Stat în Construcții (pct. 34 din Re-
gulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în 
construcții, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996) nu reprezin-
tă un impozit sau taxă în sensul prevederilor Codului fiscal. Astfel, hotărârile emise 
de Inspecția de Stat în Construcții urmează a fi remise direct spre executare executo-
rului judecătoresc competent.

O situație similară apare la încasarea sumelor calculate de către Inspecția Financiară 
(pct. 7 alin. (1) lit. h) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției 
Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin hotărârea Guvernu-
lui nr. 1026 din 02 noiembrie 2010). 

Nu are explicații nici urmărirea forțată a sumelor nerestituite a creditelor Ministe-
rului Finanțelor. Totuși, pe parcursul anului 2014 de către SFS au fost aplicate acțiuni 
de executare silită și măsuri de executare silită a stingerii sumelor datorate cu termen 
expirat față de 23 agenți economici beneficiari de împrumuturile specificate prin:

- înaintarea a 28 de ordine incaso la conturile contribuabilului;
- aplicarea a 6 sechestre pe bunurile contribuabilului. 

Competența generală de administrare a creditelor, precum și a sumelor recreditate 
revine, conform prevederilor legislației în vigoare, în exclusivitate Ministerului Fi-
nanțelor, iar sarcina încasării silite a sumelor nerestituite nu urmează să fie a Serviciu-
lui Fiscal de Stat.

Pe lângă aceste atribuții, urmare a dizolvării în anul 2010 a Vistieriei de Stat, în sarci-
na Serviciului Fiscal de Stat a fost pusă și asigurarea valorificării bunurilor confiscate 
sau fără stăpân din categoria metalelor prețioase și pietrelor prețioase, a articolelor 
din ele și a deșeurilor acestora, precum și păstrării temporare a corpurilor delicte și 
bunurilor sechestrate din categoria metalelor prețioase, pietrelor prețioase și articole-
lor din ele, a numerarului în monedă națională și în valută străină, a cardurilor și altor 
instrumente de plată, a valorilor mobiliare și obligațiilor. Administrarea sectorului 
respectiv este una specifică, care necesită abilități corespunzătoare, inclusiv implică 
un consum mare de timp, finanțe și resurse umane. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat 
asigură inițial preluarea bunurilor la evidență, transportarea, încărcarea-descărcarea, 
depozitarea/păstrarea acestora, iar ulterior – prezentarea ofertelor agenților econo-
mici, transmiterea spre comercializarea bunurilor, reevaluarea periodică a prețurilor 
stabile pentru fiecare categorie de mărfuri transmise spre comercializare, inventarie-
rea bunurilor, intentarea acțiunilor în instanța de judecată în vederea declarării bunu-
rilor fără stăpân, primirea certificatului de succesiune vacantă, nimicirea bunurilor, 
evidența acestora (inclusiv analitică) etc. Totodată, din lipsa numărului de personal 
necesar în cadrul Serviciul Fiscal de Stat, toate aceste acțiuni ce țin de administrarea 
sectorului respectiv de activitate sunt puse pe seama inspectorilor fiscali și sunt exer-
citate de către aceștia de rând cu atribuțiile ce țin nemijlocit de administrarea fiscală.
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V. Rezumat

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat în 2014 a asigurat nivelul preconizat de acu-
mulare a veniturilor la bugetul public național, majorând suma impozitelor și taxelor  
colectate cu 17,1% față de anul precedent. Acest rezultat, în condițiile creșterii pro-
dusului intern brut cu doar 4,7% , a inflației cu 4,7% și a unei politici fiscale relativ 
stabile se datorează procesului de modernizare a administrării fiscale. La baza acestei 
modernizări stă reformarea autorității fiscale dintr-un organ pur de control într-o au-
toritate care preponderent acordă servicii contribuabililor, iar funcționarul fiscal este 
în serviciul acestora. Lărgirea spectrului de servicii, inclusiv electronice, a contribuit 
nu numai la majorarea nivelului de conformare la legislația fiscală, dar și la diminu-
area costurilor contribuabililor pentru plata impozitelor și taxelor. Aplicarea mode-
lului de management al riscurilor a condus la majorarea randamentului de control 
fiscal. Implementarea proiectului de cooperare cu Agenția Fiscală din Suedia a permis 
consolidarea cadrului normativ intern care reglementează domeniul de acordare a 
serviciilor și de control fiscal, precum și perfecționarea funcționarilor fiscali. Dialogul 
cu contribuabilii a continuat în cadrul Consiliilor Consultative și de Conformare, prin 
intermediul portalului informațional, prin întrevederi directe cu conducerea  Servi-
ciului Fiscal de Stat și alți funcționari fiscali.

Pe parcursul anului 2014 au fost realizate și lansate 15 proiecte de servicii electroni-
ce, iar numărul acestora, prestate la finele anului, a atins cifra de 33.

Pentru prima dată în sistemul fiscal al Republicii Moldova a fost introdusă, fiind 
preluată din bunele practici ale UE, noțiunea de decalaj fiscal.

Totuși, din cauze obiective, SFS nu a reușit să promoveze cadrul legal necesar unei 
reforme instituționale  profunde, care să asigure SFS un statut unitar, cu o indepen-
dență organizatorică și funcțională garantată.  De asemenea, nu s-a reușit stoparea 
creșterii restanțelor contribuabililor față de bugetul public național, precum și majo-
rarea dorită a eficienței controalelor fiscale, iar unele produse informaționale nu au 
fost puse în funcțiune în termenele prestabilite.

Angajații SFS, evaluând rezultatele și nereușitele, au stabilit obiective strategice cla-
re, personalizate și măsurabile care să asigure implementarea Programului de activi-
tate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2016.
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Abreviaturi:
SFS – Serviciul Fiscal de Stat
SV – Serviciul Vamal
SIA – Sistem Informațional Automatizat
PIB – produsul intern brut
BNP – bugetul public național 
GȚ – gospodărie țărănească
IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
IFS – inspectorat fiscal de stat
ACAP – Asociația contabililor și auditorilor profesioniști
TVA – taxa pe valoarea adăugată
IOTA – Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale
FMI – Fondul Monetar Internațional
IT – tehnologii informaționale
CCL – cooperativă de construcții locative
APLP – asociație de proprietari de locuințe private
DGAMC – Direcția generală administrarea marilor contribuabili a IFPS
MAI – Ministerul afacerilor interne
MCC – mașină de casă și control
AFAM – Uniunea profesională ,,Asociația Auditorilor și Societăților de audit din Republica 
Moldova”
CNA – Centrul Național Anticorupție
CNI – Comisia Națională de Integritate
OECD – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
BASS – Bugetul asigurărilor sociale de stat
FAOAM – Fondurile de asistență obligatorie de asigurare medicală
BUAT – Bugetele unităților administrativ-teritoriale
BRITE – Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător

- 45 -

Anexe
Anexa nr.1

Lista serviciilor electronice prestate de SFS:
1. Eliberarea Confirmării privind reluarea prezentării dărilor de seamă
2. Eliberarea Confirmării veniturilor obținute
3. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget (CC 04 AE)
4. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus înstrăi-

nării/ gajului (CC 04 BI)
5. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus înstrăi-

nării-gajului – proprietate a cetățeanului      (CC 04 CET)
6. Eliberarea Certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA
7. Eliberarea certificatului de rezidență fiscală
8. Eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova 

Forma 3-DTA-13
9. Eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova 

Forma 4-DTA-13
10. Comanda formularelor tipizate de documente primare cu regim special (depusă pe suport 

hârtie la IFS teritorial)
11. Comanda electronică a formularelor tipizate de documente primare cu regim special
12. Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documentele primare
13. Oferirea consultațiilor în formă scrisă
14. Oferirea consultațiilor telefonice prin intermediul Centrului Unic de Apel
15. Eliberarea/prelungirea patentei de întreprinzător
16. Certificat privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
17. Eliberarea/Schimbarea Certificatului de înregistrare în calitate de plătitor a TVA
18. Eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de subiect impozabil cu accize
19. E-Factura
20. Verificarea facturii fiscale
21. Verificarea obligațiunii fiscale pentru persoane fizice
22. Serviciul de certificare și eliberare a semnăturilor electronice de autentificare sau digitale
23. Declarația electronică pentru persoane fizice
24. Declarația electronică pentru persoane juridice
25. Fișa imobilului
26. Informații despre contribuabil
27. Descărcare formulare
28. Cutia electronică poștală de înștiințare
29. Calendarul fiscal
30. Seminare pentru contribuabili
31. Înregistrarea mașinilor de casă și control și sigilarea MCC ale contribuabilului
32. Înregistrarea terminalelor de numerar (cash-in)
33. Verificarea bonului de casă eliberat de mașina de casă și control de la unitățile de schimb valu-

tar.
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Abreviaturi:
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SIA – Sistem Informațional Automatizat
PIB – produsul intern brut
BNP – bugetul public național 
GȚ – gospodărie țărănească
IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
IFS – inspectorat fiscal de stat
ACAP – Asociația contabililor și auditorilor profesioniști
TVA – taxa pe valoarea adăugată
IOTA – Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale
FMI – Fondul Monetar Internațional
IT – tehnologii informaționale
CCL – cooperativă de construcții locative
APLP – asociație de proprietari de locuințe private
DGAMC – Direcția generală administrarea marilor contribuabili a IFPS
MAI – Ministerul afacerilor interne
MCC – mașină de casă și control
AFAM – Uniunea profesională ,,Asociația Auditorilor și Societăților de audit din Republica 
Moldova”
CNA – Centrul Național Anticorupție
CNI – Comisia Națională de Integritate
OECD – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
BASS – Bugetul asigurărilor sociale de stat
FAOAM – Fondurile de asistență obligatorie de asigurare medicală
BUAT – Bugetele unităților administrativ-teritoriale
BRITE – Programul Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător

- 45 -

Anexe
Anexa nr.1

Lista serviciilor electronice prestate de SFS:
1. Eliberarea Confirmării privind reluarea prezentării dărilor de seamă
2. Eliberarea Confirmării veniturilor obținute
3. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget (CC 04 AE)
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nării-gajului – proprietate a cetățeanului      (CC 04 CET)
6. Eliberarea Certificatului de atestare în calitate de plătitor TVA
7. Eliberarea certificatului de rezidență fiscală
8. Eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova 

Forma 3-DTA-13
9. Eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova 

Forma 4-DTA-13
10. Comanda formularelor tipizate de documente primare cu regim special (depusă pe suport 
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12. Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documentele primare
13. Oferirea consultațiilor în formă scrisă
14. Oferirea consultațiilor telefonice prin intermediul Centrului Unic de Apel
15. Eliberarea/prelungirea patentei de întreprinzător
16. Certificat privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate
17. Eliberarea/Schimbarea Certificatului de înregistrare în calitate de plătitor a TVA
18. Eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de subiect impozabil cu accize
19. E-Factura
20. Verificarea facturii fiscale
21. Verificarea obligațiunii fiscale pentru persoane fizice
22. Serviciul de certificare și eliberare a semnăturilor electronice de autentificare sau digitale
23. Declarația electronică pentru persoane fizice
24. Declarația electronică pentru persoane juridice
25. Fișa imobilului
26. Informații despre contribuabil
27. Descărcare formulare
28. Cutia electronică poștală de înștiințare
29. Calendarul fiscal
30. Seminare pentru contribuabili
31. Înregistrarea mașinilor de casă și control și sigilarea MCC ale contribuabilului
32. Înregistrarea terminalelor de numerar (cash-in)
33. Verificarea bonului de casă eliberat de mașina de casă și control de la unitățile de schimb valu-

tar.
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Anexa nr.2

Informația privind încasările la Bugetul Public Național 
în aspectul organelor fiscale (mil lei)

Denumirea IFS BPN % fata de 
an.pr.

Bugetul 
de stat

% fata 
de an.pr.

Bugetul 
local

% fata de 
an.pr. BASS % fata de 

an.pr. FAOAM % fata de 
an.pr.

 CHIŞINĂU 9.018,5 114,2 4.315,4 148,7 739,3 45,2 3.075,5 115,6 888,3 127,1 
 BĂLŢI 719,7 108,5 214,6 95,1 155,8 116,8 270,4 112,1 78,9 125,1 
ANENII NOI 213,4 111,9 39,2 94,3 66,6 114,7 83,8 115,3 23,8 129,6 
BASARABEASCA 42,5 110,3 11,3 226,8 5,3 48,2 20,1 111,9 5,8 126,3 
BRICENI 151,4 111,2 22,3 110,6 49,2 106,5 62,2 112,2 17,6 123,6 
CAHUL 313,7 110,4 41,8 86,3 94,5 116,1 137,8 112,4 39,6 124,7 
CANTEMIR 101,6 103,3 15,3 72,7 28,6 114,9 44,6 108,1 13,1 117,2 
CĂLĂRAŞI 138,0 104,6 30,2 84,5 36,8 111,1 55,4 110,5 15,5 121,2 
CĂUŞENI 164,1 111,4 21,1 96,7 46,4 112,1 75,5 112,7 21,1 123,9 
UTA GĂGĂUZIA 377,9 104,9 15,7 86,0 144,4 97,0 167,7 110,4 50,0 121,6 
CIMIŞLIA 120,3 110,7 22,5 115,9 32,3 102,7 51,2 110,9 14,3 122,3 
CRIULENI 152,8 123,1 21,9 120,9 48,2 130,3 64,4 117,5 18,4 128,9 
DONDUŞENI 90,2 114,8 11,8 103,2 29,0 118,2 38,5 112,7 10,9 129,0 
DROCHIA 255,8 121,3 112,4 131,0 50,2 112,9 72,2 112,9 20,9 125,7 
DUBĂSARI 68,7 112,8 9,3 105,5 18,1 111,2 32,3 112,3 9,1 127,8 
EDINEŢ 193,3 116,8 39,1 141,3 57,9 110,2 74,1 110,4 22,1 122,3 
FĂLEŞTI 150,0 106,1 17,7 90,5 43,2 105,9 69,2 107,5 19,9 119,2 
FLOREŞTI 181,4 117,7 23,6 98,8 58,0 123,2 77,4 117,6 22,5 128,9 
GLODENI 112,0 114,9 16,3 118,0 31,7 114,7 49,4 110,7 14,5 128,5 
HÎNCEŞTI 198,2 105,4 29,5 85,0 57,9 110,0 86,1 107,3 24,7 120,5 
IALOVENI 233,9 113,5 61,3 103,0 62,3 118,6 85,8 114,8 24,5 126,9 
LEOVA 81,2 109,8 11,4 110,4 23,5 103,0 36,1 110,5 10,1 124,9 
NISPORENI 95,0 104,9 13,6 98,8 19,7 85,8 48,3 112,2 13,4 124,1 
OCNIŢA 88,4 110,3 19,9 190,6 17,8 70,7 39,5 110,9 11,3 125,2 
ORHEI 286,2 109,6 57,3 97,9 77,6 113,6 117,5 110,2 33,7 122,3 
REZINA 128,3 115,7 28,2 119,8 37,7 112,3 48,8 113,3 13,7 127,5 
RÎŞCANI 129,4 112,6 28,3 196,2 26,5 73,1 57,3 112,3 17,3 131,0 
SÎNGEREI 155,0 121,9 28,0 136,5 43,7 118,9 64,6 116,4 18,8 129,9 
SOROCA 262,9 111,0 76,0 102,8 62,8 111,9 95,8 113,4 28,4 126,4 
STRĂŞENI 208,3 114,3 49,0 104,2 51,8 120,7 83,6 113,2 23,9 129,8 
ŞOLDĂNEŞTI 66,3 108,9 8,6 91,9 19,4 113,8 29,8 108,2 8,6 121,9 
ŞTEFAN-VODĂ 122,4 110,6 10,8 96,7 38,5 105,5 56,9 113,4 16,2 126,5 
TARACLIA 93,4 104,4 10,6 90,6 27,5 105,2 42,9 103,8 12,4 120,3 
TELENEŞTI 98,5 106,3 10,6 70,1 27,3 108,3 47,3 113,5 13,2 125,5 
UNGHENI 246,5 113,2 39,7 102,4 69,7 122,8 106,5 109,7 30,5 122,0 
DGAMC 8.351,4 125,5 4.130,5 173,7 1.072,2 73,8 2.433,7 109,5 715,1 118,8 
TOTAL 23.410,6 117,1 9.614,9 150,3 3.471,4 75,5 8.002,3 112,5 2.322,0 123,7 
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Anexa nr.3

Informaţia privind soldurile restante la 
Bugetul Public Naţional  în aspectul  organelor fiscale la 

situatia din 31.12.2014

Organul Fiscal Total pe 
Bugetul
 Public 

Național

Inclusiv:

Codul Denumirea
Bugetul de 

stat, Bugetul 
UAT

Bugetul de 
stat Bugetul UAT BASS FAOAM

1 2 3 4 5 6 7 8
01 mun. Chişinău 788.507,1 498.616,4 420.733,8 77.882,6 278.324,8 11.565,9
12 mun. Bălţi 69.079,0 40.417,2 34.960,3 5.456,9 27.612,5 1.049,3
30 Anenii - Noi 34.645,0 21.333,7 11.337,0 9.996,7 12.620,1 691,2
31 Basarabeasca 4.639,8 953,4 465,3 488,2 3.650,8 35,6
32 Briceni 8.330,9 1.685,2 614,2 1.071,0 6.616,9 28,8
34 Cahul 24.087,7 10.484,5 3.751,7 6.732,8 13.449,1 154,2
36 Cantemir 10.038,0 4.153,1 2.462,4 1.690,7 5.833,1 51,7
38 Călăraşi 14.641,9 4.674,1 1.945,0 2.729,1 9.883,4 84,3
40 Căuşeni 18.752,4 6.617,2 3.066,3 3.550,9 11.922,6 212,6
43 UTA Găgăuzia 49.318,8 18.269,3 190,2 18.079,1 29.575,2 1.474,3
44 Cimişlia 8.883,4 1.978,3 453,1 1.525,1 6.844,5 60,5
48 Criuleni 20.030,8 8.714,9 7.399,6 1.315,4 11.315,2 0,7
50 Donduşeni 6.957,0 2.523,9 1.252,4 1.271,5 4.333,1 100,1
52 Drochia 11.527,8 4.119,2 2.520,7 1.598,5 7.333,9 74,7
53 Dubăsari 3.936,0 1.292,8 879,3 413,6 2.574,8 68,4
55 Edineţ 14.675,8 5.743,0 2.910,3 2.832,7 8.796,2 136,5
57 Făleşti 23.187,6 6.657,0 2.871,6 3.785,4 15.871,4 659,2
59 Floreşti 22.027,7 10.224,0 7.209,5 3.014,4 11.714,3 89,5
61 Glodeni 21.290,4 15.487,1 13.686,4 1.800,7 5.594,0 209,3
65 Hînceşti 16.771,7 5.235,6 1.598,3 3.637,3 11.219,4 316,7
67 Ialoveni 33.852,8 19.564,4 13.153,2 6.411,2 13.615,9 672,5
69 Leova 8.474,0 3.018,9 689,4 2.329,4 5.430,7 24,5
71 Nisporeni 10.434,0 2.352,8 486,2 1.866,6 8.052,4 28,8
72 Ocniţa 6.550,6 2.307,3 1.183,7 1.123,6 4.170,4 72,9
74 Orhei 35.105,9 17.157,1 12.672,6 4.484,5 17.328,6 620,1
76 Rezina 6.868,8 2.218,3 1.293,9 924,3 4.641,2 9,4
79 Rîşcani 7.684,5 1.890,8 939,1 951,7 5.776,3 17,3
81 Sîngerei 11.931,9 4.637,9 2.354,3 2.283,6 7.197,1 96,9
84 Soroca 26.000,5 12.717,2 4.291,2 8.426,0 13.160,4 122,9
86 Străşeni 20.231,6 6.080,3 2.916,5 3.163,8 14.002,1 149,2
88 Soldăneşti 4.761,6 1.296,9 492,0 804,8 3.375,9 88,8
89 Ştefan Vodă 11.478,1 2.338,3 489,9 1.848,5 8.782,7 357,1
91 Taraclia 19.550,1 8.450,8 6.160,9 2.290,0 10.366,1 733,2
93 Teleneşti 10.547,1 1.664,7 1.054,5 610,2 8.847,9 34,5
95 Ungheni 23.638,4 7.711,4 2.615,0 5.096,4 15.552,9 374,0
78 DGAMC 266.061,4 59.104,7 47.410,8 11.693,9 204.734,4 2.222,3

Total 1.674.500,0 821.691,8 618.510,7 203.181,2 830.120,2 22.688,0
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Anexa nr.2

Informația privind încasările la Bugetul Public Național 
în aspectul organelor fiscale (mil lei)

Denumirea IFS BPN % fata de 
an.pr.

Bugetul 
de stat

% fata 
de an.pr.

Bugetul 
local

% fata de 
an.pr. BASS % fata de 

an.pr. FAOAM % fata de 
an.pr.

 CHIŞINĂU 9.018,5 114,2 4.315,4 148,7 739,3 45,2 3.075,5 115,6 888,3 127,1 
 BĂLŢI 719,7 108,5 214,6 95,1 155,8 116,8 270,4 112,1 78,9 125,1 
ANENII NOI 213,4 111,9 39,2 94,3 66,6 114,7 83,8 115,3 23,8 129,6 
BASARABEASCA 42,5 110,3 11,3 226,8 5,3 48,2 20,1 111,9 5,8 126,3 
BRICENI 151,4 111,2 22,3 110,6 49,2 106,5 62,2 112,2 17,6 123,6 
CAHUL 313,7 110,4 41,8 86,3 94,5 116,1 137,8 112,4 39,6 124,7 
CANTEMIR 101,6 103,3 15,3 72,7 28,6 114,9 44,6 108,1 13,1 117,2 
CĂLĂRAŞI 138,0 104,6 30,2 84,5 36,8 111,1 55,4 110,5 15,5 121,2 
CĂUŞENI 164,1 111,4 21,1 96,7 46,4 112,1 75,5 112,7 21,1 123,9 
UTA GĂGĂUZIA 377,9 104,9 15,7 86,0 144,4 97,0 167,7 110,4 50,0 121,6 
CIMIŞLIA 120,3 110,7 22,5 115,9 32,3 102,7 51,2 110,9 14,3 122,3 
CRIULENI 152,8 123,1 21,9 120,9 48,2 130,3 64,4 117,5 18,4 128,9 
DONDUŞENI 90,2 114,8 11,8 103,2 29,0 118,2 38,5 112,7 10,9 129,0 
DROCHIA 255,8 121,3 112,4 131,0 50,2 112,9 72,2 112,9 20,9 125,7 
DUBĂSARI 68,7 112,8 9,3 105,5 18,1 111,2 32,3 112,3 9,1 127,8 
EDINEŢ 193,3 116,8 39,1 141,3 57,9 110,2 74,1 110,4 22,1 122,3 
FĂLEŞTI 150,0 106,1 17,7 90,5 43,2 105,9 69,2 107,5 19,9 119,2 
FLOREŞTI 181,4 117,7 23,6 98,8 58,0 123,2 77,4 117,6 22,5 128,9 
GLODENI 112,0 114,9 16,3 118,0 31,7 114,7 49,4 110,7 14,5 128,5 
HÎNCEŞTI 198,2 105,4 29,5 85,0 57,9 110,0 86,1 107,3 24,7 120,5 
IALOVENI 233,9 113,5 61,3 103,0 62,3 118,6 85,8 114,8 24,5 126,9 
LEOVA 81,2 109,8 11,4 110,4 23,5 103,0 36,1 110,5 10,1 124,9 
NISPORENI 95,0 104,9 13,6 98,8 19,7 85,8 48,3 112,2 13,4 124,1 
OCNIŢA 88,4 110,3 19,9 190,6 17,8 70,7 39,5 110,9 11,3 125,2 
ORHEI 286,2 109,6 57,3 97,9 77,6 113,6 117,5 110,2 33,7 122,3 
REZINA 128,3 115,7 28,2 119,8 37,7 112,3 48,8 113,3 13,7 127,5 
RÎŞCANI 129,4 112,6 28,3 196,2 26,5 73,1 57,3 112,3 17,3 131,0 
SÎNGEREI 155,0 121,9 28,0 136,5 43,7 118,9 64,6 116,4 18,8 129,9 
SOROCA 262,9 111,0 76,0 102,8 62,8 111,9 95,8 113,4 28,4 126,4 
STRĂŞENI 208,3 114,3 49,0 104,2 51,8 120,7 83,6 113,2 23,9 129,8 
ŞOLDĂNEŞTI 66,3 108,9 8,6 91,9 19,4 113,8 29,8 108,2 8,6 121,9 
ŞTEFAN-VODĂ 122,4 110,6 10,8 96,7 38,5 105,5 56,9 113,4 16,2 126,5 
TARACLIA 93,4 104,4 10,6 90,6 27,5 105,2 42,9 103,8 12,4 120,3 
TELENEŞTI 98,5 106,3 10,6 70,1 27,3 108,3 47,3 113,5 13,2 125,5 
UNGHENI 246,5 113,2 39,7 102,4 69,7 122,8 106,5 109,7 30,5 122,0 
DGAMC 8.351,4 125,5 4.130,5 173,7 1.072,2 73,8 2.433,7 109,5 715,1 118,8 
TOTAL 23.410,6 117,1 9.614,9 150,3 3.471,4 75,5 8.002,3 112,5 2.322,0 123,7 
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Anexa nr.3

Informaţia privind soldurile restante la 
Bugetul Public Naţional  în aspectul  organelor fiscale la 

situatia din 31.12.2014

Organul Fiscal Total pe 
Bugetul
 Public 

Național

Inclusiv:

Codul Denumirea
Bugetul de 

stat, Bugetul 
UAT

Bugetul de 
stat Bugetul UAT BASS FAOAM

1 2 3 4 5 6 7 8
01 mun. Chişinău 788.507,1 498.616,4 420.733,8 77.882,6 278.324,8 11.565,9
12 mun. Bălţi 69.079,0 40.417,2 34.960,3 5.456,9 27.612,5 1.049,3
30 Anenii - Noi 34.645,0 21.333,7 11.337,0 9.996,7 12.620,1 691,2
31 Basarabeasca 4.639,8 953,4 465,3 488,2 3.650,8 35,6
32 Briceni 8.330,9 1.685,2 614,2 1.071,0 6.616,9 28,8
34 Cahul 24.087,7 10.484,5 3.751,7 6.732,8 13.449,1 154,2
36 Cantemir 10.038,0 4.153,1 2.462,4 1.690,7 5.833,1 51,7
38 Călăraşi 14.641,9 4.674,1 1.945,0 2.729,1 9.883,4 84,3
40 Căuşeni 18.752,4 6.617,2 3.066,3 3.550,9 11.922,6 212,6
43 UTA Găgăuzia 49.318,8 18.269,3 190,2 18.079,1 29.575,2 1.474,3
44 Cimişlia 8.883,4 1.978,3 453,1 1.525,1 6.844,5 60,5
48 Criuleni 20.030,8 8.714,9 7.399,6 1.315,4 11.315,2 0,7
50 Donduşeni 6.957,0 2.523,9 1.252,4 1.271,5 4.333,1 100,1
52 Drochia 11.527,8 4.119,2 2.520,7 1.598,5 7.333,9 74,7
53 Dubăsari 3.936,0 1.292,8 879,3 413,6 2.574,8 68,4
55 Edineţ 14.675,8 5.743,0 2.910,3 2.832,7 8.796,2 136,5
57 Făleşti 23.187,6 6.657,0 2.871,6 3.785,4 15.871,4 659,2
59 Floreşti 22.027,7 10.224,0 7.209,5 3.014,4 11.714,3 89,5
61 Glodeni 21.290,4 15.487,1 13.686,4 1.800,7 5.594,0 209,3
65 Hînceşti 16.771,7 5.235,6 1.598,3 3.637,3 11.219,4 316,7
67 Ialoveni 33.852,8 19.564,4 13.153,2 6.411,2 13.615,9 672,5
69 Leova 8.474,0 3.018,9 689,4 2.329,4 5.430,7 24,5
71 Nisporeni 10.434,0 2.352,8 486,2 1.866,6 8.052,4 28,8
72 Ocniţa 6.550,6 2.307,3 1.183,7 1.123,6 4.170,4 72,9
74 Orhei 35.105,9 17.157,1 12.672,6 4.484,5 17.328,6 620,1
76 Rezina 6.868,8 2.218,3 1.293,9 924,3 4.641,2 9,4
79 Rîşcani 7.684,5 1.890,8 939,1 951,7 5.776,3 17,3
81 Sîngerei 11.931,9 4.637,9 2.354,3 2.283,6 7.197,1 96,9
84 Soroca 26.000,5 12.717,2 4.291,2 8.426,0 13.160,4 122,9
86 Străşeni 20.231,6 6.080,3 2.916,5 3.163,8 14.002,1 149,2
88 Soldăneşti 4.761,6 1.296,9 492,0 804,8 3.375,9 88,8
89 Ştefan Vodă 11.478,1 2.338,3 489,9 1.848,5 8.782,7 357,1
91 Taraclia 19.550,1 8.450,8 6.160,9 2.290,0 10.366,1 733,2
93 Teleneşti 10.547,1 1.664,7 1.054,5 610,2 8.847,9 34,5
95 Ungheni 23.638,4 7.711,4 2.615,0 5.096,4 15.552,9 374,0
78 DGAMC 266.061,4 59.104,7 47.410,8 11.693,9 204.734,4 2.222,3

Total 1.674.500,0 821.691,8 618.510,7 203.181,2 830.120,2 22.688,0
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Anexa nr.4

Modificarea restantei la Bugetul Public Național 
în aspectul organelor fiscale la situaţia din 31.12.2014 

în raport cu 31.12.2013

Denumirea IFS
Total BPN Bugetul de Stat Bugetul local BASS FAOAM

mii lei % mii lei % mii lei % mii lei % mii lei %
mun. Chişinău 98.244,7 114,2 82.481,9 124,4 -29.004,2 72,9 42.058,6 117,8 2.708,4 130,6
mun. Bălţi 2.701,4 104,1 -2.803,2 92,6 -547,7 90,9 6.119,1 128,5 -66,7 94,0
Anenii - Noi 5.832,3 120,2 2.157,5 123,5 877,9 109,6 2.553,4 125,4 243,4 154,4
Basarabeasca 586,6 114,5 262,2 229,1 -161,5 75,1 479,1 115,1 6,9 124,0
Briceni -3.512,7 70,3 -1.466,5 29,5 -3.061,1 25,9 1.002,9 117,9 12,1 172,4
Cahul -1.040,7 95,9 -1.693,7 68,9 -561,8 92,3 1.291,5 110,6 -76,7 66,8
Cantemir 444,9 104,6 -1.499,6 62,2 480,7 139,7 1.457,7 133,3 6,1 113,4
Călăraşi 2.318,0 118,8 -814,0 70,5 1.165,4 174,5 1.926,5 124,2 40,1 190,8
Căuşeni -1.624,8 92,0 -203,5 93,8 -314,8 91,9 -1.253,4 90,5 146,9 323,5
UTA Găgăuzia 316,7 100,6 18,3 110,7 -6.340,5 74,0 6.155,0 126,3 483,9 148,9
Cimişlia -229,7 97,5 -109,3 80,6 -517,2 74,7 398,6 106,2 -1,8 97,2
Criuleni 2.994,5 117,6 854,7 113,1 240,0 122,3 1.907,5 120,3 -7,7 8,4
Donduşeni 2.794,8 167,1 966,0 437,3 141,7 112,5 1.630,7 160,3 56,4 229,0
Drochia 706,3 106,5 -1.205,1 67,7 520,8 148,3 1.366,9 122,9 23,7 146,5
Dubăsari 1.014,8 134,7 431,8 196,5 150,5 157,2 385,9 117,6 46,6 313,9
Edineţ -3.708,8 79,8 -3.981,4 42,2 -511,5 84,7 875,6 111,1 -91,5 59,9
Făleşti 4.714,9 125,5 471,0 119,6 1.394,4 158,3 2.510,3 118,8 339,2 206,0
Floreşti 2.212,6 111,2 748,4 111,6 -354,9 89,5 1.829,2 118,5 -10,1 89,8
Glodeni 8.110,4 161,5 7.719,5 229,4 123,0 107,3 196,2 103,6 71,7 152,1
Hînceşti -852,9 95,2 -2.892,4 35,6 954,8 135,6 1.107,7 111,0 -22,9 93,3
Ialoveni 3.236,9 110,6 401,1 103,1 1.166,5 122,2 1.562,6 113,0 106,7 118,9
Leova -816,4 91,2 -1.176,6 36,9 -318,0 88,0 702,1 114,8 -23,9 50,6
Nisporeni 748,0 107,7 -163,7 74,8 534,1 140,1 365,7 104,8 11,9 170,2
Ocniţa -1.359,4 82,8 187,9 118,9 -1.058,3 51,5 -366,7 91,9 -122,3 37,4
Orhei 4.585,4 115,0 2.222,0 121,3 800,1 121,7 1.272,4 107,9 290,9 188,4
Rezina -44,6 99,4 -286,9 81,9 -318,4 74,4 555,4 113,6 5,3 228,1
Rîşcani -553,7 93,3 -165,0 85,1 -257,4 78,7 -6,2 99,9 -125,0 12,2
Sîngerei -2.100,0 85,0 -472,2 83,3 116,1 105,4 -1.588,1 81,9 -155,8 38,3
Soroca 3.728,0 116,7 -309,0 93,3 1.407,3 120,1 2.389,6 122,2 240,2 -104,7
Străşeni -1.108,7 94,8 -2.130,4 57,8 -346,9 90,1 1.426,6 111,3 -58,0 72,0
Soldăneşti -1.513,1 75,9 -1.795,7 21,5 -162,5 83,2 392,9 113,2 52,1 242,1
Ştefan Vodă -215,8 98,2 -58,2 89,4 -311,6 85,6 -121,4 98,6 275,5 437,6
Taraclia -13.851,7 58,5 -3.541,9 63,5 -690,2 76,8 -8.339,6 55,4 -1.279,9 36,4
Teleneşti 328,9 103,2 -197,5 84,2 -127,5 82,7 644,2 107,9 9,7 139,2
Ungheni 739,6 103,2 -1.110,9 70,2 315,2 106,6 1.448,4 110,3 86,9 130,3
DGAMC 56.051,0 126,7 12.400,5 135,4 -5.269,8 68,9 47.934,7 130,6 985,6 179,7
Total 169.878,0 111,3 83.246,1 115,6 -39.847,4 83,6 122.271,3 117,3 4.208,1 122,8


