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Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Avem plăcerea de a vă prezenta Raportul privind activitatea Servi-
ciului Fiscal de Stat pentru anul 2013. Prezentul document a fost 
elaborat pentru a obţine o imagine mai clară despre activitatea or-

ganelor fiscale în perioada anului 2013, dar şi pentru identificarea dome-
niilor ce necesită îmbunătăţirea continuă.

Organele fiscale îşi exercită atribuţiile, obligaţiile, drepturile, colaborează 
cu autorităţile publice şi poartă răspundere pentru exercitarea necon-
formă a funcţiilor şi drepturilor abilitate în temei, limitele şi în conformi-
tate cu prevederile Codului fiscal - Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu 
completările şi modificările ulterioare, Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale altor acte 
legislative şi normative. 
Eforturile depuse de organele fiscale, multitudinea sarcinilor şi aspiraţiile, 
sunt orientate în direcţia deservirii eficiente a contribuabililor şi preveni-
rea evaziunilor fiscale. Unul din obiectivele majore rămîne a fi asigurarea 
părţii de venituri la plăţile administrate de organele fiscale.
Anul precedent s-a desfăşurat sub sloganul „Funcţionarul fiscal – în ser-
viciul contribuabilului”, ceea ce presupune, în primul rând, servicii şi asis-
tenţă de calitate, bazată pe tehnologii informaţionale inovative, constituită 
pe respectul şi încrederea contribuabililor, datorate deservirii automatiza-
te performante, reducerii costurilor de îndeplinire a obligaţiilor fiscale, pro-
fesionalismului angajaţilor şi standardelor înalte de conduită.
Publicarea Raportului de activitate pentru anul 2013 are drept miză - asi-
gurarea transparenţei activităţii noastre şi prezentarea publicului larg re-
zultatelor administrării fiscale, în vederea obţinerii sprijinului din partea 
contribuabililor şi, totodată, creşterea conformării voluntare. 
La prezentul raport este anexat „Breviar statistic: Serviciul Fiscal de Stat în 
cifre 2013”, care conţine o informaţie succintă despre rezultatele activităţii 
organelor fiscale în comparaţie cu anul 2012, prin prisma unor indicatori 
ca: numărul contribuabililor ce se deservesc în cadrul organului fiscal din 
mai multe aspecte - forma organizatorico-juridică, genul principal de acti-
vitate înregistrat, forma de proprietate, suma impozitelor şi taxelor încasa-
te pe categorii de impozite şi taxe şi pe tipuri de bugete, suma restanţelor 
pe tipuri de bugete, sume restituite T.V.A. şi accize, controale fiscale efec-
tuate şi sume suplimentar calculate în urma controalelor fiscale, volumul 
documentelor fiscale recepţionate, etc.
Analiza indicatorilor ce atestă activitatea organelor fiscale în domeniul 
administrării fiscale este prezentată în profil teritorial şi include aproxima-
tiv 40 de tabele şi grafice.
Indicatorul privind numărul contribuabililor ce se deservesc în cadrul 
organului fiscal este prezentat în funcţie de genul principal de activitate 
înregistrat, de forma organizatorică – juridică, de statutul de plătitor T.V.A. 
sau plătitor de accize, etc. Indicatorii privind suma impozitelor şi taxelor 
încasate şi suma restanţei sunt prezentaţi pe tipuri de bugete. Numărul 
de documente recepţionate de la contribuabili este reflectat după modul 
de perfectare a documentelor fiscale.
La elaborarea breviarului statistic respectiv au fost folosite datele privind 
încasările la bugetul public naţional oficial aprobate de Serviciul Fiscal de 
Stat şi alte date existente în baza de date a acestuia
Sperăm că materialele prezentate în această publicaţie vor juca un rol im-
portant în formarea unei opinii obiective despre activitatea Serviciului de 
Stat Fiscal modern al Republicii Moldova.

Ion Prisăcaru,
Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  

Şeful Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat

Ion Prisăcaru
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Pe parcursul anului, Serviciul Fiscal de Stat, 
sub egida motto-ului „Funcţionarul fiscal – în 
serviciul contribuabilului”, a activat în vede-
rea realizării obiectivului de bază, şi anume 
majorarea nivelului de conformare voluntară 
la prevederile legislaţiei în vigoare în rândul 
contribuabililor prin aplicarea metodelor noi 
şi eficiente de interacţiune şi comunicare, 
astfel încât liberul acces la consultaţii şi echi-
tatea să se manifeste în toate acţiunile între-
prinse de SFS.
Anul 2013 se caracterizează prin activităţile 
care au fost direcţionate spre soluţionarea 
problemelor arzătoare cu care se confruntă 
contribuabilii, soluţionarea cărora ar permite 
o înţelegere mai bună a legislaţiei fiscale şi 
reducerea cheltuielilor legate de plata impo-
zitelor.
Astfel, au fost efectuate modificări ale legis-
laţiei fiscale, care rezultă din politica buge-
tar-fiscală pe anul 2013, înglobate în Legea 
nr. 178 din 11 iulie 2012 privind modificarea 
şi completarea unor acte legislative, princi-
palele amendamente de ordin fiscal fiind:
La capitolul impozitului pe venit, au fost ma-
jorate tranşele de venit impozabil, precum 
şi a scutirii anuale personale, scutirii anuale 
personale majore şi scutirii anuale pentru 
persoanele întreţinute, prin ajustarea aces-
tora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 
2013 (5%). Totodată, a fost modificat regimul 
de impozitare a venitului obţinut sub formă 
de royalty de persoanele fizice şi juridice, 
prin stabilirea cotei unice a impozitului în 
mărime de 12% pentru toţi contribuabilii. La 
capitolul TVA, a fost anulată scutirea de TVA 
la mijloacele fixe depuse în capitalul social al 
agenţilor economici  şi a fost introdusă cota 
standard a TVA de 20% pentru producţia 
agricolă primară în schimbul cotei reduse a 
TVA de 8%, paralel cu restituirea sumei TVA 
aferente diferenţei dintre cotele de 20% şi 
8% (12 pp.). De asemenea a fost anulată cota 
redusă a TVA de 8% pentru zahărul din sfe-
cla de zahăr şi majorată cota redusă a TVA 
pentru gazele naturale şi gazele lichefiate 
de la 6% la 8%. În parte ce ţine de procesul 
de restituire a TVA, a fost extins mecanismul 
de restituire a TVA pentru agenţii economici, 
care prestează servicii de transportare a pa-

Context

sagerilor pe teritoriul ţării şi efectuează investiţii capitale în autove-
hicule pentru transportul de minimum 22 de persoane, cu excepţia 
şoferului, însă nu sunt înregistraţi ca contribuabili ai T.V.A.
La capitolul accize au fost majorate cotele accizelor stabilite în sume 
fixe (bere, produse petroliere, gaze lichefiate, azot, oxigen, autotu-
risme, articole de bijuterie/giuvaergerie din metale preţioase), prin 
ajustarea acestora la rata inflaţiei (5%) prognozată pentru anul 2013, 
totodată a fost majorată cota accizului la articole din tutun (ţigarete) 
şi introdus accizul pentru alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabri-
cate, tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite”, extracte şi esenţe 
de tutun. O altă măsură luată a fost modificarea mărimii şi structurii 
cotei accizului la alcoolul etilic/băuturi alcoolice şi majorarea cotelor 
accizului pentru autoturismele cu termenul de exploatare mai mare 
de 7 ani, cu 5% pentru fiecare an de exploatare ce depăşeşte 7 ani, 
concomitent cu extinderea cotelor suplimentare ale accizului pentru 
autoturismele cu termenul de exploatare între 7 şi 10 ani.
Pe parcursul anului 2013, de către autoritatea fiscală au fost adminis-
traţi aproximativ 682 000 contribuabili, dintre care 443 agenţi econo-
mici contribuabili mari, în comparaţie cu anul 2012 au fost adminis-
traţi 688 100 contribuabili, dintre care contribuabili mari – 415 agenţi 
economici.
Printre modificările esenţiale din domeniul administrării fiscale e 
de menţionat faptul că SFS a revizuit tratamentele existente pentru 
diferite categorii de contribuabili, în mod special au fost introduse 
noi abordări a contribuabililor prin intermediul unui nou capitol în 
Programul de conformare – 081 „Funcţionarul fiscal – în serviciul con-
tribuabilului”. În acest sens, organul fiscal şi-a anunţat iniţiativele şi 
formele prin care va majora gradul de conformare, va stimula contri-
buabilii de bună-credinţă, cât şi va veni în susţinerea antreprenorilor 
nou-înregistraţi.
Organizarea unei administrări fiscale profesionale şi calitative nu 
poate fi concepută fără un Sistem informatic fiscal modern, bazat pe 
servicii electronice. În acest sens a fost asigurată dezvoltarea tehno-
logiilor informaţionale în vederea facilitării schimbului de informaţii 
şi documente între contribuabili şi Serviciul Fiscal de Stat şi reducerii 
cheltuielilor legate de plata impozitelor. Astfel, a fost asigurată dez-
voltarea unor produse informaţionale cum ar fi: SIA „Contul curent 
al contribuabilului”; SIA „Colectarea informaţiilor din surse indirecte”, 
Modulul „Cererea de restituire a supraplăţii impozitului pe venit”; Ser-
viciului web „Verificarea bonului de casă”; SIA „Comanda on-line a for-
mularelor tipizate”; SIA „Evidenţa formularelor tipizate de documente 
primare cu regim special”.
În anul 2013 a fost reluată colaborarea cu instituţiile finanţatoare 
străine în vederea implementării reformelor de modernizare a admi-
nistrării fiscale. În acest sens, au fost reluate negocierile asupra pro-
iectului TAM al Băncii Mondiale (Modernizarea Administrării Fiscale), 
a fost semnat Acordul de colaborare cu Agenţia Fiscală Suedeză. Tot-
odată, Fondul Monetar Internaţional şi Agenţia Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internaţională rămân a fi un sprijin constant şi stabil de 
asistenţă în dezvoltarea Serviciului Fiscal de Stat.

1.
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nomici; verificarea corectitudinii calculării 
taxei de stat; colectarea taxei pe investiţiile 
capitale în sectorul construcţiilor şi altele. 
Astfel, fiind conştient de impactul adminis-
trării fiscale asupra colectării veniturilor la 
buget, dar şi asupra mediului de afaceri, SFS 
a optat să realizeze în anul 2013 un şir de mă-
suri menite să diminueze decalajul fiscal şi să 
îmbunătăţească relaţiile cu contribuabilii.

Ca şi în anii precedenţi, în anul 2013 SFS a administrat nu numai im-
pozitele şi taxele prevăzute de Codul fiscal, dar şi contribuţiile de asi-
gurări sociale şi medicale. Totodată, SFS a fost solicitat să efectueze 
controale fiscale de către organele de drept, precum şi să furnizeze 
diverse informaţii. Concomitent cu aceste acţiuni, Serviciul Fiscal 
a efectuat un şir de activităţi nespecifice organului fiscal, cum ar fi: 
înstrăinarea/vânzarea bunurilor confiscate, bunurilor păstrate în 
calitate de dovezi, în legătură cu săvârşirea unor infracţiuni, şi altor 
proprietăţi ajunse în proprietatea statului; încasarea împrumuturilor 
nerambursate, acordate de stat sau organele statului agenţilor eco-

Rezumat2.
Pe parcursul anului 2013, Serviciul Fiscal de Stat a optat pentru o se-
rie de valori noi, în acord cu sloganul „Funcţionarul fiscal – în
serviciul contribuabilului”, ceea ce presupune axarea eforturilor pe 
metode de educare şi instruire atît a cetăţenilor, cît şi a colaborato-
rilor fiscali, majorarea transparenţei în activitate, tratament egal al 
contribuabililor, relaţie de calitate superioară cu cetăţenii, servicii 
adaptate nevoilor acestora, profesionalism şi corectitudine în relaţia 
cu mediul de afaceri şi cu societatea.
Astfel, pe parcursul anului, au fost întreprinse acţiuni şi înregistrate 
progrese, după cum urmează:

Activităţile curente orientate spre eficienti-
zarea administrării fiscale

În vederea eficientizării administrării fiscale şi soluţionării probleme-
lor cu care se confruntă contribuabilii au fost întreprinse un şir de 
acţiuni.
O atenţie sporită s-a acordat elaborării Sistemului Informaţional Au-
tomatizat „Contul curent al contribuabilului” care va permite contri-
buabilului să vizualizeze în regim on –line situaţia lui fiscală, iar per-
soanele interesate să obţină certificate privind restanţele la buget. 
În vederea asigurării recuperării restanţelor, precum şi a diminuării 
cuantumului acestora prin consecvenţa măsurilor întreprinse bazate 
pe cadrul legislativ existent, a fost aprobat Ghidul metodico-practic 
privind urmărirea restanţelor la buget.

O acţiune direcţionată spre monitorizarea 
continuă a marilor contribuabili, de care de-
pind o bună parte a acumulărilor la buget, 
constă în repartizarea inspectorilor din ca-
drul subdiviziunii menţionate pe domenii de 
activitate a marilor contribuabili. Această ac-
ţiune are scopul de a administra mai eficient 
şi a deservi mai calitativ agenţii economici 
mari contribuabili.
În vederea implementării unui sistem efici-
ent de comunicare atît cu contribuabilii, cît 
şi la nivel instituţional, a fost aprobată Stra-
tegia de comunicare a SFS, planul de acţiuni 
aferent acesteia. Prezenta strategie de comu-
nicare este concepută pentru a sprijini SFS în 
realizarea obiectivelor sale şi vine să îmbu-
nătăţească procesul de comunicare la nivel 
instituţional, capacităţile fiecărui inspector 
de a comunica, să fortifice calitatea comuni-
cării şi să obţină un feed-back pozitiv aferent 
interacţiunii SFS - contribuabil.
În partea ce ţine de implementarea metode-
lor indirecte de estimare a venitului impo-
zabil al persoanelor fizice, începînd cu anul 
2013 au fost iniţiate procesele de colectare 
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a informaţiei de la sursele indirecte. Drept 
surse au servit informaţiile furnizate de către 
instituţiile financiare, companiile turistice, 
deţinătorii de registre ale deţinătorilor de 
valori mobiliare, notarii, angajatorii persoa-
nelor fizice, care prezintă informaţia despre 
salarii şi alte venituri ale angajaţilor, declara-
ţiile de venit, prezentate de persoanele fizice. 
Informaţia colectată serveşte ca bază pentru 
evaluarea riscurilor.
În perioada 19.08.2013 – 19.09.2013 a fost 
desfăşurată acţiunea cu mediatizare „Servi-
ciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti”. 
În cadrul acţiunii au fost constatate circa 650 
de încălcări (inclusiv 439 de cazuri de activi-
tate ilicită), fiind aplicate amenzi în sumă de 
circa 1 650 mii lei (inclusiv 407 mii lei pentru 
desfăşurarea activităţilor ilicite). De către IFS 
teritoriale se întreprind permanent acţiuni 
întru contracararea fenomenului activităţilor 
ilicite în segmentul menţionat, în contextul 
executării „Planului de măsuri pentru îmbu-
nătăţirea situaţiei în domeniul transportului 
auto” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
507 din 07.05.2007.

Conformarea fiscală – o 
prioritate pentru adminis-
trarea fiscală

SFS depune eforturi susținute pentru a im-
plementa bunele practici în materie de ad-
ministrare fiscală. În acest sens, au fost rea-
lizate progrese în implementarea modelului 
de gestionare a riscurilor de conformare, pu-
nându-se accent pe sectoarele principale ale 
economiei (sectorul de producţie, construc-
ţii, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, 
transport şi comunicaţii). Rezultatele Pro-
gramului de conformare a contribuabililor 
pentru anul 2013 sunt încurajatoare, în 2013 
încasările fiscale de la agenţii economici in-
cluşi în Program înregistrînd o creştere nomi-
nală de 22 la suta faţă de aceeaşi perioadă a 
anului 2012.

Controalele fiscale urmează 
să fie mai eficiente

Exercitarea controlului asupra respectării
legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte, 
vărsării depline şi la timp la buget a sume-
lor obligaţiilor fiscale este sarcina de bază a 
organului fiscal. Astfel, pe parcursul anului 
2013 au fost efectuate 74029 controale fis-
cale, care, comparativ cu anul 2012 (63527 
controale fiscale) constituie cu 10502 con-

troale fiscale mai mult (117%). Dacă ne referim la controalele planifi-
cate, efectuate prin metoda verificării totale, se constată că numărul 
acestora s-a micşorat cu 705 controale sau cu 52% (656 în anul 2013 
comparativ cu 1361 în anul 2012).
În perioada de gestiune, în rezultatul controalelor fiscale efectuate au 
fost calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă 
totală de 653,1 mil. lei, inclusiv sancţiuni 362,1 mil. lei. În comparaţie 
cu anul 2012 au fost calculate impozite şi sancţiuni mai mult cu 57,1 
mil. lei sau cu 10%.

Parteneriatul public – privat a fost intensificat
Un factor important, ce a dus la modernizarea administrării fiscale, 
este promovarea dialogului public-privat. Astfel, pe parcursul anului 
2013 au avut loc peste 240 de întrevederi cu contribuabilii, asociaţi-
ile mediului de afaceri, parteneri de dezvoltare, precum şi angajaţii 
fiscali din teritoriu. Pentru prima dată a fost dat startul unor dialoguri 
deschise cu contribuabilii, cu genericul „La o ceaşcă de cafea
cu Şeful Fiscului”. Scopul acestor discuţii constă în abordarea, într-o 
atmosferă mai puţin formală, a problemelor cu care se confruntă con-
tribuabilul în activitatea desfăşurată.

Colaborarea cu partenerii de dezvoltare a 
fost reluată

A fost lansat Proiectul de cooperare cu Agenţia Fiscală Suedeză pen-
tru anii 2013-2016, finanţat de către Agenţia Suedeză Internaţională 
pentru Dezvoltare şi Cooperare SIDA, care include două componente 
de dezvoltare: controlul fiscal şi deservirea contribuabililor.
Au fost reluate negocierile privind crearea Sistemului fiscal informa-
ţional integrat şi proiectul „Modernizarea Administrării Fiscale” (TAM) 
cu suportul Băncii Mondiale. Astfel, a avut loc misiunea de evaluare 
IAMTAX a Băncii Mondiale, ca etapă premergătoare implementării 
proiectului TAM.
Elaborarea şi iniţierea implementării Strategiei de comunicare a SFS 
şi a Planului de acţiuni aferent spre a continua eforturile de moder-
nizare a activităţii SFS şi de îmbunătăţire a imaginii instituţiei pe plan 
intern şi extern a fost realizată cu suportul USAID BRITE.

Noi servicii lansate pentru a reduce costuri-
le de administrare a afacerii vin să uşureze 
activitatea contribuabililor 

Odată cu lansarea motto-ului „Funcţionarul fiscal – în serviciul
contribuabilului”, a fost iniţiată prestarea a trei servicii importante de 
stimulare a conformării benevole a contribuabililor printr-o mai bună 
informare a acestora în privinţa drepturilor şi obligaţiilor lor: Calen-
darul fiscal, Buletinul informativ al actelor legislative şi Baza gene-
ralizată a practicii fiscale.
Totodată, o administrare fiscală eficientă necesită un efort semnifi-
cativ şi nu poate fi asigurată fără aplicarea tehnologiilor informaţio-
nale moderne, în acest sens au fost elaborate şi implementate un şir 
de sisteme informaţionale cum ar fi: SIA „Colectarea informaţiilor din 
surse indirecte”, Modulul „Cererea de restituire a supraplăţii impozi-
tului pe venit”, Serviciului web „Verificarea bonului de casă”, SIA „Con-
tul curent al contribuabilului”, SIA „Comanda on-line a formularelor 
tipizate” şi SIA „Evidenţa formularelor tipizate de documente primare 
cu regim special”.
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Concomitent, a fost lansat serviciul Descărcare on-line a formulare-
lor fiscale, varianta electronică a revistei Monitorul fiscal FISC.md; se 
pune în continuare accent pe instruirea contribuabililor, inclusiv a 
celor începători, precum şi stimularea non-financiară a celor oneşti. 
Astfel, se încearcă a veni în întâmpinarea contribuabililor care vor să 
se conformeze; iar pentru cei care nu o fac – se întreprind  măsurile 
de rigoare.

Factorul succesului – o echipă unită a Servi-
ciului Fiscal de Stat, care lucrează în intere-
sul contribuabilului 

În total, în anul 2013, prin diferite forme de instruire au fost instruiţi 
1987 angajaţi, numărul persoanelor instruite cel puţin 40 ore consti-
tuie 398 angajaţi, inclusiv 33 – prin instruire externă şi 365 – prin in-
struire internă.
Astfel, pe parcursului anului 2013 un accent deosebit a fost pus pe 
profesionalismul angajaţilor şi spiritul de echipă care este necesar de 
cultivat pentru a putea atinge obiectivele ce stau în faţa Serviciului 
Fiscal de Stat.

Un indiciu imbatabil al activităţii de ad-
ministrare fiscală – acumulările la bugetul 
public naţional 

Pe parcursul anului, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate 
venituri la bugetul public naţional în sumă de 19986,1 mil. lei, în ra-
port cu anul 2012 este înregistrată o depăşire a veniturilor încasate cu 
1526,4 mil. lei sau cu 8,3%. Corespunzător componentelor bugetului 
public naţional, dinamica se prezintă după cum urmează: la bugetul 
de stat s-a înregistrat o creştere cu 403,6 mil. lei sau cu 6,7%; la buge-

tul unităţilor administrativ teritoriale - creş-
tere cu 418,8 mil. lei sau cu 10,0%; la bugetul 
asigurărilor sociale de stat – creştere cu 553,2 
mil. lei sau cu 8,4% şi la fondurile asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală - creştere 
cu 150,8 mil. lei sau cu 8,7%.
În ce priveşte sarcina de venituri stabilită la 
bugetul public naţional, aceasta a fost exe-
cutată la nivel de 99,4%. Principala provo-
care a anului 2013 a constituit majorarea în 
luna decembrie a planului de venituri la bu-
getul de stat cu 359 mil. lei. Corespunzător 
componentelor bugetului public naţional,
sumele încasate în valoare absolută şi valoa-
re procentuală faţă de nivelul planificat se 
prezintă după cum urmează: la bugetul de 
stat – 6398,9 mil. lei sau 99,1%; la bugetele 
unităţilor administrativ teritoriale – 4599,7 
mil. lei sau 99,2%; - la bugetul asigurărilor 
sociale de stat – 7111,0 mil. lei sau 99,3%; la 
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală –1876,4 mil. lei sau 101,5%.

Costul administrării fiscale
Pe parcursul anului de gestiune, de către SFS 
a fost asigurată administrarea veniturilor bu-
getare în sumă de 19986,1 mil. lei, iar chel-
tuielile au fost efectuate în sumă de 266,3 
mil. lei. Pentru anul 2013, costul administrării 
fiscale la 1 leu de venituri administrate de or-
ganul fiscal a constituit – 0,013 lei.
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3.1. Activităţile curente ori-
entate spre eficientiza-
rea administrării fiscale

Obiectivul de bază al Serviciul Fiscal de Stat 
este majorarea nivelului de conformare vo-
luntară la prevederile legislaţiei în vigoare în 
rândul contribuabililor, prin aplicarea meto-
delor noi şi eficiente de interacţiune şi comu-
nicare, astfel încât liberul acces la consultaţii 
şi echitatea să se manifeste în toate acţiunile 
întreprinse de SFS.
Activităţile curente au fost direcţionate spre 
soluţionarea problemelor arzătoare cu care 
se confruntă contribuabilii, soluţionarea că-
rora ar permite o înţelegere mai bună a legis-
laţiei fiscale şi reducerea cheltuielilor legate 
de plata impozitelor.
Obiectivul prioritar rămâne a fi asigurarea re-
cuperării restanţelor, precum şi a diminuării 
cuantumului acestora prin consecvenţa mă-
surilor întreprinse bazate pe cadrul legislativ 
existent.
Prin Ordinul IFPS nr. 1349 din 15.08.2013 a 
fost aprobat Ghidul metodico-practic pri-
vind urmărirea restanţelor la buget. Întru asi-
gurarea executării sarcinilor şi obiectivelor 
propuse, acesta a fost remis şi inspectorate-
lor fiscale de stat teritoriale şi va servi drept 
suport atât metodologic, cât şi practic orga-
nelor fiscale, în vederea aplicării măsurilor de 
asigurare şi executare silită, în baza prevede-
rilor legislaţiei în vigoare, favorizând în acest 
fel dezvoltarea abilităţilor profesionale ale 
funcţionarilor fiscali cu atribuţii de urmărire, 
precum şi în scopul diminuării cantitative a 
restanţelor la buget.
În perioada anului 2013 o atenţie sporită a 
fost acordată gradului de conformare be-
nevolă a agenţilor economici-contribuabili 
mari la obligaţia de calculare şi achitare a 
obligaţiilor fiscale, astfel a fost reactualizată 

Strategia de administrare a marilor contribuabili, aprobată în anul 
2011, care presupune o abordare specifică, orientată spre un mana-
gement al riscurilor de conformare individuală a contribuabililor. În 
vederea implementării Strategiei, au fost efectuate acţiunile de divi-
zare a contribuabililor mari după genuri de activitate, în conformitate 
cu clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, după genul de 
bază practicat şi repartizarea inspectorilor în calitate de responsabili 
pe domeniile respective. Scopul principal al divizării contribuabililor 
pe genuri de activitate a fost identificarea tendinţelor şi particulari-
tăţilor specifice fiecărui gen, identificarea activităţilor cu risc înalt de 
neconformare .
Pe parcursul anului, a fost utilizată cu succes metoda de interacţiune 
electronică cu agenţii economici-contribuabili mari, fiind asigurată 
crearea bazei de date a adreselor electronice în baza Listei marilor 
contribuabili pentru anul 2013, prin intermediul cărora, lunar, sunt 
expediate mesaje de atenţionare asupra necesităţii respectării ter-
menelor de calculare, declarare şi achitare a impozitelor, taxelor şi 
altor plăţi, sunt remise scrisori explicative pentru a servi în activitatea 
desfăşurată de către aceştia, precum şi modificările recente în ceea 
ce priveşte administrarea marilor contribuabili, transmiterea fişelor 
contului personal, avizelor privind prezentarea unor informaţii şi a 
prognozei achitărilor la bugetul de stat etc.
De asemenea, eforturile Serviciul Fiscal de Stat au fost direcţionate 
spre formarea unei culturi fiscale în rândul contribuabililor din Repu-
blica Moldova, însă atingerea acestui scop implică factorul de timp şi 
aplicarea diverselor mecanisme de stimulare a pornirilor de a deveni 
un contribuabil informat şi onest. Comunicarea, în acest sens, este 
primordială, atât pentru diseminarea informaţiilor utile, cât şi pentru 
a oferi o interacţiune viabilă atât cu contribuabilii, precum şi în inte-
riorul SFS. La data de 5 decembrie 2013, prin Ordinul IFPS nr. 2558 a 
fost aprobată Strategia de comunicare a SFS şi planul de acţiuni afe-
rent implementării acesteia. Prezenta strategie de comunicare este 
concepută pentru a sprijini SFS în realizarea obiectivelor şi vine să 
îmbunătăţească procesul de comunicare la nivel instituţional, capa-
cităţile fiecărui inspector de a comunica, să fortifice calitatea comu-
nicării întru obţinerea unui feed-back pozitiv vizavi de interacţiunea 
SFS - contribuabil.
Fiind la primii paşi de implementare a Strategiei de comunicare, SFS 
valorifică din plin provocările întîlnite şi le transformă în oportunităţi, 
concomitent acumulînd experienţe întru formarea unei administrări 
fiscale puternice, moderne şi eficiente, bazate pe încrederea şi susţi-
nerea reciprocă prin formarea unor relaţii de conformare voluntară a 

Gestionarea activităţii de 
administrare fiscală: rezultate 
şi concluzii generale

3.
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contribuabililor.
În partea ce ţine de implementarea metodelor indirecte de estimare  
a venitului impozabil al persoanelor fizice, începînd cu anul 2013 au 
fost iniţiate procesele de colectare a informaţiei de la sursele indirec-
te. Ca sursă au servit informaţiile furnizate de către instituţiile finan-
ciare, companiile turistice, deţinătorii de registre ale deţinătorilor de 
valori mobiliare, notarii, angajatorii persoanelor fizice, care prezintă 
informaţia despre salarii şi alte venituri ale angajaţilor, declaraţiile de 
venit, prezentate de persoanele fizice. Informaţia colectată serveşte 
ca bază pentru evaluarea riscurilor.
Pentru analiză, au fost selectate primele 60 de persoane fizice care au 
admis cele mai mari diferenţe între cheltuielile înregistrate şi venituri-
le obţinute. Ulterior, au fost selectate 30 de persoane pentru verifica-
rea fiscală prealabilă, cu înştiinţarea obligatorie a persoanei fizice. Pe 
moment sunt iniţiate 7 controale fiscale şi se lucrează la 23 de cazuri 
de verificare prealabilă.
Pe parcursul anului 2013 au fost întreprinse un şir de acţiuni în ve-
derea stabilirii cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi majorării 
gradului de conformare al contribuabililor. În acest sens, conform or-
dinului IFPS nr.1296 din 12 august 2013, în perioada 19 august-19 
septembrie a fost desfăşurată acţiunea „Serviciul Fiscal în ajutorul 
transportatorilor oneşti”. Obiectivul acestei acţiuni consta în majo-
rarea gradului de conformare la cadrul legal al persoanelor care prac-
tică activitate în domeniul transporturilor. Prin aceasta se urmăreşte 
depistarea persoanelor care practică activităţi ilicite cu aplicarea mă-
surilor prevăzute de legislaţie şi înregistrarea în calitate de întreprin-
zător a persoanelor depistate. Astfel, societatea a primit un semnal 
clar că SFS este în stare şi doreşte să aplice acţiuni de conformare a 
contribuabililor din domeniul transportului. În cadrul acţiunii au fost 
constatate circa 650 de încălcări (inclusiv 439 cazuri de activitate ili-
cită), fiind aplicate amenzi în sumă de circa 1 650 mii lei (inclusiv 407 
mii lei pentru desfăşurarea activităţilor ilicite).
De asemenea, prin ordinul IFPS menţionat mai sus a fost aprobat 
Planul comun de activitate al Ministerului Transporturilor şi Infras-
tructurii Drumurilor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului 
Finanţelor privind măsurile de combatere a transportului auto ilicit 
şi lichidarea gărilor clandestine şi semi-clandestine, ameliorarea situ-
aţiei în domeniul transportului auto de călători în folos public şi Re-
gulamentul privind interacţiunea şi colaborarea între Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat şi Inspectoratul General de Poliţie în domeniul 
asistenţei reciproce, combaterii infracţiunilor economice şi evaziunii 
fiscale. Astfel, au fost întreprinse 1100 de raiduri, în rezultatul cărora 
au fost întocmite 1020 de acte şi procese contravenţionale în baza 
cărora au fost aplicate amenzi şi sancţiuni contravenţionale în sumă 
de 2689,2 mii lei.
De asemenea, au fost întreprinse acţiuni de familiarizare şi conforma-
re benevolă a contribuabililor care desfăşoară activitate în domeniul 
alimentaţiei publice şi activităţilor de agrement. În cadrul acţiunilor 
au mai fost verificate aspectele ce ţin de existenţa autorizaţiei, volu-
mul livrărilor şi procurărilor, numărul personalului angajat la subdi-
viziunea monitorizată ş.a. De către SFS au fost efectuate şedinţe cu 
contribuabilii cu scopul familiarizării cu obligativitatea conformării la 
prevederile legislaţiei.
A fost efectuată monitorizarea activităţii în domeniul prestării ser-
viciilor. Pe parcursul anului 2013 au fost verificaţi agenţii economici 
din domeniul prestării serviciilor, inclusiv de reparaţii auto. Urmare 
a acţiunilor întreprinse, au fost depistate 288 de cazuri de activitate 

ilicită şi 6 cazuri de încălcări fiscale, şi aplicate 
amenzi contravenţionale în sumă totală de 
221,7 mii lei şi respectiv sancţiuni fiscale în 
sumă de 90 mii lei.
A fost efectuată monitorizarea tranzacţiilor 
comerciale de import al mărfurilor supuse 
monitorizării în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 128 din 22.02.2010 „Cu privi-
re la monitorizarea tranzacţiilor comerciale 
de import şi a lanţului valoric în comerţul 
interior”. În perioada anului 2013, de către 
SFS au fost verificaţi 28 de agenţi economici 
din segmentul importului şi comercializării 
legumelor, fructelor, citricelor etc. Controa-
lele fiscale efectuate continuă să identifice 
scheme practicate de agenţii economici din 
segmentul respectiv prin încadrarea în lanţul 
valoric a deţinătorilor patentei de întreprin-
zător şi/sau a persoanelor fizice care practică 
ilegal activitatea de întreprinzător, cărora ei 
se livrează mărfuri fără aplicarea adaosului 
comercial, sau cu aplicarea unui adaos co-
mercial nesemnificativ, în scopul diminuării 
calculelor la buget.
Astfel, în cazul agenţilor economici verifi-
caţi, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost 
calculate suplimentar obligaţiuni fiscale şi 
sancţiuni în sumă totală de circa 130 mii lei. 
Concomitent, urmarea examinării informa-
ţiilor acumulate în rezultatul controalelor 
efectuate, de către IFPS au fost perfectate 
indicaţii de control în vederea verificării a 26 
persoane fizice / deţinători de patentă. Con-
form rezultatelor preliminare disponibile,
de către IFS teritoriale au fost constatate 6 
cazuri de practicare ilicită a activităţii de în-
treprinzător, în 3 cazuri a fost stabilit faptul 
depăşirii plafonului de venit permis obţinut 
la desfăşurarea activităţii în baza patentei de 
întreprinzător, în rezultat fiind aplicate sanc-
ţiuni contravenţionale în mărime de 12,3 mii 
lei. Este de menţionat faptul că a fost stabilit 
şi un caz în care persoana fizică nu a confir-
mat procurările şi nici aplicarea semnăturilor 
în facturile fiscale, materialele pe acest caz fi-
ind transmise organelor de drept în vederea 
stabilirii componentelor infracţionale prevă-
zute de Codul penal – falsul în documente.
Reieşind din posibilităţile legale atribuite 
organelor fiscale, informaţia la care ele au 
acces, conlucrarea cu organele de drept, de 
către SFS s-a efectuat un lucru voluminos în 
minimizarea efectelor produse de activita-
tea firmelor „fantoma”, reuşind o diminuare 
a numărului de întreprinderi „fantom”. Astfel, 
de către IFPS au fost recepţionate şi remise 
organelor de drept 131 de materiale pe ca-
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zuri de evaziune fiscală, valoarea prejudi-
ciului estimat constituind 369,2 mil. lei. Din 
totalul materialelor remise, în 24 de cazuri a 
fost iniţiată urmărire penală, iar într-un caz 
a fost emisă ordonanţă de refuz a începerii 
urmăririi penale. Restul materialelor sunt în 
procedură de examinare.
În vederea apărării intereselor statului, pe 
parcursul anului 2013, în instanţele de jude-
cată au fost examinate 1405 dosare, dintre 
care 588 au fost finisate: 498 de dosare în fa-
voarea SFS (85%) şi 90 pierdute (15%).

3.2. Conformarea fiscală – o 
prioritate pentru admi-
nistrarea fiscală

Activităţile de conformare benevolă au ca 
scop asigurarea prevenirii eschivării de la 
plata şi calculul impozitelor, comiterii încăl-
cărilor fiscale, precum şi legalizarea afacerilor 
din cadrul economiei tenebre în genurile de 
activitate menţionate.
Astfel, conform Programului de conformare 
a contribuabililor pentru anul 2013 în baza 
Modelului gestionării riscurilor de confor-
mare a agenţilor economici a fost selectată 
lista din 2014 contribuabilii, care urmau a fi 
supuşi monitorizării în anul 2013 de către IFS 
teritoriale cu scopul asigurării conformării 
contribuabililor ce activează în domeniul co-
merţului cu ridicata şi amănuntul, industriei 
prelucrătoare, transportului şi comunicaţiilor 
şi construcţiilor.
Analizând informaţia referitoare la rezultate-
le monitorizării Programului efectuată de că-
tre IFS teritoriale în perioada anului 2013, se 
constată că în total pe republica sumele achi-
tate la bugetul public naţional, de către en-
tităţile incluse în Program, constituie 1179,8 
mil. lei, ceea ce este cu 209,9 mil. lei mai mult 
comparativ cu anul 2012 – majorarea cu 22 
la sută, inclusiv industria prelucrătoare – ma-
jorare cu 15%, construcţii – majorare cu 27%, 
comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare 
cu 24%, transporturi şi comunicaţii – majo-
rare cu 15%.
În partea ce ţine de contribuabilii care asi- 
gură conformarea benevolă la calcularea 
şi achitarea benevolă a obligaţiilor fiscale, 
prin Ordinul şefului IFPS nr. 1373 din 19 au-
gust 2013 a fost aprobat Regulamentul cu 
privire la stimularea morală (non-financia-
ră) a contribuabililor oneşti. Regulamentul 
stabileşte modul şi condiţiile de organi-
zare şi desfăşurare a acţiunii de stimulare 
cu certificate a celor mai oneşti (credibili) 

contribuabili, precum şi a celor mai profesionişti contabili (al con-
tribuabililor certificaţi din partea IFPS) care au asigurat un grad 
înalt de conformare fiscală benevolă prin calcularea, declararea şi 
achitarea în cuantum integral a obligaţiilor fiscale aferente activi-
tăţii de întreprinzător, demonstrând un nivel înalt al transparenţei 
evidenţei contabile a activităţii desfăşurate, conform normelor în 
vigoare.
Regulamentul dat îşi extinde acţiunea asupra contribuabililor – per-
soane juridice şi fizice, care practică activitatea de întreprinzător şi 
sunt înscrişi în Registrul Fiscal de Stat, administrat de SFS şi care au 
întrunit criterii specifice enumerate în regulament în urma analizei 
pragului de semnificaţie şi a riscurilor de conformare. Astfel, în anul 
2013, conform criteriilor stabilite au fost desemnaţi 30 de contribua-
bilii cu titlul „Contribuabil cu grad înalt de credibilitate”.
Alţi 35 de agenţi economici au fost decernaţi cu diplome ale Inspec-
toratului Fiscal Principal de Stat şi cupe cu menţiunea „Funcţionarul 
fiscal - în serviciul Contribuabilului”.
Totodată, pe parcursul anului au avut loc 240 de întrevederi şi şedin-
ţe informale cu reprezentanţii diferitor categorii de contribuabili şi 
funcţionarii fiscali din subordine în cadrul cărora au fost abordate su-
biecte ce ţin de promovarea şi implementarea reformelor în cadrul 
Serviciului Fiscal de Stat.
În vederea acordării contribuabililor unei asistenţe calitative pe mar-
ginea problemelor de administrare fiscală, pe parcursul anului 2013 
au fost acordate consultaţii telefonice, la nr. 0800001525, în număr 
total de 25573 şi au fost perfectate 1325 de explicaţii la adresările şi 
petiţiile parvenite de la contribuabili.
Baza Generalizată a Practicii Fiscale a fost actualizată permanent şi 
completată cu întrebări- răspunsuri aprobate prin 46 de Ordine ale 
IFPS. Pe pagina web a SFS au fost plasate 1192 de materiale informa-
tive privind modificările legislaţiei, activitatea SFS etc.; au fost elabo-
rate 4 bannere informative: „Formulare tipizate cu regim special”, „31 
martie – ultima zi de prezentare şi achitare a impozitului pe venit”, 
„Prima şi ultima zi de achitare a impozitului pentru bunurile imobi-
liare” şi „Conturi trezoreriale pentru achitarea impozitului pe venit”.

3.3. Controalele fiscale urmează să fie mai 
eficiente

În perioada anului 2013 au fost efectuate 74029 de controale fis-
cale, care comparativ cu anul 2012 (63527 de controale fiscale) 
constituie cu 10502 de controale fiscale mai mult (117%). Dacă 
ne referim la controalele planificate efectuate prin metoda veri-
ficării totale, se constată că numărul acestora s-a micşorat cu 705 

Diagrama nr. 1. Dinamica controalelor efectuate
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de controale sau cu 52% (656 în anul 2013 comparativ cu 1361 în 
anul 2012).
Dinamica tuturor controalelor efectuate pe perioada anului 2013 com-
parativ cu anul 2012 este prezentată în diagrama nr. 1.
În cadrul controalelor fiscale efectuate au fost depistate încălcări ale 
legislaţiei fiscale în 40118 de cazuri, numărul acestora comparativ cu 
anul 2012 (43670) s-a micşorat cu 3552 (8%). 
Eficiența acestora pe metode de control în perioada de raportare fi-
ind următoarea:

•	 prin metoda verificării totale constituie 71 la sută,
•	 prin metoda verificării tematice – 55 la sută,
•	 prin metoda verificării repetate – 79 la sută,
•	 prin metoda verificării prin contrapunere – 8 la sută,
•	 prin control cameral – 78 la sută,
•	 prin metoda verificării operative – 41* la sută,
•	 prin alte metode de control – 18 la sută.

Ponderea controalelor cu depistarea încălcărilor din numărul total 
de controale efectuate pe parcursul anului 2013 este prezentată în 
diagrama nr. 2.
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Efectuate 2 959 29 968 96 12 519 3 523 19 275 5 689
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Diagrama nr. 2. Ponderea controalelor cu depistarea 
încălcărilor din numărul total de controale

Diagrama nr. 3. Ponderea sumelor calculate

În urma reexaminării actelor de control şi a 
deciziilor asupra cazurilor de încălcare fis-
cală, sancţiunile fiscale au fost micşorate cu 
74,6 mil. lei, inclusiv conform art. 234 (2) al 
Codului Fiscal cu 62,2 mii lei.
Totodată, în rezultatul controalelor efectuate 
şi deciziilor adoptate, au fost micşorate pier-
derile fiscale cu 33,7mil. lei şi micşorată suma 
TVA destinată trecerii neargumentat în cont 
în sumă de 56,8 mil. lei.

3.4. Parteneriatul public-pri-
vat a fost intensificat

În scopul reducerii decalajului fiscal şi majo-
rării conformării contribuabililor, un rol deo-
sebit revine unui nou instrument al adminis-
trării fiscale: parteneriatul public-privat, care 
permite implicarea sectorului privat în soluţi-
onarea unor probleme apărute, iar resursele 
investite să aducă beneficii atât bugetului, 
cât şi investitorilor.
Pentru realizarea acestui obiectiv general 
s-au folosit 3 căi:

1. dialogul direct cu contribuabilii;
2. dialogul cu asociaţiile care reprezintă 

diferite categorii de contribuabili, 
3. cooptarea reprezentanţilor contribu-

abililor şi ai societăţii civile în structuri 
permanente de consultări.

Vizitele de lucru în raioanele republicii au 
evidenţiat dorinţa contribuabililor de a se 
conforma legislaţiei fiscale

Pe parcursul anului 2013, a avut loc un ciclu 
de vizite ale şefului IFPS în raioanele republi-
cii, 35 la număr. Per 13 total, la întrevederile 
cu şeful IFPS au participat peste 3000 de per-
soane. Scopul vizitelor a fost de a promova 
noile viziuni de dezvoltare şi de îmbunătăţire 
permanentă a activităţii Serviciului Fiscal de 
Stat, precum şi consultarea opiniei contribu-
abililor despre nivelul de satisfacţie față de 
serviciilor acordate de organele fiscale.
În cadrul întâlnirilor cu contribuabilii au fost 
analizate problemele la declararea şi plata 
obligaţiilor fiscale, fiind încurajate sugestiile 
şi propunerile dumnealor, deoarece acestea 
vor constitui un pilon în perfecţionarea ad-
ministrării fiscale.
Ca acţiune imediat următoare sesizărilor din 
partea contribuabililor din raioanele republi-
cii despre existenţa posibilităţilor de majo-
rare a bazei impozabile, a fost organizat un 
control total al agenţilor economici cu risc 
sporit de evaziune fiscală, ulterior informând 

În perioada de gestiune în rezultatul controalelor fiscale efectuate au 
fost calculate suplimentar la buget impozite, taxe şi alte plăţi în sumă 
totală de 653,0 mil. lei, inclusiv sancţiuni 362,1 mil. lei. În compara-
ţie cu anul 2012 au fost calculate impozite şi sancţiuni mai mult cu 
57,1mil. lei sau cu 10%.
Ponderea sumelor calculate divizată pe metode de control este pre-
zentată în diagrama nr. 3.
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opinia publică despre rezultatele acestora. 
De asemenea, în unele raioane ale republicii 
au fost depistate situaţii în care autorităţile 
administraţiei publice locale nu-şi îndepli-
nesc misiunea de majorare a încasărilor la 
BPN, urmând aplicarea unui set de măsuri 
pentru îmbunătăţirea situaţiei.
Un alt factor benefic dialogului cu contribu-
abilii l-a constituit programul de audienţe a 
agenţilor economici, având ca subiecte le-
gislaţia fiscală, civismul fiscal, asigurarea la 
cererea contribuabililor, explicaţii directe din 
domeniul fiscal, precum şi pentru evitarea 
erorilor în relaţia cu inspectoratele fiscale te-
ritoriale.

Întrevederile informale „La o ceaşcă de ca-
fea cu Şeful Fiscului” au evidenţiat opor-
tunităţi de modernizare a administrării 
fiscale

În trimestrul II 2013, Serviciul Fiscal de Stat 
a dat startul unor dialoguri deschise cu con-
tribuabilii, cu genericul „La o ceaşcă de cafea 
cu Şeful Fiscului”. Scopul acestor discuţii con-
stă în abordarea într-o atmosferă mai puţin 
formală, a problemelor cu care se confruntă 
contribuabilului în activitatea desfăşurată. 
Prin aceste întâlniri se doreşte convingerea 
contribuabililor asupra schimbării vizuinii 
Serviciului Fiscal de Stat faţă de agenţii eco-
nomici, odată cu investirea în funcţie a nou-
lui şef al IFPS.
Acest dialog a constituit un prilej de iniţie-
re a unor parteneriate reciproc avantajoase,  
ce vor avea la bază sugestiile şi propunerile 
celor prezenţi, de îmbunătăţire a procesului 
de administrare fiscală şi perfecţionare a ca-
drului legal, sporind astfel perspectivele de 
creştere economică a Republicii Moldova. Pe 
parcursul anului, au fost desfăşurate 42 de 
dialoguri cu reprezentanţi din toate ramuri-
le economiei naţionale: industrie, transport, 
agricultură, energetică, comunicaţii, turism, 
mediul academic, asociaţiile profesioniste de 
contabilitate şi audit, asociaţiile necomerci-
ale, notarii, instituţiile financiare, asociaţiile 
businessului european, mediul de artă, in-
stituţii medicale, deputaţi etc. care au apre-
ciat înalt iniţiativa convocării permanente 
a întrevederilor, au semnalat despre unele 
abateri ale funcţionarilor fiscali în raport cu 
contribuabilii şi au înaintat propuneri de îm-
bunătăţire a acestui domeniu.

Reprezentarea contribuabililor şi a socie-
tăţii civile în structuri permanente de con-

sultări este benefică

Un rol important în promovarea dialogului public-privat îl are Consi-
liul de Conformare a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care are 
ca scop:

 − să dezvolte şi să promoveze parteneriatul între Inspectoratul 
Fiscal Principal de Stat, societatea civilă şi sectorul privat în ve-
derea consolidării participării părţilor interesate în identifica-
rea şi excluderea sau diminuarea deficienţelor de administrare 
fiscală şi majorarea conformării voluntare la legislaţia fiscală; 

 − să contribuie la creşterea gradului de transparenţă ale decizi-
ilor Serviciului Fiscal de Stat, asigurând informarea, consulta-
rea şi participarea activă a reprezentanţilor părţilor interesate 
la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare 
a abordărilor specifice pentru contribuabilii care doresc să se 
conformeze şi pentru cei ce au decis să nu să se conformeze.

Pe parcursul promovării motto-ului „Funcţionarul fiscal – în serviciul 
contribuabilului”, în componenţa consiliului respectiv au fost incluşi 
şi reprezentanţi ai altor categorii de contribuabili sau cu rol influent 
în educarea acestora, cum ar fi mediul academic, asociaţii ale conta-
bililor şi auditorilor, mai nou – comunitatea artiştilor şi cea a cultelor. 
Astfel, în Consiliul de Conformare, pe lîngă reprezentanţii Serviciului 
Fiscal de Stat şi a contribuabililor din ramurile incluse în Programul 
de conformare, activează reprezentanţi ai Academiei de Studii Eco-
nomice a RM, Asociaţiei auditorilor şi societăţilor de audit (AFAM) din 
RM, Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) din RM, 
Asociaţiei Auditorilor şi Consultanţilor în Management (AACM) din 
RM, revistei „Contabilitate şi audit”, Mitropoliei Chişinăului şi a întregii 
Moldove, Proiectului USAID BRITE, precum şi Dl Ştefan Petrache, Ar-
tist al Poporului, Artist Emerit al Republicii Moldova.
O altă structură creată în scopul de examinare şi elaborare a reco-
mandărilor în domeniul administrării fiscală este Consiliul Consulta-
tiv. Numărul membrilor acestui Consiliul a fost majorat cu 4 persoane, 
constituit din reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice, a contabililor şi 
auditorilor profesionişti.

3.5. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare 
a fost reluată

În condiţiile tempoului rapid de evoluţie şi schimbare a societăţii
moderne, cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii sunt 
indispensabile pentru dezvoltare şi modernizare, inclusiv în domeniu 
fiscal.
Actualmente, pe lîngă relaţiile de colaborare bilaterală, Serviciul Fis-
cal de Stat este membru a două organizaţii internaţionale de profil:

 − Organizaţia Intra-Europeană a Administraţiilor Fiscale (IOTA). 
Republica Moldova a aderat la IOTA în conformitate cu pre-
vederile Legii nr.19-XV din 12.02.2004, care are misiunea de 
a crea un forum de discuţii privind probleme practice de ad-
ministrare fiscală, să furnizeze cooperarea între administraţiile 
fiscale în regiunea Europeană şi să susţină dezvoltarea acesto-
ra conform necesităţilor sale individuale.

 − Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din 
statele membri ai Comunităţii Statelor Independente (CC-
CSF)., înfiinţat la 31 mai 2001, la care şi Republica Moldova 
este membru activ. Direcţia de activitate principală a Consiliu-
lui este colaborarea şi cooperarea serviciilor fiscale ale statelor 
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membre în vederea perfecţionării şi armonizării legislaţiilor 
naţionale de politică şi administrare fiscală, crearea condiţiilor 
optime pentru funcţionarea zonei de liber schimb, elaborarea 
acordurilor şi hotărârilor interstatale şi interguvernamentale 
de îmbunătăţire a politicii şi administrării fiscale cu asigurarea 
transparenţei legislaţiei fiscale ale statelor membre cu scopul 
unificării spaţiului fiscal, întărirea controlului fiscal în sfera ac-
tivităţii economice externe şi altele.

Cooperarea cu Fondul Monetar Internaţional 
Republica Moldova este membru FMI din 12 august 1992 şi a benefi-
ciat de asistenţă tehnică într-un şir de sectoare, inclusiv în cel al ma-
nagementului fiscal. Anual, au loc misiuni de asistenţă tehnică din 
cadrul Departamentului de Finanţe Publice (FAD) al Fondului Mone-
tar Internaţional cu emiterea rapoartelor şi recomandărilor de conso-
lidare a administrării fiscale.
În special, misiunile Fondului Monetar Internaţional se concentrează 
asupra:

 − aspectelor operaţionale ale managementului de conformare 
fiscală;

 − consolidarea administrării persoanelor fizice;
 − alte particularităţi ale administrării fiscale în care este necesa-

ră consiliere şi asistenţă.
Pe parcursul anului 2013 au avut loc două misiuni de asistenţă tehni-
că ale Fondului Monetar Internaţional, în cadrul cărora a fost analizat 
procesul de dezvoltare a administrării fiscale în conformitate cu reco-
mandările FMI din rapoartele anilor precedenţi.
Printre subiectele discutate în cadrul vizitelor experţilor Fondului 
Monetar Internaţional au fost:

•	 frauda T.V.A. şi măsurile posibile de combatere a acesteia, ur-
mărirea cazurilor de fraudă fiscală, managementul riscurilor 
de conformare.

•	 Dezvoltarea SFS la nivel de structură organizatorică şi îmbu-
nătăţire a unor proceduri de administrare fiscală. 

Cooperarea cu Banca Mondială
Pe parcursul anului 2013 au fost reluate consultările cu Banca Mon-
dială privitor la iniţierea unui proiect de modernizare a administrării 
fiscale (TAM – Tax Administration Modernization). Proiectul TAM se 
axează pe componentele de bază ale Planului de dezvoltare a SFS 
pentru anii 2011-2015: 

 − Reformele Instituţionale şi Dezvoltarea Resurselor Umane.
 − Reformele Operaţionale.
 − Modernizarea Tehnologiilor Informaţionale.
 − Managementul de Proiect şi Managementul Schimbării. 

În perioada lunii octombrie 2013, a fost efectuat diagnosticul IAMTAX 
(diagnostic tradiţional utilizat de Banca Mondială pentru analiza situ-
ației țărilor ce necesită ajutor) ce a cuprins 6 domenii:
transparența şi evaluarea bunurilor, viziunea strategică, eficacitatea, 
eficiența, serviciile oferite contribuabililor, controlul fiscal. Această 
etapă s-a încheiat cu un raport de constatări preliminare de colectare 
a datelor.
Următoarea etapă a constat în efectuarea aşa – numitei misiuni de 
identificare pentru stabilirea priorităților viitorului proiect, care s-a 
desfăşurat în perioada 17-24 februarie 2014.

Cooperarea cu Misiunea Uniunii 
Europene de Consiliere în Poli-
tici Publice de nivel Înalt pentru 
Moldova (EUHLPAM) de comun 
cu PNUD
Pe parcursul anului 2013, expertul EUHL-
PAM, dl Peter Menhard, în calitate de con-
silier al Şefului IFPS, a luat parte la variate 
acţiuni legate de planificarea strategică a 
activităţii Serviciului Fiscal de Stat. A avut o 
implicare valoroasă în deciziile strategice ale 
SFS în ceea ce priveşte dezvoltarea sa pentru 
următorii ani, de asemenea în reorganizarea 
activităţii SFS, revizuirea şi îmbunătăţirea 
structurii organizatorice a SFS.
O acţiune importantă este elaborarea stu-
diului de fezabilitate privind regionalizarea 
SFS. Prin Ordinul IFPS nr. 297 din 25.03.2013, 
a fost creat un grup de lucru pentru studiul 
de fezabilitate aferent procesului de regiona-
lizare a SFS. La 19.12.2013 a avut loc şedința 
de prezentare a studiului de fezabilitate pri-
vind regionalizarea SFS, la care a fost prezen-
tă conducerea IFPS şi şefii de subdiviziuni im-
plicaţi în procesul de regionalizare. Ulterior 
acest document a fost prezentat Ministerului 
Finanţelor pentru luare de atitudine.

Cooperarea cu USAID în cadrul 
Programului BRITE
Programul BRITE (Programul Comerţ, Inves-
tiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprin-
zător) a fost lansat la 14 noiembrie 2012 de 
către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvol-
tare Internaţională (USAID) în parteneriat cu 
Guvernul Republicii Moldova.
Pe parcursul anului 2013, Proiectul a avut un 
rol important în cadrul elaborării şi testării 
SIA „Contul curent al contribuabilului” – sis-
tem automatizat de vizualizare a situaţiei fis-
cale a contribuabililor cu informaţia referitor 
la plăţile efectuate şi obligaţiile nestinse.
La iniţiativa conducerii IFPS, consultantul în 
domeniul fiscal din cadrul Proiectului BRITE 
a fost inclus în componenţa Consiliului de 
Conformare al IFPS.
În cadrul şedinţelor de lucru ale Proiectului 
a fost propusă asistenţa în procesul de car-
tografiere/optimizare/documentare a două 
business-procese de bază pentru contribua-
bili: evidenţa veniturilor fiscale şi contestaţi-
ile.
Cu sprijinul experţilor BRITE, Serviciul fiscal 
a elaborat Strategia de comunicare care for-
mează platforma pentru comunicarea inter-
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Activităţile planificate în cadrul domeniului Deservirea contribuabi- 
lilor au ca scop îndeplinirea obiectivelor: „Elaborarea şi implementa-
rea unui mecanism de conformare benevolă a contribuabililor prin 
minimizarea costurilor, lărgirea spectrului de servicii prestate, simp-
lificarea procedurilor fiscale şi reducrerea timpului necesar pentru a 
efectua aceste proceduri şi alte formalităţi, asigurând în acelaşi timp 
o confidenţialitate crescută a informaţiei” şi „Promovarea parteneria-
tului între Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabili, în cooperare cu alte 
autorităţi publice, prin intermediul procedurilor transparente, efici-
ente şi eficace”.
Pe parcursul anului 2013 au fost inițiate un şi de acţiuni, cum ar fi:

•	 perfecționarea conceptului de gestionare a riscurilor fiscale;
•	 revizuirea informaţiei şi indicaţiilor pentru evaluarea riscului, 

identificarea şi stabilirea instituţiilor ce deţin această informa-
ţie, cu iniţierea negocierilor de încheiere a acordurilor pentru 
schimb de informaţii;

•	 elaborarea şi aprobarea metodelor de planificare a controale-
lor fiscale bazate pe analiza criteriilor de risc;

Cooperarea cu administraţiile fiscale din alte 
state
În aprilie 2012 a fost semnat Programul de Cooperare între IFPS şi Ad-
ministraţia Fiscală şi Vamală a Olandei pentru anii 2012-2013, obiecti-
vul general al programului l-a constituit lărgirea cunoştinţelor despre 
metodele de management al riscului de conformare în cadrul IFPS şi 
aplicarea acestor metode în practică, pentru a ridica nivelul de con-
formare al contribuabililor, precum şi identificarea soluţiilor şi meto-
delor practice, aplicabile şi durabile pentru administrarea proceselor 
TVA într-un mod efectiv şi eficient optim. Pe parcursul anului 2013 au 
avut loc 3 ateliere de lucru şi 1 seminar, care au tratat managementul 
riscului de conformare (MRC), inclusiv aplicarea principiilor MRC în 
procesele de lucru privind restituirea TVA, aplicarea principiilor MRC 
în raport cu practica de control şi secretul fiscal în cadrul administra-
ţiei fiscale.
În perioada 24-27 iulie a avut loc vizita de lucru a delegaţiei Admi-
nistraţiei Fiscale din Franţa. Misiunea a avut ca obiectiv instruirea in-
spectorilor fiscali şi transmiterea practicilor internaţionale la subiec-
tul „Managementul şi controlul fiscal al persoanele fizice cu venituri 
mari. De asemenea, a fost discutată posibilitatea semnării unui acord 
de cooperare tehnică între  SFS şi Direcţia Generală Finanţe Publice 
a Franţei
Pe parcursul anului 2013, Serviciul Fiscal de Stat a colaborat şi cu alte 
administraţii fiscale cu care a încheiat acorduri, inclusiv cu cele din 
Ucraina, Estonia, România, de asemenea a dus corespondenţă în ve-
derea iniţierii colaborării şi efectuării schimbului de experienţă în do-
meniul administrării fiscale cu Ministerul Finanţelor din Azerbaidjan 
şi Germania, Agenţia Fiscală a Israelului şi altele.

3.6. Noi servicii lansate pentru a reduce cos-
turile de administrare a afacerii vin să 
uşureze activitatea contribuabililor

Odată cu lansarea motto-ului „Funcţionarul fiscal – în serviciul contri-
buabilului”, a fost iniţiată prestarea a trei servicii importante de stimu-
lare a conformării benevole a contribuabililor printr-o mai bună infor-
mare a acestora în privinţa drepturilor şi obligaţiilor lor: Calendarul 

nă-externă şi intensificarea relaţiilor publice.
La data de 5 decembrie 2013, prin Ordinul 
IFPS nr. 2558 a fost aprobată Strategia de 
comunicare a SFS, planul de acţiuni aferent 
acesteia şi creat Comitetul pe comunicare, 
cu descrierea responsabilităţilor şi dreptu-
rilor acestuia. În continuare, săptămânal au 
fost organizate şedinţe ale Comitetului pe 
comunicare.

Cooperarea cu Agenţia Fiscală 
Suedeză, cu finanţare de către 
SIDA
Primele contacte între IFPS şi Agenţia Fiscală 
Suedeză au fost întreprinse în 2010, pe par-
cursul a doi ani fiind stabilit cadrul de cola-
borare, care a culminat cu Proiectul de Co-
operare pentru anii 2013-2015, organizarea 
realizării căruia a fost aprobată şi iniţiată prin 
Ordinul IFPS nr. 2063 din 16 octombrie 2013.
Proiectul are scopul de a sprijini Inspectora-
tul Fiscal Principal de Stat al Republicii Mol-
dova în îmbunătăţirea conformării fiscale şi 
creşterea încasărilor din impozitul pe venit în 
Moldova prin dezvoltarea

 − Deservirii contribuabililor 
 − Controlului fiscal.

Astfel, a fost creat Comitetul de Coordonare 
a Proiectului şi Grupul de Gestionare a aces-
tuia, cu atribuţii decizionale, de monitorizare 
şi planificare a activităţilor de implementare 
a proiectului. De asemenea, conform dome-
niilor specificate în Proiect, au fost formate 
două grupuri de lucru – Control fiscal şi De-
servirea contribuabililor, care şi-au elaborat 
planuri de acţiuni concrete. Activităţile pla-
nificate pentru domeniul Control fiscal au 
ca scop modernizarea administraţiei fiscale 
prin îndeplinirea obiectivelor: „Dezvoltarea 
a noi proceduri de inspecţie şi standarde de 
performanţă, ce ar ridica calitatea controale-
lor pe bază de analiză, logică şi identificarea 
problemelor cu privire la exactitatea şi ca-
racterul complet al informaţiilor reflectate în 
documentele inspectate, astfel dezvoltând 
metode indirecte de evaluare a obligaţiunii 
fiscale.” şi „Stabilirea principiilor aplicabi-
le pentru toate tipurile de control fiscal, în 
scopul de a menţine nivelul corespunzător 
de conformare la modul unic de realizare a 
obiectivului de obligaţii, pentru a promova o 
cultură înaltă şi de a asigura performanţa in 
activitate, prin stabilirea principiilor şi reguli-
lor fundamentale de conduită profesională şi 
obligaţii etice pentru exercitarea misiunilor 
de control fiscal”.
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fiscal – informaţie lunară remisă prin e-mail ce conţine termenele de 
prezentare a dărilor de seamă fiscale privind diverse impozite şi taxe, 
precum şi termenele de achitare a acestora, cu trimiterile de rigoare 
la legislaţia în vigoare;
Buletinul informativ al actelor legislative – are scopul de a informa 
contribuabilii despre noile modificări în legislaţie, astfel încât aceştia 
să asigure respectarea prevederilor legii şi să evite riscurile de apli-
care a unor sancţiuni pe motiv de necunoaştere a noilor prevederi 
legale în vigoare. Această informaţie este remisă lunar prin poşta 
electronică tuturor contribuabililor care şi-au prezentat adresele de 
e-mail pentru includerea în baza de date.
Baza generalizată a practicii fiscale – se bazează pe prevederile 
Codului fiscal şi altor acte ce constituie legislaţia fiscală şi reprezintă 
poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, expusă în întrebări şi răs-
punsuri. Aceasta oferă consultaţii contribuabililor în privinţa a diver-
se particularităţi de aplicare a legislaţiei fiscale, se completează şi se 
actualizează luând în consideraţie modificările legislaţiei fiscale şi în-
trebările contribuabililor. Baza generalizată a practicii fiscale este, de 
asemenea, remisă prin e-mail contribuabililor.
De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat s-a orientat spre implementa-
rea tehnologiilor informaţionale avansate, optimizarea procesului de 
gestiune şi procesare a datelor cu caracter fiscal, facilitarea schimbu-
lui de informaţii şi documente între contribuabili şi Serviciul Fiscal de 
Stat, între Serviciul Fiscal de Stat şi autorităţile publice, care accesea-
ză resursele informaţionale fiscale etc.
Astfel, drept rezultat au fost obţinute o serie de realizări, ce poartă un 
caracter inovaţional şi care au contribuit la modernizarea actului de 
administrare fiscală:

 − a fost implementat SIA „Comandă on-line a formularelor ti-
pizate”, care permite solicitarea cantităţii necesare de formu-
lare tipizate de la distanţă, printr-un click şi presupune o sin-
gură deplasare la punctul de eliberare a formularelor tipizate. 
Prin intermediul acestui sistem contribuabilii au posibilitatea 
de a completa, semna şi transmite Serviciului Fiscal de Stat 
comanda privind numărul necesar de documente primare; de 
a vizualiza informaţia transmisă; recepţiona recipisa şi bonul 
de plată. Concomitent serviciul oferă funcţionarilor fiscali po-
sibilitatea de a crea lista şi graficul de prezentare a agenţilor 
economici la oficiile de eliberare a formularelor. În acest mod, 
contribuabilii care vor comanda on-line formulare tipizate vor 
fi înştiinţaţi despre data, ora şi locul unde vor fi eliberate do-
cumentele necesare. Sistemul poate fi accesat de toţi agenţii 
economici din Republica Moldova, care deţin semnături elec-
tronice. În prezent sistemul informaţional este utilizat de către 
284 funcţionari fiscali şi 12691 agenţi economici.

 − a fost elaborat SIA „Contul curent al contribuabilului” care la 
situaţia actuală se află în proces de testare. Sistemul informa-
tic „Contul curent al contribuabilului” are drept obiectiv pri-
mordial asigurarea accesului contribuabilului la Contul Curent 
al său şi generarea de către unele autorităţi publice a Certifi-
catelor privind lipsa datoriilor faţă de buget, simplificîndu-se 
substanţial procedura de eliberare şi primire a Certificatelor. 
Totodată, sistemul informatic în cauză va oferi colaboratorilor 
Serviciului Fiscal de Stat şi altor organe ale administraţiei pu-
blice un suport pentru generarea informaţiilor şi rapoartelor 
privind situaţia la zi a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor 
(inclusiv asupra restanţelor) atît în stare agregată (după crite-

rii geografice, domeniu de activitate, 
tipul întreprinderilor, etc.), cît şi în sta-
re detaliată (pe fiecare contribuabil în 
parte). Avantajul principal al sistemu-
lui constă în faptul că fiecare contri-
buabil va putea să-şi acceseze online 
contul său curent şi, în particular, sta-
tutul curent al tuturor datoriilor sau 
supraplăţilor sale, inclusiv arieratele 
istorice.

În scopul eficientizării SIA, în testarea siste-
mului au fost implicaţi contribuabilii. A fost 
întocmit proiectul planului de acţiuni pen-
tru finisarea implementării şi lansării siste-
mului. Conform planului de acţiuni privind 
implementarea sistemului, lansarea oficială 
este preconizată pentru semestrul I al anului 
2014.

 − a fost implementat modulul „Cererea 
de restituire a supraplăţii impozitului 
pe venit” în SIA „Declaraţia electroni-
că”, fiind destinat persoanelor fizice. 
Pe parcursul anului 2013 au fost pri-
mite în mod electronic 421 cereri şi 
emise 367 decizii;

 − a fost implementat SIA „Registrul 
electronic a cererilor şi deciziilor 
privind restituirea TVA”, care acordă 
posibilitatea monitorizării on-line a 
procesului de examinare a cererilor 
de restituire a TVA la orice etapă pînă 
la emiterea deciziei. Din momentul 
lansării pînă în prezent, sistemul este 
utilizat de către 214 funcţionari fiscali, 
fiind înregistrate 1320 cereri;

 − a fost implementat serviciul web „Ve-
rificarea facturii fiscale în Registrul 
general electronic al facturilor fisca-
le”- presupune verificarea facturii fis-
cale de către contribuabil, după serie, 
număr şi data eliberării stabilind exis-
tenţa acesteia în SIA „Registrul gene-
ral electronic al facturilor fiscale”, fiind 
disponibil pe portalul serviciilor fisca-
le electronice www. servicii.fisc.md;

 − a fost implementat SIA „Evidenţa for-
mularelor tipizate de documente pri-
mare cu regim special”, care permite 
eliberarea, înregistrarea şi  restituirea 
formularelor tipizate de documente 
primare cu regim special, cum ar fi: 
actul de achiziţie a mărfurilor; actul de 
achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a 
cheltuielilor aferente; bonul de plată; 
1 SF – chitanţă de recepţie a plăţilor 
nefiscale; 2 SF – chitanţă de recepţie 
a plăţilor fiscale; factura şi anexa la 



pagina | 17Raportul de activitate a SFS 2013

Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului

factură; foaia de parcurs. Pe moment 
sistemul este utilizat de către 161 de 
funcţionari fiscali din cadrul SFS;

 − a fost implementat SIA „Colectarea 
informaţiilor din surse indirecte”, care 
reprezintă o componentă informa-
ţională, menită să asigure circulaţia 
informaţiei către Serviciul Fiscal de 
Stat de la sursele indirecte, cum sunt: 
instituţiile financiare, notarii, agenţii-
le de turism, companiile de asigurări 
şi deţinătorii de registre ale proprieta-
rilor de valori mobiliare. Acest sistem 
va permite elaborarea de rapoartelor 
şi prezentarea informaţiilor cu privire 
la mijloacele băneşti ale persoanelor 
fizice, transmiterea datelor conform 
normelor de securitate cu utilizarea 
semnăturilor electronice, fiind în con-
cordanţă deplină cu actele normative 
în domeniu.

Totodată, în scopul extinderii ariei de utili-
zare a serviciilor electronice guvernamen-
tale pentru contribuabili, în colaborare cu 
Centrul de Guvernare Electronică, au fost 
iniţiate lucrări de implementare a achită-
rilor on-line (MPay) pentru impozitul pe 
venit (integrarea cu serviciul Declaraţia 
electronică pentru persoane fizice) şi im-
pozitul pe bunurile imobiliare (integrarea 
cu serviciul Fişa imobilului) precum şi inte-
grarea serviciului Msign în serviciul „Decla-
raţia electronică” destinat persoanelor fizi-
ce şi SIA „Comandă on-line a formularelor 
tipizate”.

3.7. Factorul succesului - o 
echipă a Serviciului Fiscal 
de Stat, care să lucreze în 
interesul contribuabilului

Serviciul Fiscal de Stat este un sistem centra-
lizat de organe fiscale, care este format din 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi 35 de 
inspectorate fiscale de stat teritoriale.
În prezent Serviciul Fiscal de Stat are un efec-
tiv-limită de 1892 unităţi de personal, a cărui 
activitate este orientată spre asigurarea înca-
sării impozitelor, taxelor şi altor plăţi obliga-
torii la buget, care sînt direcţionate ulterior 
la dezvoltarea statului, asigurarea asistenţei 
şi protecţiei sociale a populaţiei.
Dacă e să ne referim la dinamica personalu-
lui de la crearea SFS, numărul de unităţi de 
personal treptat s-a majorat de la 1160 de 
unităţi în anul 1990 şi pînă la 3170 - în anul 

2000. În anul 2001 s-a înregistrat o descreştere a numărului de unităţi 
de personal în rezultatul micşorării numărului de personal, ajungînd 
pînă la 2248 în anul 2004. Această cifră a fost menţinută pînă în anul 
2006, iar începînd cu anul 2007 numărul angajaţilor a fost micşorat 
treptat, ajungînd în anul 2012 la 1892 unităţi, care s-a menţinut pînă 
în prezent (Diagrama nr. 4).
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Diagrama nr. 4. Evoluția numerică a personalului pentru 
anii 1990-2013 (angajați)

La capitolul „Dezvoltarea profesională a funcţionarilor fiscali” e de 
menţionat că această procedură se realizează prin activităţi de in-
struire de diferite tipuri şi forme în vederea aprofundării şi actualizării 
cunoştinţelor, dezvoltării abilităţilor şi modelării comportamentelor 
necesare pentru exercitarea eficientă a atribuţiilor de serviciu. Astfel, 
întru respectarea cerinţelor specifice minime pentru funcţiile publice 
de conducere prevăzute în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, de 
asemenea, întru eficientizarea procesului de integrare europeană şi 
dezvoltarea cooperării internaţionale, a fost organizată studierea lim-
bii engleze pentru 3 grupe de audienţi (34 funcţionari fiscali).
În total în anul 2013, prin diferite forme de instruire au fost instruiţi 
1987 angajaţi, numărul persoanelor instruite cel puţin 40 ore consti-
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tuie 398 angajaţi, inclusiv 33 – prin instruire externă şi 365 – prin in-
struire internă.
Un accent deosebit a fost pus pe profesionalismul angajaţilor şi spi-
ritul de echipă care este necesar de cultivat pentru a putea atinge 
obiectivele ce stau în faţa Serviciului Fiscal de Stat.
Pe parcursul anului 2013 au fost iniţiate şi efectuate în total 10 misi-
uni de audit intern. Ca rezultat al realizării misiunilor de audit intern, 
în rapoartele finale au fost formulate 237 de recomandări în vede-
rea depăşirii problemelor şi deficienţelor constatate, totodată au fost 
sancţionaţi disciplinar cu „mustrare” 5 angajaţi.

3.8. Un indiciu imbatabil al activităţii de ad-
ministrare fiscală – acumulările la bugetul 
public naţional

La situaţia din 31 decembrie 2013 de către Serviciul Fiscal de Stat au 
fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 19986,1 
mil. lei, ceea ce reprezintă 99,4% faţă de nivelul stabilit. Corespun-
zător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în 
valoare absolută şi valoare procentuală faţă de sarcina stabilită se 
prezintă după cum urmează (diagrama nr. 5):

 − la bugetul de stat – 6398,9 mil. lei sau 99,1%;
 − la bugetele unităţilor administrativ teritoriale – 4599,7 mil. lei 

sau 99,2%;
 − la bugetul asigurărilor sociale de stat – 7111,0 mil. lei sau 

99,3%;
 − la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală – 

1876,4 mil. lei sau 101,5%.
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Diagrama nr. 5. Încasările la bugetele componente
 ale BPN (mil. lei) pe parcursul anului 2013

Diagrama nr. 6. Evoluţia încasărilor administrate 
de Serviciul Fiscal de Stat la bugetul public 
naţional pe parcursul anului 2013(mil. lei)

Diagrama nr. 7. Dinamica şi trendul încasării T.V.A. 
pe perioade fiscale în anii 2012 –2013
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de anul 2012.
În partea ce ţine de executarea încasărilor pe 
tipuri de impozite se observă o situaţie po-
zitivă de creştere a încasărilor în comparaţie 
cu anul 2012.
În anul 2013, cota veniturilor obţinute din 
TVA şi accize în PIB, a constituit 12,6%  şi 
3,6%, în comparaţie cu anul 2012, majorîn-
du-se respectiv cu 0,5% şi 0,3%.
La compartimentul taxa pe valoare adău-
gată, pe parcursul anului 2013, la BPN a fost 
încasată TVA aferentă livrărilor efectuate pe 
teritoriul ţării, administrată de Serviciul Fiscal 
de Stat, în sumă de 3 989,7 mil. lei, ceea ce 
este cu 484,1 mil. lei (sau cu 13,8%) mai mult 
comparativ cu anul 2012.
Comparativ cu sarcina stabilită pentru anul 
2013, încasările au fost executate la nivel de 
99,8%, adică au fost acumulate venituri cu 
7,8 mil.lei mai puţin decît nivelul aprobat (Di-
agrama nr. 7).
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Principala provocare a anului 2013 a constituit majorarea în luna de-
cembrie a planului de venituri la bugetul de stat cu 359 mil. lei, care 
a condus la neexecutarea planului de încasări la acest buget cu 0,9%, 
fiind neîncasate 59,5 mil. lei.
În aspect structural al componentelor BPN s-au înregistrat creşteri pe 
fiecare buget în parte (Diagrama nr. 6).
Astfel, BS a manifestat o creştere cu 6,7% în a anului 2013 faţă de anul 
2012, BUAT – cu 10%, BASS – cu 8,4%, FAOAM– cu 8,7%. Împreună, 
aceste bugete au dus la o majorare de 8,3% a încasărilor la BPN faţă 
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seamă fiscale corectate în partea ce ţine de realizarea dreptului la tre-
cerea în cont în baza acestor facturi fiscale a intervenit în anul 2013 
sunt estimate la 66,8 mil. lei.
La fel, nivelul încasărilor este influenţat de restanţele înregistrate la 
plata impozitului care, la situaţia din 31.12.2013, au constituit 546,4 
mil. lei majorîndu-se cu 128,5 mil. lei.
Pe perioada de gestiune de către agenţii economici a fost solicitată 
spre restituire TVA în sumă de 2144958,2 mii lei, din care s-a acceptat 
spre restituire 1898894,7 mii lei sau 88,5%.
La compartimentul accize, pe parcursul anului 2013, la bugetul pu-
blic naţional au fost încasate accize, aferente livrărilor efectuate pe 
teritoriul ţării, administrate de Serviciul Fiscal de Stat, în sumă de 
710,3 mil. lei, ceea ce constituie cu 176,9 mil. lei (sau cu 33,2%) mai 
mult decât în perioada similară a anului 2012.
Comparativ cu nivelul stabilit, încasările au fost executate la 101,4%, 
adică au fost încasate venituri cu 9,6 mil. lei mai mult decît nivelul 
aprobat.
Cea mai considerabilă creştere comparativ cu anul 2012 s-a înregis-
trat la capitolul „Accize la rachiu, lichioruri, divinuri, alte băuturi spirtoa-
se” (Diagrama nr. 8). Creşterea dată este determinată de achitările ma-
jorate a accizelor efectuate de producătorii de alcool etilic ca rezultat 
al majorării cotei accizelor la alcoolul etilic.

Diagrama nr. 8. Evoluţia cumulativă a încasării accizelor pe 
compartimente în perioada fiscală 2012-2013 (mil. lei)

În urma analizei factorilor ce au influenţat 
asupra nivelului încasărilor TVA s-au consta-
tat următoarele.
Neexecutarea sarcinii anuale de încasări a 
fost condiţionată de majorarea considerabi-
lă a acesteia la finele anului, comparativ cu 
încasările de facto înregistrate în anul 2012 
(cu 31,4%).
Totodată, în anul 2013 numărul plătitorilor 
TVA care au achitat sume TVA la buget (de 
la 100 lei) a crescut cu 324 (de la 14 884 - în 
anul 2012 pînă la 15 226 - în anul 2013). Con-
comitent a crescut şi numărul contribuabili-
lor care au achitat sume TVA considerabile la 
buget (mai mari de 1 mil. lei) cu 100 (de la 
491 în anul 2012 pînă la 591 în anul 2013). 
Această situaţie este condiţionată de urmă-
torii factori:

 − schimbarea regimului fiscal privind 
TVA în agricultură de la cota redusă 
în mărime de 8% a TVA la impozitarea 
pe principii generale la cota standard 
20% cu achitarea a 40 % din obligaţia 
calculată. Astfel, de către întreprinde-
rile producătoare de producţie agri-
colă în anul 2012 a fost achitată TVA 
în sumă de 133,3 mil. lei, iar în anul 
2013 – 170,4 mil. lei;

 − s-a micşorat ponderea livrărilor la 
cota redusă în raport cu livrările im-
pozitate la cota standard de la 27,93% 
în anul 2012 pînă la 13,64% în anul 
2013.

 − majorări considerabile ale sumelor 
TVA achitate în buget comparativ cu 
anul 2012 au înregistrat întreprinderi-
le mari din domeniul radio-telecomu-
nicaţiilor, internet şi domeniul pro-
ducerii şi comercializării produselor 
alcoolice.

Însă sumele TVA achitate la buget compara-
tiv cu anul 2012 s-au diminuat considerabil 
la întreprinderile din domeniul energeticii cu 
(25,7 mil. lei), producerii şi importul produse-
lor de tutun.
Un factor major care a influenţat nivelul înca-
sărilor sunt modificările art. 102 alin. (10) al 
Codului fiscal, aprobate cu caracter retroac-
tiv, conform cărora a fost restabilit dreptul la 
trecerea în cont a sumelor TVA în baza factu-
rilor fiscale eliberate, inclusiv şi în anul 2012, 
înregistrate în Registrul general electronic al 
facturilor fiscale cu depăşirea termenului sta-
bilit. Astfel, suma TVA aferentă acestor fac-
turi fiscale, eliberate în perioada 14.09.2012 
-31.12.2012, în baza cărora dreptul la trece-
rea în cont şi dreptul de a prezenta dări de 
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Totodată, la acest compartiment, sarcina a fost executată la nivel de 
96,3% sau cu 11,8 mil. lei mai puţin. Neexecutarea planului anual de 
încasări a fost condiţionă de majorarea considerabilă la finele anului 
a planului pentru anul 2013, comparativ cu încasările de facto înre-
gistrate în anul 2012 - cu 14,0%.
Însă, dat fiind stabilirea cotelor pentru băuturile alcoolice tari în lei la 
litru /alc. abs. egale cu cele stabilite pentru alcoolul etilic, obligaţie 
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.
Respectiv, impozitarea băuturilor alcoolice tari cu accize, conform 
cotelor stabilite, nu asigură încasări la buget, din care considerent nu 
sunt justificate în aceste condiţii cheltuielile de administrare a aplică-
rii accizelor la băuturile alcoolice tari.
La capitolul „Accize la produsele din tutun” în pofida majorării cotei ac-
cizelor la produsele din tutun, s-a constatat o descreşterea a accizelor 
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achitate în raport cu anul 2012, cu 13,6 mil. lei.
La compartimentul impozitului pe venit, pe parcursul anului 2013
de către Serviciul Fiscal de Stat a fost asigurată încasarea impozitului 
pe venit în sumă de 4 258,2 mil. lei, majorare cu 264,4 mil. lei (cu 6,6%) 
în comparaţie cu nivelul încasărilor în anul 2012 (Diagrama nr. 9).

 − la BASS s-a înregistrat o majorare cu 
121,2 mil. lei sau 5,8%.

În partea ce ţine de restanţele admise de 
contribuabilii administraţi de SFS, la bugetul 
public naţional, la situaţia din 31.12.2013, a 
constituit 1139,2 mil. lei, (datorită mecanis-
mului reglementat de legislaţia în vigoare 
aferent procedurii de declarare şi achitare a 
obligaţiilor la BASS), fiind majorată faţă de 
01.01.2013 cu 108,8 mil. lei sau cu 10.6%. Se-
parat pe bugete, situaţia se prezintă în felul 
următor (Diagrama nr. 11):

 − bugetul de stat – restanţa la 
31.12.2013 a constituit 535,3 mil. lei, 
fiind majorată cu 94,9 mil. lei faţă de 
începutul anului 2013 sau cu 21,6%.

 − bugetul unităţilor administrativ-teri- 
toriale – 243,0 mil. lei, majorarea fiind 
cu 29,3 mil. lei sau cu 13,7% faţă de 
începutul anului 2013.

 − bugetul asigurărilor sociale de stat – 
342.5 mil. lei, reducere cu 16.1 mil. lei 
sau cu 4,5% faţă de începutul anului 
2013.

 − fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală – 18,5 mil. lei sau 
cu 0,6 mil. lei mai mult decît la situaţia 
din 01.01.2013 sau cu 3,7%.

Diagrama nr. 9. Evoluţia încasărilor la compartimentul 
impozitului pe venit administrate de Serviciul Fiscal de 

Stat pe parcursul anului 2013 (mil. lei)

Diagrama nr. 12. Dinamica restanţei la BS, BUAT, 
FAOAM, precum şi obligaţiile datorate BASS (mil. lei)

Diagrama nr. 11. Dinamica restanţei la BPN 
în perioada anilor 2012-2013 (mil. lei)

Diagrama nr. 10. Încasările la bugetele componente ale BPN efectuate de 
către contribuabilii mari pe parcursul anului 2013 (mil. lei)

Astfel, încasările la impozitul pe venit din salariu în anul 2013, au ma-
nifestat o creştere cu 9,9% în comparaţie cu anul 2012.
Agenţii economici - mari contribuabili au asigurat încasarea venitu-
rilor la BPN în sumă de 7713,5 mil. lei, ceea ce reprezintă 38,6% din 
totalul încasărilor pe ţară.
Comparativ cu anul 2012 încasările de la contribuabilii mari la BPN 
sunt în creştere cu cca 0,9% sau 7,1 mil. lei (Diagrama nr. 10), inclusiv:

 − la BS încasările au fost diminuate cu 59,8 mil lei sau 1,7% faţă 
de anul 2012;

 − la BUAT încasările au fost diminuate cu 28,7 mil. lei sau 1,9%;
 − la FAOAM încasările au fost majorate cu 37,9 mil. lei sau 6,7%;
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restanţa la BS, BUAT, FAOAM, precum şi obli-
gaţiile datorate BASS a constituit 1504,6 mil. 
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3.9. Costul administrării fiscale
Pe parcursul anului 2013, de către autoritatea fiscală au fost efectu-
ate cheltuieli pentru asigurarea activităţii Serviciului Fiscal de Stat în 
sumă de 266,3 mil. lei, din care :

 − pentru componenta de bază – 227,2 mil. lei;
 − pentru mijloacele speciale – 39,1 mil. lei.

De asemenea, pentru  retribuirea muncii funcţionarilor din cadrul 
Serviciului Fiscal au fost efectuate cheltuieli în sumă de 123,3265 mil 
lei, din care pentru IFS teritoriale – 106,0 mil lei şi pentru IFPS – 17,3 
mil. lei.
În conformitate cu prevederile art. 133 (2) al Codului fiscal, IFS teri-
toriale au atribuţia de a asigura gratuit contribuabilii cu formulare 
tipizate de dări de seamă fiscale, astfel în scopul editării blanchetelor 
de strictă evidenţă, borderourilor şi a altor formulare tipizate au fost 
efectuate cheltuieli în sumă de 354,9 mii lei .
Pe parcursul anului de gestiune de către SFS au fost asigurată admi-
nistrarea veniturilor bugetare  în sumă de 19986,1 mil. lei, costul ad-
ministrării fiscale la un leu de venituri administrate de organul fiscal 
fiind de 0,013 lei.

Diagrama nr. 13. Dinamica încasărilor la BPN, urmare a acţiunilor de 
executare silită, în perioada anilor 2010-2013 (mil. lei)

lei (Diagrama nr. 12). 
La compartimentul recuperarea restanţelor 
la buget, pe parcursul anului 2013, în urma 
aplicării măsurilor de conformare benevolă 
spre plată a restanţelor, precum şi în urma 
aplicării modalităţilor de executare silită a 
obligaţiei fiscale, au fost încasate restanţe în 
mărime de 839,5 mil. lei, dintre care în urma 
aplicării măsurilor de determinare spre con-
formare benevolă la plata restanţelor, la BPN 
au fost încasate restanţe în mărime de 370,1 
mil. lei, iar în urma măsurilor şi modalităţilor 
de executare silită, au fost încasate 469,4 mil. 
lei sau cu 42,3 mil. lei mai mult decît aferent 
perioadei de gestiune a anului 2012 sau 
9,9% mai mult (Diagrama nr. 13). Astfel, pe 
parcursul anului 2013:

 − au fost ridicate mijloace băneşti din 
casieriile agenţilor economici restan-
ţieri în sumă de 75,1 mil. lei;

 − au fost încasate mijloace băneşti de la 
conturile bancare ale contribuabililor 
restanţieri, precum şi 

 − au fost sechestrate bunuri în valoare 
de 160,30 mil. lei;

 − s-au comercializat bunuri sechestrate 
în valoare de 3,1 mil. lei;

 − au fost restituite bunuri în rezultatul 
achitării benevole, în valoare de 43,5 
mil. lei.

Concomitent, au fost suspendate operaţiuni-
le la conturile bancare la 13629 agenţi eco-
nomici, fiind înaintate 19774 de dispoziţii de 
suspendare.
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Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului

Din analiza activităţii desfăşurate de Serviciul Fiscal de Stat pe parcur-
sul anului 2013, putem spune ca cele mai importante acţiuni au fost 
concentrate pentru atingerea obiectivelor stabilite in programele de 
reforma şi modernizare a administrării fiscale şi la moment dispune 
de:

 − dorinţa de a deveni o instituţie publică modernă şi eficientă;
 − strategii şi planuri de modernizare;
 − programul privind monitorizarea şi impozitarea persoanelor 

fizice cu venituri mari, care se dezvoltă în dinamică pozitivă;
 − model de gestionare a riscurilor de conformare, care funcţio-

nează bine şi un potenţial major de îmbunătăţire;
 − sistem îmbunătăţit de administrare a TVA;
 − susţinerea din partea partenerilor de dezvoltare;
 − unul dintre cele mai bune pagini web a administraţiilor publi-

ce centrale, care asigură un nivel înalt de transparenţă;
 − grad sporit de încredere publică în sistemul de administrare 

fiscala prin schimbarea modului de abordare a relaţiilor cu 
contribuabilii şi prin creşterea gradului de transparenţă, fără a 
atinge interesele personale ale contribuabililor.

Totodată, SFS a evidenţiat un şir de probleme cu care se confruntă şi 
care urmează a fi soluţionate, respectiv:

 − lipsa unui statut juridic unitar al SFS care nu asigură în total-
mente unificarea practicilor, proceselor şi procedurilor, pre-
cum şi tratarea univocă a contribuabililor şi limitează mobili-
tatea personalului din autoritatea fiscală;

 − menţinerea restanţelor faţă de BPN, care afectează nivelul de 
încasare a veniturilor şi de diminuare a decalajului fiscal;

 − controalele fiscale insuficient de aprofundate care diminuea-
ză eficienţa acestora;

 − nivelul scăzut de încasare a obligaţiilor fiscale calculate supli-
mentar în procesul controalelor fiscale, care nu asigură aplica-
re în practică a răspunderii pentru încălcări fiscale;

 − nu tot personalul SFS dispune de cunoştinţe care să le per-
mită să înţeleagă mai bine diferite activităţi specializate care 
sunt desfăşurate de contribuabili, cum ar fi telecomunicaţiile, 
sectorul petrolier, financiar, de construcţii, de extragere a mi-
neralelor şi alte;

 − sistemul informaţional fiscal actual care nu permite evidenţa 
detaliată şi administrarea eficientă a veniturilor fiscale;

 − exercitarea unor atribuţii nespecifice organelor fiscale, pre-
cum şi exercitarea unor activităţi pentru alte entităţi, care im-
plică alocarea de mijloace şi timp în scopuri nefiscale şi contri-
buie la majorarea costului de administrare fiscală;

 − rolul redus al SFS în procesul de investigare şi urmărire penală 
a cazurilor de evaziune fiscală care nu asigură eficacitate în 
instrumentarea acestor cazuri;

 − calitatea joasă a legislaţie fiscale care provoacă neclarităţi, du-
ble interpretări şi nemulţumirea contribuabililor.

Întru soluţionarea problemelor menţionate, pentru următorii ani Ser-
viciul Fiscal de Stat planifică să întreprindă acţiuni în următoarele do-

menii de dezvoltare ale administrării fiscale:
•	 Conformare fiscală – elaborarea şi 

implementarea anuală a Programului 
de conformare fiscală a contribuabili-
lor, inclusiv Programul de conformare 
fiscală a persoanelor fizice cu venituri 
mari;

•	 Continuarea activităţilor iniţiate de 
îmbunătăţire a controlului fiscal prin 
intermediul cooperării cu Agenţia Fis-
cală Suedeză;

•	 Elaborarea şi implementarea Strate-
giei de deservire a contribuabililor în 
cadrul proiectului de colaborare cu 
Agenţia Fiscală Suedeză;

•	 Implementarea în continuare a Stra-
tegiei de comunicare a Serviciului Fis-
cal de Stat;

•	 Întreprinderea măsurilor necesare 
pentru implementarea proiectului 
TAM al Băncii Mondiale.

De asemenea, în ceea ce priveşte dezvolta-
rea sistemului informaţional al Serviciul fis-
cal, printre produsele planificate a fi elabo-
rate în perspectiva imediată sunt cele care 
au destinaţia de a standardiza şi automatiza 
procesele de administrare fiscală. La fel, vor fi 
prezentate Ministerului Finanţelor propuneri 
de eliminare a golurilor şi neclarităţilor legis-
lative care provoacă înţelegeri neunivoce.
Serviciul Fiscal planifică lansarea a câteva 
sisteme informaţionale automatizate ce  vor 
veni să sprijine conformarea benevolă a con-
tribuabililor:

•	 Sistemul Informaţional Automatizat 
„E-factura” - va oferi agenţilor econo-
mici opţiunea utilizării unui produs in-
formaţional avantajos, atât din punct 
de vedere a creşterii operativităţii, cât 
şi reducerii cheltuielilor materiale, 
precum şi va asigura automatizarea 
procesului de circulaţie a documen-
telor între furnizorul şi beneficiarul 
facturii fiscale.

•	 Implementarea Declaraţiei pre-com-
pletate cu privire la impozitul pe veni-
tul persoanelor fizice – un mecanism 
eficient de optimizare a costurilor de 
conformare şi administrare fiscală.

Alte obiective preconizate de către Serviciul 

Obiective imediate şi 
planuri de perspectivă4.
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fiscal sunt:
•	 Implementarea unui mecanism de 

reglementare a preţurilor de transfer.
•	 Perfecţionarea procedurii de restitui-

re a TVA, a accizelor şi de returnare a 
plăţilor excedente ale impozitelor;

•	 Elaborarea şi aprobarea Metodologiei 
privind planificarea controalelor fis-
cale exclusiv în baza nivelului de risc;

•	 Revizuirea conceptului de aplicare a 
penalităţilor şi amenzilor cu caracter 
fiscal, a mărimii acestora în vederea 
corespunderii cu prejudiciul cauzat;

•	 Întreprinderea măsurilor de regionali-
zare a Serviciului Fiscal de Stat cu su-
portul partenerilor de dezvoltare, în 
caz de accept din partea Guvernului 
Republicii Moldova.

•	 Descrierea proceselor de administra-
re fiscală cu elaborarea codului de 
proceduri fiscale.

•	 Crearea unei subdiviziuni specializa-
te (centru) de instruire permanentă a 
funcţionarilor fiscali, inclusiv pe bază 
de specializare, conform ramurilor de 
activitate a contribuabililor.

•	 Dezvoltarea conformării fiscale be-
nevole prin instituirea unui sistem de 
management al conformării.

•	 Administrarea persoanelor fizice cu 
venituri mari. (Aplicarea în practică a 

metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al per-
soanelor fizice cu venituri mari, reuşite, insuccese, cauze, opti-
mizare. Tehnici de intervievare a persoanelor fizice cu venituri 
mari. Tehnici de efectuare a controlului de depistare a veni-
turilor impozabile nedeclarate la persoanele fizice cu venituri 
mari.

În perioada următoare, consolidarea competenţelor de administrare 
fiscală din Moldova, într-o singură entitate juridică, reprezintă ele-
mentul principal al unui program semnificativ de reforme cuprinză-
toare şi durabile, ulterior căreia urmează implementarea unor acţiuni 
prioritare:

 − implementarea unei structuri responsabile de modernizare;
 − implementarea în continuare a modelului de gestionare a 

riscurilor de conformare (MRC), asigurând o direcţionare mai 
bună a acestuia prin utilizarea unor criterii îmbunătăţite, care 
corelează importanţa financiară cu riscurile relative aferente 
contribuabililor, atât în cadrul unor sectoare cât şi între sec-
toare;

 − accelerarea procesului de înlocuire a sistemului informaţional 
actual al administraţiei fiscale, care va permite evidenţa deta-
liată şi administrarea eficientă a veniturilor fiscale;

 − îmbunătăţirea continuă a nivelului de profesionalism al per-
sonalului prin cursuri de instruire şi îndrumare la locul de 
muncă, şi anume dezvoltarea programelor care ar permite 
personalului SFS să înţeleagă mai bine diferite activităţi co-
merciale desfăşurate de agenţii economici, precum şi riscurile 
de conformare asociate acestor activităţi -  mai ales în domenii 
specializate, cum ar fi telecomunicaţiile, sectorul petrolier şi 
de minerale, construcţii si sectorul financiar.
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Încheiere

Abrevieri

5.

6.

Fiind conştient de impactul administrării fiscale asupra colectării ve-
niturilor la buget, dar şi asupra mediului de afaceri, SFS a realizat în 
ultima perioadă de timp un şir de măsuri menite să diminueze deca-
lajul fiscal şi să îmbunătăţească relaţiile cu contribuabilii. 
Este de menționat faptul că Serviciul Fiscal de Stat va promova con-
tinuu spiritul de conformare benevolă a contribuabililor la declara-
rea şi la plata obligaţiilor fiscale, îmbunătăţirea civismului fiscal prin 
instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu 
mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reci-

SFS  Serviciul Fiscal de Stat
IFPS  Inspectoratul Fiscal principal de Stat
IFS   Inspectoratul Fiscal de Stat
TVA  Taxa pe valoare adăugată
BPN  Bugetul Public Naţional
BS  Bugetul de Stat
BUAT  Bugetul Unităţilor Administrativ Teritoriale
BASS  Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
FAOAM  Fondul asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală
SIA  Sistemul Informaţional Automatizat
PNUD  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
EUHLPAM Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice de nivel Înalt pentru Moldova
BRITE  Programul Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător
FMI  Fondul Monetar Internaţional
USAID  Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională
TAM  Proiectul Modernizarea Administrării Fiscale
SIDA  Agenţia Suedeză Internaţională pentru Dezvoltare şi Cooperare
MRC  Managementul Riscului de Conformare 
mil  milioane

procă, oferind soluţii optime şi competente, 
concretizate într-un ansamblu de servicii 
automatizate de o înaltă calitate, prestate în 
conformitate cu realizările de ultimă oră în 
domeniul tehnologiilor informaţionale, con-
comitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a 
Republicii Moldova la standardele internaţi-
onale de administrare fiscală.



Breviar statistic: 
Serviciul Fiscal de Stat

în cifre

2013
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Ţara Impozite 
pe venit TVA Alte 

taxe

Moldova (2013) 11.5 33.0 55.5

Finlanda 35.7 32.6 31.7

Suedia 35.4 29.1 35.5

Norvegia 48.6 26.4 25.0

Danemarca 61.1 31.9 7.0

Islanda 45.6 34.2 20.2

Germania 29.6 29.1 41.3

Olanda 27.9 30.8 41.3

Ţara
TVA Impozit pe venit

Cote standard Cote reduse Persoane fizice Persoane juridice

Moldova 20% 8% / 6% 18% 12%

Austria 20% 10% 50% 25%

Belgia 21% 12% / 6% 50% 33.99%

Bulgaria 20% 9% 10% 10%

Croatia 25% 10% 40% 20%

Cipru 18% 8% / 5% 35% 12.5%

Cehia 21% 15% 22% 19%

Danemarca 25% - 55.56% 25%

Estonia 20% 9% 21% 21%

Finlanda 24% 14% / 10% 51.13% 24.5%

Franţa 19,6% 7% / 5,5% / 2,1% 45% 33.33%

Germania 19% 7% 45% 29.55%

Grecia 23% 13% / 6,5% 42% 26%

Ungaria 27% 18% / 5% 16% 19%

Irlanda 21% 13,5% / 9% / 4,8% 48% 12.5%

Italia 22% 10% / 4% 43% 31.4%

Letonia 21% 12% 24% 15%

Lituania 21% 9% / 5% 15% 15%

Luxemburg 15% 6% / 3% 43.6% 29.22%

Malta 18% 7% / 5% 35% 35%

Olanda 21% 6% 52% 25%

Polonia 23% 8% / 5% 32% 19%

Portugalia 23% 13% / 6% 48% 25%

Romania 24% 9% / 5% 16% 16%

Slovacia 20% 10% 19% 23%

Slovenia 20% 8,5% 50% 17%

Spania 21% 10% / 4% 52% 30%

Suedia 25% 12% / 6% 56.6% 22%

Marea Britanie 20% 5% 45% 23%

TABELUL 2. 
STRUCTURA IMPOZITELOR ÎNCASATE LA BPN PE ŢĂRI ÎN 2012, (%)

TABELUL 1. 
COTELE TVA ŞI LA IMPOZITUL PE VENIT ÎN COMPARAŢIE CU ŢĂRILE DIN UE ÎN ANUL 2013(%)1

1. http://www.vatlive.com/vat-rates/european-vat-rates/2013-eu-vat-rates-2/ 
    http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/tax-tools-and-resources/Pages/tax-rates-online.aspx

Ţara Impozite 
pe venit TVA Alte 

taxe

Belgia 34.9 25.1 40.0

Austria 28.9 27.8 43.3

Luxemburg 35.6 27.3 37.1

Franţa 22.8 24.8 52.4

Elveţia 45.7 22.5 31.8

Marea 
Britanie 36.3 32.7 31.7

Irlanda 36.2 37.0 26.8

Ţara Impozite 
pe venit TVA Alte 

taxe

Italia 32.2 26.3 41.5

Ispania 29.1 26.2 44.7

Portugalia 26.9 39.4 33.7

Grecia 22.1 38.9 39.0

Australia 57.1 28.4 14.5

Canada 46.7 24.4 28.9

SUA 47.0 18.2 34.8

Japonia 30.2 18.7 51.1
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Forma organizatorică 
juridică

Total agenți 
economici 
înregistraţi

Total agenți 
economici

activi

Ponderea agenților 
economici  activi

Total subdivi-
ziuni active

Gospodării ţărăneşti (de fermier) 506 636 3 208 0.63% 2 298

Întreprinderi individuale 59 236 22 841 38.56% 38 275

Societăţi pe acţiuni 4 393 1 915 43.59% 13 890

Societăţi cu răspundere limitată 81 121 50 825 62.65% 133 983

Asociaţii obşteşti 16 503 7 558 45.80% 4 538

Intreprinderi de stat şi municipale 6 892 3 927 56.98% 9 227

Cooperative 3 613 1 920 53.14% 3 679

Avocaţi şi birouri de avocaţi 1 484 1 182 79.65% 828

Notari 262 240 91.60% 168

Nerezidenţi 625 213 34.08% 400

Alte forme 2 987 993 33.24% 1 235

Total 683 752 94 822 13.87% 208 521

Indicatori Anul 2013 Anul 2012
creșterea/micșorarea 

în  2013 comparativ cu 
2012, %

creșterea/micșorarea 
în  2013 comparativ cu 

2012, unităţi

Numărul total de agenţi economici 
administrați de IFS (la situaţia din 31 decembrie)

683 752 688 781 -0.73 -5 029

Numărul de agenţi economici activi (la situaţia din 31 
decembrie) 94 822 91 721 3.38 3 101

inclusiv:  plătitori T.V.A. 22 416 23 909 -6.24 -1 493

plătitori de accize 437 443 -1.35 -6

contribuabili mari 443 415 6.75 28

TABELUL 3. 
INDICATORI GENERALI PRIVIND SERVICIUL FISCAL DE STAT

TABELUL 3. 
AGENŢI ECONOMICI ÎN FUNCŢIE DE FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ

FIGURA 1. 
AGENŢI ECONOMICI ÎN FUNCŢIE DE FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ

3 208 22 841 1 915 50 825 7 558 3 927 1 920 1 182 240 213
993

503 428 36 395 2 478 30 296 8 945 2 965 1 693 302 22 412 1 994
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Agenţi economici activi Agenţi economici neactivi Ponderea a.e. activi în total s.e. administraţi
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Cod 
activ. Genul principal de activitate

Total agenți 
economici 
înregistraţi

Total agenți 
economici

activi

Ponderea agenților 
economici  activi

Total subdivi-
ziuni active

A Agricultura, economia vinatului si silvicultura 517 514 7 739 1.50% 13 770

B Pescuitul, piscicultura 335 209 62.39% 594

C Industria extractiva 191 111 58.12% 244

D Industria prelucratoare 14 430 8 672 60.10% 22 783

E Energie electrica si termica, gaze si apa 567 396 69.84% 1 876

F Constructii 3 109 1 794 57.70% 3 955

G Comert cu ridicata si cu amanuntul 71 880 36 801 51.20% 89 750

H Hoteluri si restaurante 4 354 2 594 59.58% 6 515

I Transporturi si comunicatii 6 422 3 691 57.47% 10 385

J Activitati financiare 1 552 1 039 66.95% 3 862

K Tranzactii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate întreprinderilor 14 753 10 259 69.54% 20 037

L Administratie publica 3 141 1 649 52.50% 2 205

M Invatamint 1 815 1 233 67.93% 1 530

N Sanatate si asistenta sociala 1 968 1 280 65.04% 3 434

O Alte activitati de servicii colective, sociale si 
personale 18 986 9 299 48.98% 10 855

P Servicii acordate gospodariilor particulare 83 40 48.19% 51

Q Activitati ale organizatiilor extrateritoriale 252 35 13.89% 12

Neidentificat 22 400 7 981 35.63% 16 663

Total 683 752 94 822 13.87% 208 521

TABELUL 5. 
AGENŢI ECONOMICI ÎN FUNCŢIE DE GENUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ÎNREGISTRAT

FIGURA 2. 
STRUCTURA AGENŢILOR ECONOMICI ACTIVI ÎN FUNCŢIE DE 
FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ

Întreprinderi de stat şi municipale

Cooperative

Alte forme

Gospodării ţărăneşti

Întreprinderi individuale

Societăţi pe acţiuni

Societăţi cu răspundere limitată

Asociaţii obşteşti

Agenţi 
economici

Ponderea 
din total 
a.e.(%)

3 208 3.38

22 841 24.09

1 915 2.02

50 825 53.60

7 558 7.97

3 927 4.14

1 920 2.02

2 628 2.77
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FIGURA 3. 
AGENŢI ECONOMICI ÎN FUNCŢIE DE GENUL PRINCIPAL DE 
ACTIVITATE ÎNREGISTRAT

FIGURA 4. 
STRUCTURA AGENŢILOR ECONOMICI ACTIVI ÎN FUNCŢIE DE 
GENUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ÎNREGISTRAT

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
activităţi de servicii prestate
Alte activităţi de servicii 
colective, sociale şi personale

Alte genuri de activitate

Agricultura, economia 
vînatului şi silvicultura

Industria prelucrătoare

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul

Hoteluri şi restaurante

Transporturi şi comunicaţii

Agenţi 
economici

Ponderea 
din total 
a.e.(%)

7 739 8.16

8 672 9.15

36 801 38.81

2 594 2.74
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10 259 10.82

9 299 9.81

15 767 16.63
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Forma de proprietate
Total agenți 
economici 
înregistraţi

Total agenți 
economici

activi

Ponderea agenților 
economici  activi

Total subdivi-
ziuni active

Proprietate de stat 4 678 2 252 48.14% 8 646

Proprietate municipală 2 345 1 596 68.06% 2 108

Proprietate privată 666 489 85 417 12.82% 176 558

Proprietatea RM fără participarea investitorilor străini 603 390 64.68% 2 100

Proprietatea RM cu participarea investitorilor străini 21 1 4.76% 4

proprietate străină 5 111 2 941 57.54% 9 775

Alte forme de proprietate 4 505 2 225 49.39% 9 330

Total 683 752 94 822 13.87% 208 521

TABELUL 6. 
AGENŢI ECONOMICI ÎN FUNCŢIE DE FORMA DE PROPRIETATE

FIGURA 5. 
AGENŢI ECONOMICI ÎN FUNCŢIE DE FORMA DE PROPRIETATE

proprietate străină

alte forme de proprietate

proprietate de stat

proprietate municipală

proprietate privată
proprietatea RM fără participarea 
investitorilor străini

proprietatea RM cu participarea 
investitorilor străini

Agenţi 
economici

Ponderea 
din total 
a.e.(%)

2 252 2.37

1 596 1.68

85 417 90.08

390 0.41

1 0.00

2 941 3.10

2 225 2.35

FIGURA 6. 
STRUCTURA AGENŢILOR ECONOMICI ACTIVI ÎN FUNCŢIE DE 
FORMA DE PROPRIETATE
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Diapazon
Numărul de agenţi 
economici care au 

subdiviziuni

Numărul de 
subdiviziuni 

active

Ponderea subdivi-
ziuni active în total 

subdiviziuni, %

1 subdiviziune  25 425 25 425 12.2

între 2 şi 5 subdiviziuni 49 657 128 707 61.7

între 6 şi 10 subdiviziuni 2 847 20 387 9.8

între 11 şi 25 subdiviziuni 835 12 610 6.0

între 26 şi 50 subdiviziuni 196 6 830 3.3

între 51 şi 100 subdiviziuni 58 3 932 1.9

între 101 şi 150 subdiviziuni 19 2 205 1.1

între 151 şi 200 subdiviziuni 5 838 0.4

între 201 şi 300 subdiviziuni 9 2 266 1.1

mai mult de 300 subdiviziuni 7 5 321 2.6

Total 79 058 208 521 100.0

Tipul subdiviziunii
Nr. a.e. care 
au subdivi-

ziuni

Numărul de 
subdiviziuni 

active

Agenţii de turism 301 321

Agenţii imobiliare 30 30

Alte obiecte 12 872 27 269

Ateliere cu servicii de confecţionare şi reparaţie 994 1 070

Bar/cafenea 2 969 3 157

Bazine de înot 25 26

Brutărie 234 244

Butic 2 256 2 740

Cafenea, cofetărie, patiserie, berărie 1 331 1 557

Case de deservire socială 15 18

Cazinouri, săli cu jocuri de noroc 87 365

Centre de agrement şi reabilitare 73 75

Centre/staţii  de asistenţă tehnică a automobilelor 1 281 1 362

Centru comercial 174 185

Centru medical, cabinet stomatologic 844 1 524

Chiosc, gheretă 4 510 6 407

Clădire 44 208 46 660

Complexe şi cluburi sportive 148 164

Confecţionare de ciment 11 11

Depozit şi depozite comerciale 11 703 13 799

Farmacie, optică 696 1 620

Filială 873 1 894

Frizerii 619 641

Hotel, motel 164 200

TABELUL 7. 
AGENŢI ECONOMICI CARE AU SUBDIVIZIUNI ACTIVE LA SITUAŢIA DIN 31.12.2013

TABELUL 8. 
TIPURI DE SUBDIVIZIUNI ACTIVE LA SITUAŢIA DIN 31.12.2013

Tipul subdiviziunii
Nr. a.e. care 
au subdivi-

ziuni

Numărul de 
subdiviziuni 

active

Încăpere 5 801 7 399

Librării 35 68

Magazin 15 749 20 187

Mină de piatră, carieră 112 122

Moară, oloiniţă 654 671

Pensiune, vilă turistică, sat, tabără de vacanţă 121 127

Pieţe, pavilion 677 747

Pizzerie 62 74

Restaurant 324 338

Săli de computere 313 331

Saloane cosmetice şi cabinete cosmetice 164 173

Saune şi băi 225 229

Secţie de producere 5 944 6 577

Sediu, oficiu 36 826 40 892

Servicii funerare 18 20

Spălătorii auto 366 405

Staţii PECO 215 984

Teren, teritoriu 8 753 15 057

Tonetă, tarabă 1 545 1 893

Un. de recepţie a curăţătoriilor chimice, spălătorii 46 78

Un. de servicii de reparaţie a tehnicii de uz casnic 56 62

Unităţi de servicii de vulcanizare şi balansare 227 232

Unităţi de prestare a serviciilor de transport 390 438

Unităţi de servicii de închiriere 68 74

Total 79 058 208 521
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Anul
Bugetul Public 

Naţional,
mln. lei

inclusiv

Bugetul de stat,
mln. lei

Bugetul unităţilor 
administrativ-

teritoriale,
mln. lei

Bugetul 
asigurărilor sociale 

de stat,
mln. lei

Fondul asigurării 
obligatorii de 

asistenţă medicală,
mln. lei

2009 13 667.4 4 305.0 2 448.0 5 575.3 1 339.2

2010 14 790.5 4 671.5 2 684.9 5 986.7 1 447.3

2011 15 929.8 4 797.3 3 002.6 6 551.3 1 578.6

2012 19 028.1 5 995.3 4 181.0 7 126.2 1 725.6

2013 19 986.1 6 398.9 4 599.7 7 111.0 1 876.4

mln. lei Deviere (%)

13 667.4 -

14 790.5 8.22

15 929.8 7.70

19 028.1 19.45

19 986.1 5.03

TABELUL 9. 
EVOLUŢIA VENITURILOR LA BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL ADMINISTRAT DE SERVICIUL 
FISCAL DE STAT PE TIPURI DE BUGETE ÎN ANII 2009-2013

Bugetul asigurărilor 
sociale de stat

Bugetul unităţilor 
administrativ-teritoriale

Fondul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală

Bugetul de stat

mln. lei (%)

6 398.9 31.5

4 599.7 22.0

7 111.0 37.5

1 876.4 9.1

BPN

FIGURA 8. 
STRUCTURA BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL ADMINISTRAT DE SERVI-
CIUL FISCAL DE STAT ÎN ANUL 2013

FIGURA 7. 
EVOLUŢIA VENITURILOR BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL ADMINISTRAT 
DE SERVICIUL FISCAL DE STAT ÎN ANII 2009-2013

2013

2012

2011

2010

2009
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TABELUL 10. 
VENITURILE LA BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL ADMINISTRAT DE SERVICIUL 
FISCAL DE STAT ÎN ANUL 2013

FIGURA 9. 
STRUCTURA BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL ADMINISTRAT DE SERVICIUL FISCAL 
DE STAT PE CATEGORII DE IMPOZITE ÎN ANUL 2013

Anul
Bugetul Public 

Naţional,
mln. lei

inclusiv

Bugetul de stat,
mln. lei

Bugetul unităţilor 
administrativ-

teritoriale,
mln. lei

Bugetul 
asigurărilor 

sociale de stat,
mln. lei

Fondul asigurării 
obligatorii de 

asistenţă medicală,
mln. lei

impozit pe venit 4 258.2 801.0 3 457.2

impozite imobiliare 314.0 314.0

tva 3 989.8 3 945.1 44.6

accize 710.3 702.9 7.4

taxe rutiere 496.9 273.0 223.9

resurse naturale 32.0 32.0

alte venituri 525.8 342.4 183.4

taxe şi plăţi administrative 478.0 174.1 303.9

amenzi şi sancţiuni 193.7 160.4 33.3 2.1 1.7

contribuţii sociale 7 111.0 7 108.9

prime medicale 1 876.4 1 874.7

Total 19 986.1 6 398.9 4 599.7 7 111.0 1 876.4

mln. lei ponderea în 
total BPN (%)

7 111.02 35.58

4 258.17 21.31

3 989.75 19.96

1 876.41 9.39

710.28 3.55

525.82 2.63

496.92 2.49

478.00 2.39

313.99 1.57

193.67 0.97

32.04 0.16resurse naturale

amenzi şi sancţiuni

impozite imobiliare

taxe şi plăţi adm

taxe rutiere

alte venituri

accize

prime medicale

tva

impozit pe venit

contribuţii sociale
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Anul
Bugetul Public 

Naţional,
mln. lei

inclusiv

Bugetul de stat,
mln. lei

Bugetul unităţilor 
administrativ-

teritoriale,
mln. lei

Bugetul 
asigurărilor sociale 

de stat,
mln. lei

Fondul asigurării 
obligatorii de 

asistenţă medicală,
mln. lei

2012 1 030.44 440.33 213.77 358.51 17.83

2013 1 139.22 535.26 243.03 342.45 18.48

TABELUL 11. 
EVOLUŢIA RESTANŢELOR LA BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL ADMINISTRAT DE SERVICIUL 
FISCAL DE STAT PE TIPURI DE BUGETE ÎN ANII 2012-2013

FIGURA 10. 
EVOLUŢIA RESTANŢELOR LA BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL ADMINISTRAT 
DE SERVICIUL FISCAL DE STAT ÎN ANII 2012-2013

Bugetul asigurărilor 
sociale de stat

Bugetul unităţilor 
administrativ-teritoriale

Fondul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală

Bugetul de stat

mln. lei (%)

535.26 46.99

243.03 21.33

342.45 30.06

18.48 1.62

FIGURA 11. 
STRUCTURA RESTANŢELOR LA BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL ADMINISTRAT 
DE SERVICIUL FISCAL DE STAT ÎN ANUL 2013

BPN

440.33

213.77

358.51

17.83

535.26

243.03

342.45

18.48

BS

BUAT
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FAOAM
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Anul
Numărul 

beneficiarilor 
de restituire

Suma
mln. lei Deviere (%)

2009 859 1 221.49 -10.32

2010 799 1 107.52 -9.33

2011 922 1 246.00 12.50

2012 1 131 1 745.00 40.05

2013 1 122 1 921.92 10.14

Anul
Numărul 

beneficiarilor 
de restituire

Suma
mln. lei Deviere (%)

2009 46 60.44 5.34

2010 41 78.68 30.18

2011 41 80.05 1.75

2012 44 79.99 -0.09

2013 26 261.56 227.01

TABELUL 12 - FIGURA 12
SUMELE RESTITUITE PE TAXA PE VALOARE 
ADĂUGATĂ ÎN ANII 2009-2013

TABELUL 13 - FIGURA 13
SUMELE RESTITUITE PE ACCIZE ÎN ANII 
2009-2013

camerale

alte metode

totale

tematice

repetate

operative

prin contrapunere

FIGURA 14. 
CONTROALE FISCALE EFECTUATE DE SERVICIUL FISCAL DE STAT 
ÎN ANUL 2013

controale % din total 
controale

2 959 4.00

29 968 40.48

96 0.13

12 519 16.91

3 523 4.76

19 275 26.04

5 689 7.68

74 029 100
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FIGURA 15. 
NUMĂRUL DE CONTRIBUABILI CARE AU FOST SUPUŞI CONTROALELOR FISCALE 
DE CĂTRE SERVICIUL FISCAL DE STAT ÎN ANUL 2013

Tipul 
controlului

Total 
controale

inclusiv cu 
încălcări

Ponderea 
(%)

Totale 2 959 2 112 71.38

Tematice 29 968 16 500 55.06

Repetate 96 76 79.17

Operative 12 519 5 071 40.51

prin contrapunere 3 523 270 7.66

Camerale 19 275 15 081 78.24

Alte tipuri 5 689 1 008 17.72

Total controale 74 029 40 118 54.19

FIGURA 16. 
CONTROALE FISCALE EFECTUATE UNDE AU FOST DEPISTATE 
ÎNCĂLCĂRI ÎN ANUL 2013

persoane fizice

persoane juridice întreprinderi individuale

inclusiv:

gospodării ţărăneşti

restul

contribua-
bili supuşi 
controlului

% din total 
contribua-
bili supuşi 
controlului

5 929 9.10

2 492 3.82

26 756 41.06

contribua-
bili supuşi 
controlului

% din total 
contribua-
bili supuşi 
controlului

29 986 46.02

35 177 53.98

controale unde au fot depistate încălcări

controale unde nu au fot depistate încălcări
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9.10%
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FIGURA 17. 
SUMA TOTALĂ CALCULATĂ A IMPOZITELOR, TAXELOR, MAJORĂRILOR DE ÎNTÎRZIE-
RE ŞI A SANCŢIUNILOR FISCALE ÎN URMA CONTROALELOR FISCALE ÎN ANUL 2013

Suma calculată 
suplimentar,

mln. lei
% din total

340.6 52.16

116.8 17.89

25.6 3.92

67.5 10.34

10.1 1.55

42.7 6.54

49.6 7.59

653.0 100

Anul
Total documente Pe suport-hîrtie (manual) Declaraţii rapide Declaraţii electronice

utilizatori documente utilizatori documente utilizatori documente utilizatori documente

2009 204 248 1 848 354 204 203 1 845 304 566 1 988 49 1 062

2010 211 742 1 921 981 208 852 1 845 904 9 101 73 064 789 3 013

2011 222 082 1 944 479 214 579 1 618 592 20 894 279 244 7 593 46 643

2012 235 522 2 095 277 213 900 1 074 672 25 734 256 015 21 487 764 590

2013 252 798 1 992 950 227 008 999 831 20 970 72 093 27 923 921 026

TABELUL 14. 
DINAMICA PREZENTĂRII DOCUMENTELOR FISCALE ÎN ANII 2009-2013

FIGURA 18. 
EVOLUŢIA PREZENTĂRII DOCUMENTELOR FISCALE ÎN ANII 2009-2013

camerale

alte metode

totale

tematice

repetate

operative

prin contrapunere

documente Deviere (%)

1 848 354 -

1 921 981 3.98

1 944 479 1.17

2 095 277 7.76

1 992 950 -4.88
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FIGURA 19. 
STRUCTURA DOCUMENTELOR FISCALE PREZENTATE ÎN ANII 2009-2013
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2009 2010 2011 2012 2013

Suport-hîrtie (manual) Declraţie rapidă Declaraţie electronică

2009 2010 2011 2012 2013

suport-hîrtie 99.83 96.04 83.24 51.29 50.17

declaraţii rapide 0.11 3.80 14.36 12.22 3.62

declaraţii electronice 0.06 0.16 2.40 36.49 46.21

Total 100 100 100 100 100
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Inspectoratul Fiscal de Stat

Agenţi economici activi în funcţie de forma organizatorico-juridică

Total,
inclusiv

Gospodării 
ăţrăneşti

Întreprinderi 
individuale

Societăţi pe 
acţiuni

Societăţi cu 
răspundere 

limitată

Asociaţii 
obşteşti

Serviciul Fiscal de Stat 94 822 3 208 22 841 1 915 50 825 7 558

IFS pe mun. Chişinău 46 302 62 5 699 1 096 32 740 3 352

IFS pe mun. Bălţi 4 120 19 1140 82 2294 206

IFS pe Anenii Noi 1 631 88 467 31 779 99

IFS pe Basarabeasca 558 58 275 10 111 51

IFS pe Briceni 1 693 554 511 16 406 97

IFS pe Cahul 2 601 282 990 61 871 146

IFS pe Cantemir 970 168 396 10 193 84

IFS pe Călăraşi 1 199 50 425 23 391 150

IFS pe Căuşeni 1 312 59 420 21 478 164

IFS pe U.T.A. Găgăuzia 3 142 141 1 183 69 1 235 193

IFS pe Cimişlia 914 72 323 23 351 50

IFS pe Criuleni 1 196 50 391 17 417 126

IFS pe Donduşeni 654 26 280 9 195 55

IFS pe Drochia 1 460 36 606 10 514 142

IFS pe Dubăsari 391 22 107 2 143 33

IFS pe Edineţ 1 542 113 543 23 567 162

IFS pe Făleşti 1 138 132 423 19 329 91

IFS pe Floreşti 1 354 59 600 14 415 111

IFS pe Glodeni 893 57 321 16 315 94

IFS pe Hînceşti 1 818 51 645 28 722 198

IFS pe Ialoveni 2 065 60 486 27 1205 82

IFS pe Leova 769 32 335 16 188 86

IFS pe Nisporeni 1 200 72 554 20 324 145

IFS pe Ocniţa 870 72 300 20 256 106

IFS pe Orhei 2 376 123 726 43 998 252

IFS pe Rezina 971 58 348 11 330 117

IFS pe Rîşcani 1 040 117 405 24 282 69

IFS pe Sîngerei 1 234 109 474 18 358 146

IFS pe Soroca 1 837 88 698 28 622 203

IFS pe Străşeni 1 673 54 521 33 804 110

IFS pe Şoldăneşti 796 54 362 8 184 108

IFS pe Ştefan-Vodă 1 035 83 397 16 301 116

IFS pe Taraclia 859 96 295 20 291 56

IFS pe Teleneşti 1 052 52 401 17 346 126

IFS pe Ungheni 2 157 39 794 34 870 232

TABELUL 15. 
NUMĂRUL AGENŢILOR ECONOMICI ACTIVI ÎN FUNCŢIE DE FORMA ORGANIZATORICO-
JURIDICĂ PE IFS TERITORIALE ÎN ANUL 2013
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Inspectoratul Fiscal de Stat

Agenţi economici activi în funcţie de forma organizatorico-juridică

Intreprinderi 
de stat şi 

municipale

Coopera-
tive

Avocaţi şi 
birouri de 

avocaţi
Notari Nerezidenţi Alte forme

Serviciul Fiscal de Stat 3 927 1 920 1 182 240 213 993

IFS pe mun. Chişinău 840 955 789 142 203 424

IFS pe mun. Bălţi 98 95 58 16 6 106

IFS pe Anenii Noi 108 35 12 5 7

IFS pe Basarabeasca 34 8 6 3 2

IFS pe Briceni 70 20 7 1 11

IFS pe Cahul 145 33 38 1 34

IFS pe Cantemir 88 17 8 1 5

IFS pe Călăraşi 90 36 19 6 9

IFS pe Căuşeni 112 34 14 5 5

IFS pe U.T.A. Găgăuzia 194 37 23 7 60

IFS pe Cimişlia 64 15 6 1 9

IFS pe Criuleni 103 64 11 3 14

IFS pe Donduşeni 60 20 4 2 3

IFS pe Drochia 99 18 9 6 20

IFS pe Dubăsari 48 13 1 22

IFS pe Edineţ 75 31 15 3 10

IFS pe Făleşti 99 20 6 3 16

IFS pe Floreşti 105 27 8 15

IFS pe Glodeni 62 17 5 6

IFS pe Hînceşti 119 31 8 5 11

IFS pe Ialoveni 120 38 18 1 28

IFS pe Leova 74 13 7 1 17

IFS pe Nisporeni 50 16 9 2 8

IFS pe Ocniţa 82 23 4 7

IFS pe Orhei 141 59 16 5 13

IFS pe Rezina 71 13 7 3 13

IFS pe Rîşcani 97 24 10 2 10

IFS pe Sîngerei 93 20 8 1 7

IFS pe Soroca 127 41 14 16

IFS pe Străşeni 83 32 13 2 1 20

IFS pe Şoldăneşti 58 14 3 2 3

IFS pe Ştefan-Vodă 73 31 6 1 11

IFS pe Taraclia 61 25 4 2 9

IFS pe Teleneşti 71 16 3 1 1 18

IFS pe Ungheni 113 29 17 5 24

TABELUL 15 (continuare). 
NUMĂRUL AGENŢILOR ECONOMICI ACTIVI ÎN FUNCŢIE DE FORMA ORGANIZATORICO-
JURIDICĂ PE IFS TERITORIALE ÎN ANUL 2013
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Inspectoratul Fiscal de Stat

Agenţi economici activi în funcţie de grnul principal de activitate înregistrat

Total,
inclusiv A B C D E F G H I

Serviciul Fiscal de Stat 94 822 7 740 209 111 8 672 396 1 792 36 802 2 595 3 622

IFS pe mun. Chişinău 46 302 941 54 35 4 448 58 938 17 468 1 257 1 871

IFS pe mun. Bălţi 4 120 94 2 1 414 6 152 1 874 171 264

IFS pe Anenii Noi 1 631 217 5 2 151 11 14 633 59 66

IFS pe Basarabeasca 558 100 58 8 8 238 8 12

IFS pe Briceni 1 693 670 5 3 90 2 15 538 35 42

IFS pe Cahul 2 601 426 7 2 167 20 53 1 097 109 87

IFS pe Cantemir 970 237 2 3 51 17 7 350 36 22

IFS pe Călăraşi 1 199 124 5 125 8 24 473 28 40

IFS pe Căuşeni 1 312 164 4 2 138 19 18 462 22 42

IFS pe U.T.A. Găgăuzia 3 142 403 10 4 292 21 66 1 311 94 123

IFS pe Cimişlia 914 172 2 3 97 7 17 353 24 22

IFS pe Criuleni 1 196 191 7 4 96 18 9 431 38 23

IFS pe Donduşeni 654 105 45 2 5 280 16 12

IFS pe Drochia 1 460 151 25 2 119 5 24 602 37 45

IFS pe Dubăsari 391 60 4 29 4 3 128 13 8

IFS pe Edineţ 1 542 251 2 1 100 4 17 638 31 36

IFS pe Făleşti 1 138 219 3 1 87 9 21 428 51 43

IFS pe Floreşti 1 354 142 4 1 88 4 23 614 27 39

IFS pe Glodeni 893 149 5 3 74 5 14 358 20 37

IFS pe Hînceşti 1 818 244 13 1 212 17 44 667 39 40

IFS pe Ialoveni 2 065 186 7 3 194 5 33 851 58 103

IFS pe Leova 769 102 2 2 63 5 9 316 14 14

IFS pe Nisporeni 1 200 147 4 1 121 5 19 520 35 47

IFS pe Ocniţa 870 115 2 52 4 10 378 19 14

IFS pe Orhei 2 376 349 7 10 200 19 42 881 44 90

IFS pe Rezina 971 128 2 2 86 21 17 350 19 55

IFS pe Rîşcani 1 040 196 4 3 82 18 14 409 25 42

IFS pe Sîngerei 1 234 214 1 102 6 12 454 32 48

IFS pe Soroca 1 837 222 2 7 159 4 20 721 49 80

IFS pe Străşeni 1 673 172 2 2 207 11 27 674 32 62

IFS pe Şoldăneşti 796 124 2 2 66 2 6 318 8 17

IFS pe Ştefan-Vodă 1 035 176 3 1 85 18 14 378 13 33

IFS pe Taraclia 859 174 7 1 69 13 25 288 32 51

IFS pe Teleneşti 1 052 204 1 4 89 2 17 401 17 18

IFS pe Ungheni 2 157 171 8 1 216 18 55 920 83 74

TABELUL 16. 
NUMĂRUL AGENŢILOR ECONOMICI ACTIVI ÎN FUNCŢIE DE GENUL PRINCIPAL DE ACTI-
VITATE PE IFS TERITORIALE ÎN ANUL 2013
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Inspectoratul Fiscal de Stat

Agenţi economici activi în funcţie de grnul principal de activitate înregistrat

J K L M N O P Q neidenti-
ficat

Serviciul Fiscal de Stat 1 039 10 258 1 649 1 233 1 280 9 297 40 35 7 981

IFS pe mun. Chişinău 575 7 511 186 408 365 4 825 17 9 5 293

IFS pe mun. Bălţi 51 490 40 38 69 362 1 82

IFS pe Anenii Noi 14 103 35 25 26 118 150

IFS pe Basarabeasca 4 19 15 4 10 54 20

IFS pe Briceni 16 47 45 5 18 99 1 63

IFS pe Cahul 28 135 51 60 54 200 1 105

IFS pe Cantemir 16 36 38 28 25 62 2 13 25

IFS pe Călăraşi 6 72 37 30 24 157 46

IFS pe Căuşeni 28 76 56 48 32 148 52

IFS pe U.T.A. Găgăuzia 13 163 69 18 39 279 237

IFS pe Cimişlia 6 33 43 22 16 44 53

IFS pe Criuleni 23 56 53 32 17 111 5 82

IFS pe Donduşeni 13 15 34 15 19 53 40

IFS pe Drochia 10 68 40 29 32 150 2 117

IFS pe Dubăsari 6 19 22 12 5 48 1 29

IFS pe Edineţ 22 78 47 4 32 180 99

IFS pe Făleşti 18 52 44 29 24 94 14

IFS pe Floreşti 6 64 50 37 22 119 111

IFS pe Glodeni 16 47 60 9 31 57 8

IFS pe Hînceşti 20 117 56 24 24 163 2 135

IFS pe Ialoveni 17 160 34 48 19 116 13 213

IFS pe Leova 6 32 41 27 16 69 51

IFS pe Nisporeni 4 55 30 6 26 152 1 25

IFS pe Ocniţa 14 26 28 31 16 105 56

IFS pe Orhei 25 113 62 35 37 272 1 189

IFS pe Rezina 7 58 50 10 21 70 75

IFS pe Rîşcani 15 51 41 42 23 54 19

IFS pe Sîngerei 9 60 42 31 38 152 32

IFS pe Soroca 6 102 59 28 41 199 137

IFS pe Străşeni 10 117 27 20 24 130 2 1 153

IFS pe Şoldăneşti 4 24 55 10 13 77 68

IFS pe Ştefan-Vodă 12 61 35 17 23 121 44

IFS pe Taraclia 2 35 30 9 22 72 2 27

IFS pe Teleneşti 12 29 40 13 19 115 69

IFS pe Ungheni 5 134 54 29 58 270 1 62

TABELUL 16 (continuare). 
NUMĂRUL AGENŢILOR ECONOMICI ACTIVI ÎN FUNCŢIE DE GENUL PRINCIPAL DE ACTI-
VITATE PE IFS TERITORIALE ÎN ANUL 2013
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Inspectoratul Fiscal 
de Stat

Agenţi economici activi în funcţie de forma de proprietate

Total,
inclusiv

popri-
etate 

de stat

propri-
etate 

munici-
pala

propri-
etate 

privată

proprietatea 
RM fără partici-

parea investitorilor 
străini

proprietatea RM 
cu participarea 
investitorilor 

străini

propri-
etate 

străină

alte 
forme de 
propri-

etate

Serviciul Fiscal de Stat 94 822 2 252 1 596 85 419 390 1 2 941 2 223

IFS pe mun. Chişinău 46 302 604 132 41 232 148 2 426 1 760

IFS pe mun. Bălţi 4 120 71 19 3858 23 109 40

IFS pe Anenii Noi 1 631 62 42 1477 8 14 28

IFS pe Basarabeasca 558 24 12 512 4 3 3

IFS pe Briceni 1 693 52 17 1600 5 14 5

IFS pe Cahul 2 601 72 76 2374 26 27 26

IFS pe Cantemir 970 45 56 855 3 5 6

IFS pe Călăraşi 1 199 46 43 1088 1 10 11

IFS pe Căuşeni 1 312 97 19 1163 6 10 17

IFS pe U.T.A. Găgăuzia 3 142 65 145 2 808 30 63 31

IFS pe Cimişlia 914 35 31 829 12 6 1

IFS pe Criuleni 1 196 52 52 1067 10 8 7

IFS pe Donduşeni 654 21 42 577 1 5 8

IFS pe Drochia 1 460 46 46 1347 3 6 12

IFS pe Dubăsari 391 32 17 337 2 3

IFS pe Edineţ 1 542 47 28 1450 5 5 7

IFS pe Făleşti 1 138 58 45 1013 7 11 4

IFS pe Floreşti 1 354 25 82 1217 6 13 11

IFS pe Glodeni 893 47 19 816 3 6 2

IFS pe Hînceşti 1 818 30 82 1672 4 10 20

IFS pe Ialoveni 2 065 56 51 1859 7 49 43

IFS pe Leova 769 55 26 681 2 4 1

IFS pe Nisporeni 1 200 37 11 1133 5 6 8

IFS pe Ocniţa 870 46 37 773 7 1 5 1

IFS pe Orhei 2 376 62 66 2184 10 27 27

IFS pe Rezina 971 43 24 888 4 4 8

IFS pe Rîşcani 1 040 25 88 911 4 6 6

IFS pe Sîngerei 1 234 54 41 1117 6 10 6

IFS pe Soroca 1 837 71 60 1664 8 10 24

IFS pe Străşeni 1 673 50 28 1541 8 19 27

IFS pe Şoldăneşti 796 44 18 721 2 4 7

IFS pe Ştefan-Vodă 1 035 41 32 944 2 3 13

IFS pe Taraclia 859 21 43 772 6 7 10

IFS pe Teleneşti 1 052 51 17 972 2 4 6

IFS pe Ungheni 2 157 65 49 1967 12 30 34

TABELUL 17. 
NUMĂRUL AGENŢILOR ECONOMICI ACTIVI ÎN FUNCŢIE DE FORMA DE PROPRIETATE 
PE IFS TERITORIALE ÎN ANUL 2013
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Inspectoratul Fiscal de Stat

Nr. de agenţi 
economici 
(la situaţia din 
31 decembrie 

2013)

Nr. de agenţi 
economici 

activi 
(la situaţia din 31 
decembrie 2013)

Nr. de filiale 
active (la situaţia 
din 31 decembrie 

2013)

Executarea BPN, mln. lei

Total,
inclusiv BS BUAT

Serviciul Fiscal de Stat 683 752 94 822 208 521 19 986.07 6 398.92 4 599.72

IFS pe mun. Chişinău 99 690 46 302 131 495 1 061.33 305.42 222.82

IFS pe mun. Bălţi 9 151 4 119 7 011 228.09 54.00 73.09

IFS pe Anenii Noi 13 352 1 631 2 657 43.12 5.01 15.58

IFS pe Basarabeasca 3 809 558 835 149.27 23.17 55.57

IFS pe Briceni 23 472 1 693 1 879 329.80 51.96 104.04

IFS pe Cahul 30 037 2 602 3 501 94.84 10.78 28.63

IFS pe Cantemir 15 257 970 1 577 185.84 65.24 43.35

IFS pe Călăraşi 21 516 1 199 1 868 164.61 21.97 52.99

IFS pe Căuşeni 32 942 1 312 1 862 402.82 16.49 174.26

IFS pe U.T.A. Găgăuzia 7 368 3 142 5 408 118.70 20.89 36.12

IFS pe Cimişlia 10 364 914 2 136 128.97 18.18 41.75

IFS pe Criuleni 25 980 1 196 2 073 118.51 20.98 34.64

IFS pe Donduşeni 17 239 654 1 199 216.50 36.46 61.96

IFS pe Drochia 20 757 1 460 3 350 62.10 8.82 17.45

IFS pe Dubăsari 3 714 391 565 200.83 34.28 65.19

IFS pe Edineţ 19 573 1 542 3 200 155.87 23.47 50.65

IFS pe Făleşti 12 924 1 138 2 020 200.71 31.03 64.62

IFS pe Floreşti 20 909 1 354 1 799 102.98 13.93 33.06

IFS pe Glodeni 7 183 893 1 194 213.44 39.67 62.98

IFS pe Hînceşti 23 091 1 818 2 897 256.98 63.03 71.45

IFS pe Ialoveni 21 067 2 065 3 566 77.00 10.37 25.87

IFS pe Leova 12 067 769 1 282 98.12 16.70 27.07

IFS pe Nisporeni 21 221 1 200 1 184 94.16 14.71 32.85

IFS pe Ocniţa 5 539 870 939 295.05 62.10 87.32

IFS pe Orhei 41 675 2 376 4 205 211.76 72.21 74.12

IFS pe Rezina 8 505 971 1 689 130.77 16.38 46.41

IFS pe Rîşcani 15 801 1 040 1 945 344.33 230.64 42.45

IFS pe Sîngerei 9 404 1 234 1 618 240.28 36.68 71.67

IFS pe Soroca 24 912 1 837 2 708 214.17 56.54 55.07

IFS pe Străşeni 24 178 1 673 2 996 64.81 9.35 20.91

IFS pe Şoldăneşti 20 203 796 1 053 123.28 11.97 42.39

IFS pe Ştefan-Vodă 14 958 1 035 1 311 94.59 11.81 31.16

IFS pe Taraclia 2 735 859 965 96.08 15.22 28.67

IFS pe Teleneşti 26 203 1 052 1 868 263.66 38.71 73.76

IFS pe Ungheni 16 956 2 157 2 666 184.79 24.43 53.28

TABELUL 18. 
INDICATORI GENERALI DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI FISCAL DE 
STAT PE IFS TERITORIALE ÎN ANUL 2013
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TABELUL 18 (continuare). 
INDICATORI GENERALI DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI FISCAL DE 
STAT PE IFS TERITORIALE ÎN ANUL 2013

Inspectoratul Fiscal 
de Stat

Executarea BPN, mln. lei Restanta la 
BPN, mln. lei
(la situaţia din 31 
decembrie 2013)

Prezentarea documentelor fiscale, documente

BASS FAOAM Total,
inclusiv

suport-
hîrtie

declaraţii 
rapide

declaraţii 
electronice

Serviciul Fiscal de Stat 7 111.02 1 876.41 1 139.22 1 992 950 999 831 72 093 921 026

IFS pe mun. Chişinău 4 454.97 1 187.13 625.0 1 008 221 467 995 1 982 538 245

IFS pe mun. Bălţi 421.51 111.58 59.9 90 362 41 934 2 764 45 664

IFS pe Anenii Noi 80.75 20.24 26.0 33 908 19 827 616 13 465

IFS pe Basarabeasca 17.96 4.57 3.1 10 193 5 785 762 3 646

IFS pe Briceni 56.13 14.41 9.5 28 700 15 940 486 12 274

IFS pe Cahul 137.98 35.82 19.0 51 216 26 766 5 047 19 403

IFS pe Cantemir 43.58 11.86 7.8 16 368 6 772 3 673 5 923

IFS pe Călăraşi 61.45 15.80 10.9 20 855 8 368 4 807 7 680

IFS pe Căuşeni 71.47 18.18 16.2 24 073 14 803 481 8 789

IFS pe U.T.A. Găgăuzia 166.49 45.58 42.6 65 416 25 342 13 386 26 688

IFS pe Cimişlia 49.24 12.46 6.6 20 104 10 966 1 635 7 503

IFS pe Criuleni 54.79 14.25 14.1 23 173 14 347 590 8 236

IFS pe Donduşeni 50.22 12.67 3.0 16 170 9 746 98 6 326

IFS pe Drochia 93.41 24.68 7.4 33 500 21 169 1 390 10 941

IFS pe Dubăsari 28.72 7.12 1.4 9 035 4 710 913 3 412

IFS pe Edineţ 79.81 21.55 15.4 33 152 18 875 450 13 827

IFS pe Făleşti 64.90 16.84 15.2 30 123 19 757 647 9 719

IFS pe Floreşti 83.10 21.96 17.2 25 621 12 518 4 090 9 013

IFS pe Glodeni 44.68 11.32 10.7 16 516 10 354 305 5 857

IFS pe Hînceşti 88.24 22.54 14.4 35 367 21 563 131 13 673

IFS pe Ialoveni 97.38 25.12 32.6 39 203 18 953 1 028 19 222

IFS pe Leova 32.67 8.09 7.4 13 341 7 659 978 4 704

IFS pe Nisporeni 43.47 10.88 8.0 16 433 6 938 3 211 6 284

IFS pe Ocniţa 37.18 9.42 6.2 18 767 10 984 963 6 820

IFS pe Orhei 116.22 29.41 25.0 46 891 27 005 1 275 18 611

IFS pe Rezina 52.31 13.12 4.6 19 176 11 948 41 7 187

IFS pe Rîşcani 53.97 14.01 6.0 26 940 12 060 6 070 8 810

IFS pe Sîngerei 56.51 14.73 10.4 28 564 16 663 1 025 10 876

IFS pe Soroca 104.14 27.79 23.6 35 521 23 442 104 11 975

IFS pe Străşeni 82.18 20.38 17.9 36 110 17 383 3 167 15 560

IFS pe Şoldăneşti 27.52 7.04 4.8 14 678 9 580 216 4 882

IFS pe Ştefan-Vodă 54.90 14.01 8.9 24 304 15 588 1 355 7 361

IFS pe Taraclia 41.35 10.27 31.3 18 108 10 683 335 7 090

IFS pe Teleneşti 41.67 10.52 8.0 19 569 9 137 4 117 6 314

IFS pe Ungheni 120.14 31.05 18.8 43 272 24 271 3 955 15 046


