Activităţi de popularizare a legislaţiei fiscale
În vederea asigurării unei comunicări eficiente cu agenţii economici din diferite
domenii de activitate, dar şi pentru a asigura o colaborare efectivă şi directă, inspectorii
fiscali din cadrul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale au organizat şi desfăşurat în luna
februarie o serie de seminarii informative şi de instruire, şedinţe, întruniri cu agenţii
economici din fiecare raion a republicii.
Scopul tuturor acestor evenimente, îl reprezintă sprijinirea agenţilor economici in
dezvoltarea cunoştinţelor, în activităţile de prevenire a încălcărilor fiscale prin creşterea
gradului de înţelegere şi conştientizare a achitării impozitelor, cu efect direct asupra creşterii
gradului de conformare benevolă.
Nivelul de cultură juridică, de disciplină şi conştiinţă a contribuabililor este unul din
factorii cei mai importanţi în promovarea reformei fiscale. Pentru contribuabili au fost create
condiţii de obţinere a informaţiilor şi documentelor, formularelor de dări de seamă,
consultaţiilor juridice privind executarea obligaţiei fiscale în toate inspectoratele fiscale
teritoriale.
Desfăşurarea seminarelor informative, şedinţelor de lucru, întrunirilor a fost
impulsionată de intrarea în vigoare a noilor acte normative subordonate Codului Fiscal.
Potrivit planului de organizare a seminarelor pentru contribuabili au fost desfăşurate
71 seminare, 15 şedinţe şi două întruniri la care au participat peste 3878 persoane:
reprezentanţi ai companiilor din ramurile economiei naţionale, titulari de patente,
reprezentanţi ai administraţiilor publice locale din întreaga republică.
În diagrama de mai jos prezentîndu-se numărul de seminare organizate pe municipii,
raioanele republicii şi numărul de participanţi la aceste seminare.
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Din diagramă se observă, că cele mai multe seminare au fost petrecute în municipiul
Chişinău, raioanele Sîngerei, Criuleni şi Şoldăneşti.
Primele trei seminare informative au fost organizate, începînd cu 1 februarie 2013, cu
agenţii economici din raioanele: Călăraşi, Cimişlia şi Nisporeni. Tematica acestor seminare a
cuprins aspecte metodologice ce ţin de administrarea TVA şi a impozitelor pe proprietate. De
asemenea, în cadrul seminarelor au fost aduse la cunoştinţă unele aspecte din Legea bugetului
de stat pentru anul 2013 şi oferite explicaţii referitor la particularităţile impozitului pe venit
din activitatea operaţională, modul de completare şi de prezentare a dării de seamă forma
IVAO.
În perioada 5 februarie - 8 februarie 2013, s-au desfăşurat seminare în domeniul
administrării fiscale cu agenţii economici din municipiul Chişinău şi din patru raioane Rezina, Sîngerei, Teleneşti, Briceni. Subiectele principale discutate în cadrul seminarelor au
fost aspecte ce ţin de utilizarea maşinii de casă şi control, încălcările fiscale şi răspunderea
pentru ele, particularităţile de prezentare a declaraţiilor pe venit pentru persoane fizice şi
juridice, utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală. În plus au
fost discutate şi noile prevederi la modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă pe
taxele locale.
În acelaşi timp la 6 februarie 2013, în incinta Casei de Cultură Străşeni, de către
inspectorii fiscali din cadrul IFS Străşeni în colaborare cu Consiliul Raional Străşeni a fost
organizată o întrunire de lucru cu agenţii economici din teritoriu pentru stabilirea problemelor
cu care se confruntă în cadrul activităţii de întreprinzător. La acest eveniment au participat
preşedintele raionului, vice-preşedinţii raionului, reprezentantul Guvernului în teritoriu,
conducătorii serviciilor desconcentrate şi peste 236 agenţi economici din teritoriu.
În cadrul întrunirii au fost discutate următoarele subiecte:
 Identificarea persoanelor care pun în circulaţie băuturi alcoolice marcate cu timbre
de acciz falsificate;
 Principiile generale de efectuare a unui control fiscal;
 Unele aspecte cu privire la aplicarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător;
 Utilizarea maşinilor de casă şi control la efectuarea decontărilor în numerar;
 Documente de provenienţă a mărfurilor supuse comercializării si modalitatea de
prezentare a acestora, la prima cerere, persoanelor cu funcţii de răspundere ale
organelor cu atribuţii de administrare fiscală.

La finele întrunirii, un grup de iniţiativă au înaintat conducerii raionului propuneri de
modificare a unor acte legislative, la care conducerea raionului a asigurat că propunerile vor
examinate şi transmise Guvernului Republicii Moldova pentru soluţionare.
În perioada 11 februarie - 15 februarie 2013 au fost organizate şi petrecute 17
seminare în municipiile Chişinău, Bălţi şi raioanele Cahul, Donduşeni, Basarabeasca, Anenii
Noi, Cimişlia, Donduşeni, Cantemir, Floreşti, Glodeni, Leova, Sîngerei, Soroca, Ştefan-Vodă,
Ungheni şi UTA Găgăuzia. Temele seminarelor au fost axate pe particularităţile depunerii
declaraţiei pe venit a persoanelor fizice şi juridice. Modul de înregistrare a facturilor fiscale în
Registrul electronic, responsabilitatea agenţilor economici., modalitatea efectuării corectărilor
la Declaraţiei TVA12.
Paralel, în raioanele Basarabeasca, Făleşti, Orhei, Căuşeni, Şoldăneşti, Sîngerei,
Leova, Călăraşi, Criuleni, Străşeni, Edineţ au fost organizate şi petrecute şedinţe de lucru cu
reprezentanţii serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul
primăriilor raioanelor, referitor la rezultatele obţinute în anul 2012 şi sarcinile pentru anul
2013. La şedinţe au fost prezenţi toţi perceptorii fiscali din primăriile rurale, conducerea
inspectoratelor fiscale teritoriale cît şi inspectorii fiscali din cadrul IFS teritoriale responsabili
de lucrul cu primăriile. Participanţii au fost informaţi despre aportul şi ponderea fiecăruia din
primării la formarea părţii de venituri în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, situaţia
încasărilor şi a restanţelor la impozitele şi taxele locale administrate pe fiecare primărie în
parte şi pe fiecare din impozitele şi taxele. În cadrul şedinţelor au fost înaintate propuneri de
interacţiune dintre organele fiscale şi autorităţile publice locale de nivelul I în vederea
popularizării legislaţiei fiscale în localităţile rurale. Un subiect de discuţii din cadrul
şedinţelor a ţinut de modificările şi completările parvenite în legislaţia fiscală pentru anul
2013, fiind oferite explicaţii, inclusiv şi pe problemele întîlnite în aplicarea legislaţiei fiscale
de către SCITL.
În acelaşi timp, la 15 februarie curent, inspectorii fiscali din cadrul IFS Ungheni în
colaborare cu ÎS Fiscservinform au desfăşurat un seminar de instruire pentru contribuabilii din
teritoriu cu scopul de informare detaliată despre serviciile electronice fiscale, la care au
participat 80 de agenţi economici. Principalele subiecte au fost axate pe modalităţile de
utilizare, avantajele serviciului ,,Declaraţie electronică”, posibilităţile de accesare a
Serviciului electronic pentru persoane fizice, Registrul electronic al facturilor fiscale. De
asemenea, s-a adus la cunoştinţă despre Serviciul electronic nou ,,Contul curent fiscal”:
specific, destinaţie. utilizare şi avantajele sistemului.

În acelaşi timp la data de 21.02.2013, în Sala Mare a Consiliului raional Glodeni a
avut loc o întrunire cu agenţii economici a micului business. La această întrunire au fost
abordate particularităţile de aplicare a regimului fiscal pentru agenţilor economici din sectorul
micului business, modalitatea de completare, prezentare a dării de seamă privind impozitul
din activitatea operaţională (forma IVAO), precum şi procedura de eliberare a formularelor
tipizate de documente primare cu regim special. Întrunirea s-a încheiat cu o sesiune specială
de dezbateri, unde participanţii au putut adresa întrebări specialiştilor.
În perioada 18 februarie - 22 februarie curent, au fost petrecute 16 seminare în
raioanele Criuleni, Donduşeni, Drochia, Cantemir, Călăraşi, Căuşeni, Dubăsari, Edineţ,
Făleşti, Glodeni, Nisporeni, Rîşcani, Sîngerei, Străşeni, Taraclia şi Teleneşti. La seminare au
fost abordate problemele actuale din domeniul legislaţiei fiscale privitor la administrarea
TVA, înregistrarea obligatorie în Registrul general electronic al facturilor fiscale de către
furnizori, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte
suma de 50000 lei, restituirea TVA în anul 2013 la producţia agricolă în cazul primirii
avansurilor în anul 2012, regimul fiscal ai agenţilor economici micului business, etc.
Din 25 februarie pînă pe 28 februarie 2013, s-au petrecut 14 seminare în municipiile
Chişinău, Bălţi şi raioanele republicii - Basarabeasca, Cahul, Criuleni, Leova, Făleşti, Ocniţa,
Orhei, Soroca, Străşeni, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Taraclia, Ungheni. Principalele subiecte
puse în discuţii au ţinut de modificările recente în administrarea impozitului pe venit, TVA,
accizelor, taxelor locale şi taxelor rutiere. De asemenea s-a adus la cunoştinţă despre
campania de declarare a impozitului pe venit. Formularele tipizate de documente primare cu
regim special: modalităţi de comercializare şi distribuire a formularelor, monitorul Fiscal
Fisc.md – modalitatea de abonare şi livrare.
Menţionăm, că scopul primordial al acestor evenimente organizate şi petrecute constă
în educarea contribuabililor în spiritul onorării voluntare a obligaţiilor fiscale, formarea unei
culturi înalte fiscale, precum şi realizarea unei relaţii de parteneriat între administrarea fiscală
şi contribuabili, obiective ce stau la baza ordinii de zi a organelor fiscale.

