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Informație cu privire la acțiunile întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat 

pentru executarea cerințelor și recomandărilor expuse în 

 Hotărârea Curții de Conturi nr.18 din 14 mai 2018 cu privire la  

Raportul de audit al performanței „Funcționalitatea și rezultativitatea operațională 

aferente administrării impozitelor și taxelor” 

 

Serviciul Fiscal de Stat a analizat constatările expuse în Raportul de audit și în 

scopul implementării recomandărilor de audit înaintate, a elaborat și aprobat un Plan 

de acțiuni care să asigure înlăturarea deficiențelor constatate de audit, precum și 

executarea recomandărilor în termenii stabiliți.  

În acest context, una din măsurile întreprinse a constat în promovarea continuă a 

conformării voluntare a contribuabililor. Aceste acțiuni au presupus monitorizarea 

trimestrială a implementării prevederilor Programului de conformare a 

contribuabililor. Astfel, urmare a evaluării rezultatelor per sistem a aplicării 

Programului de conformare a contribuabililor în anul 2018, au fost înregistrate 

următoarele performanțe:  

i) ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la situația din 

27.12.2018 comparativ cu 27.12.2017 a înregistrat o creștere de 24,37%; 

ii) ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări la situația din 

27.12.2018 comparativ cu 27.12.2017 a înregistrat o creștere de 22,65%; 

iii) obligațiile fiscale calculate la Bugetul public național înregistrează o creștere 

cu 238,0 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 

21,80%; 

iv) obligațiile fiscale achitate la bugetul public național înregistrează creștere cu 

245,3 mil.lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau cu 

20,82%.  

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat și pe viitor se axează pe segmentul respectiv, fiind 

aprobat Programul de conformare a contribuabililor pentru anii 2018-2019, care poate 

fi accesat la următorul link: http://www.sfs.md/programul_conformare_voluntara.aspx?file=10906. 

Un aspect relevant pentru modernizarea administrării fiscale în vederea oferirii 

serviciilor de calitate contribuabililor pornind de la necesitățile acestora, precum și 

majorare a nivelului de conformare, rezidă în faptul că Serviciul Fiscal de Stat a 

elaborat și aprobat Strategia de deservire a contribuabililor pentru anii 2018-2020, 

prin care au fost trasate obiectivele prioritare în vederea îmbunătățirii calității de 

deservire a contribuabililor. 

De asemenea, măsurile întreprinse de autoritatea fiscală în scopul asigurării 

continuității acțiunilor pentru realizarea performanțelor instituționale au constat în 

aprobarea Planului de activitate al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2019, acesta 

fiind în corelare cu toate documentele de politici la care autoritatea fiscală este parte.  

Prioritățile de activitate ale Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2019 pot fi vizualizate 

accesând următorul link: http://www.fisc.md/proprietati_activitate_SFS.aspx?file=12234. 

În vederea realizării performanțelor stabilite în activitatea de administrare fiscală, 

Serviciul Fiscal de Stat a asigurat monitorizarea trimestrială a executării planului de 

controale fiscale în aspectul eficientizării și rezultativităţii controalelor fiscale. 

http://www.sfs.md/programul_conformare_voluntara.aspx?file=10906
http://www.fisc.md/proprietati_activitate_SFS.aspx?file=12234
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Subsecvent, în anul 2018 au fost efectuate 1261 de controale fiscale în baza planului 

de controale fiscale, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar la buget                    

223,9 mil.lei, dintre care încasat – 86,4 mil.lei. Nivelul de rezultativitate a controalelor 

fiscale este de 91,2%. 

Totodată, în scopul asigurării recuperării restanțelor, precum și a diminuării 

cuantumului acestora prin consecvența măsurilor întreprinse bazate pe cadrul legislativ 

existent, a fost elaborat și aprobat Manual operațional în domeniul arieratelor, care 

servește drept suport atât metodologic, cât și practic, subdiviziunilor competente de 

gestionarea arieratelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat în aplicarea uniformă a 

măsurilor de asigurare și executare silită, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  

Un aspect cheie pentru asigurarea principiilor bunei guvernări și organizarea 

sistemului de control intern managerial în vederea atingerii obiectivelor autorității 

fiscale, prin intermediul funcției de audit intern, a fost efectuată misiunea de audit 

intern cu privire la „Evaluarea conformității sistemului de management financiar și 

control la standardele naționale de control intern în cadrul Serviciului Fiscal de Stat”, 

urmare căreia au fost oferite 7 recomandări ce urmează a fi implementate în anul 2019. 
 

Reieșind din eforturile depuse de Serviciul Fiscal de Stat, ținând cont de 

recomandările de audit, au fost înregistrate următoarele rezultate în procesul de 

administrare fiscală: 

Pe parcursul anului 2018 la Bugetul public național au fost acumulate venituri 

administrate de Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 36 903,2 mil.lei. Comparativ cu 

sarcina stabilită (35 322,2 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 1 580,9 mil.lei mai 

mult, sau cu 4,0%. Analiza pe tipuri de bugete relevă că: 

La BS au fost încasate 16 475,6 mil.lei sau cu 7,0% mai mult decât cu sarcina 

stabilită (15 394,5 mil.lei). 

La BL încasările au constituit 3 756,8 mil.lei sau cu 3,0% mai mult decât sarcina 

stabilită (3 649,8 mil.lei). 

La BASS s-au încasat 12 641,8 mil.lei sau cu 2,0% mai mult decât sarcina stabilită 

(12 389,9 mil.lei). 

La FAOAM s-au încasat 4 029,0 mil.lei sau cu 4,0% mai mult decât sarcina 

stabilită (3 888,0 mil.lei). 

Subsecvent, încasările pe principalele tipuri de impozite și taxe pe parcursul 

anului 2018 au constituit: la impozitul pe venit - 9 399,2 mil.lei; la impozite pe 

proprietate - 563,8 mil.lei; la TVA - 7 105,5 mil.lei; la accize - 496,2 mil.lei; la alte 

impozite și taxe pe mărfuri și servicii - 799,0 mil.lei; la venituri din proprietate - 310,8 

mil.lei. 

În vederea diminuării restanțelor la Bugetul public național au fost intensificate 

eforturile în partea ce ține de recuperarea, cât mai rapidă și pe deplin a restanțelor 

admise de către contribuabili. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat asigură 

monitorizarea continuă a activității subdiviziunilor structurale responsabile prin 

efectuarea periodică a deplasărilor în scopul acordării suportului subdiviziunilor cu 

atribuții de executare silită. Ca rezultat al acțiunilor întreprinse, la situația din 

31.12.2018, conform datelor din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat se 

înregistrează restanță la plăți de bază la Bugetul public național în sumă totală de 
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1007,9 mil.lei. Comparativ cu situația din 31.12.2017, restanța la plățile de bază la 

Bugetul public național înregistrează diminuare cu 129,2 mil.lei, sau cu 11,4%. 

De asemenea, în scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri 

de către Serviciul Fiscal de Stat au fost aplicate modalitățile de executare silită 

prevăzute de Codul fiscal, prin intermediul cărora, în anul 2018 au fost încasate 1 157,3 

mil.lei, sau cu 54,8 mil.lei mai mult față de anul 2017, inclusiv:    

  1 085,7 mil.lei încasate din conturile bancare ale contribuabililor restanțieri și 

debitorilor acestora, sau cu 99,5 mil.lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 

2017; 

  au fost ridicate mijloace bănești din casieriile agenților economici restanțieri în 

sumă de 71,5 mil.lei, sau cu 2,2 mil.lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului 

2017; 

  131,6 mil.lei achitate benevol de restanțieri drept rezultat al aplicării 

sechestrelor pe bunurile deținute, sau cu 85,1 mil.lei mai mult față de anul 2017; 

  au fost comercializate bunuri în contul stingerii restanțelor în sumă de                         

0,1 mil.lei. 

 

 

 

 

 


