Cu privire la rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare
voluntară

Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea permanentă și identificarea segmentelor din economia
națională cu risc sporit de neconformare fiscală. În scopul executării principalelor atribuții și obiective
sunt aplicate măsurile de conformare voluntară.
Conform Ordinului SFS a fost aprobată lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală, în număr
de 5828 contribuabili, care începând cu 01.04.2017 sunt monitorizați de către SFS prin prisma
Programului de conformare voluntară.
În programul de conformare au fost incluse activităţile din economia Moldovei:
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Aplicarea măsurilor de conformare voluntară a contribuabililor are drept scop majorarea nivelului de
disciplină fiscală a contribuabililor care se eschivează conştient de la plata impozitelor, taxelor şi altor
plăţi obligatorii.
Măsurile, acţiunile şi procedeele prevăzute în Programul de conformare şi utilizate de către SFS, s-au
manifestat prin:
1. expedierea/înmânarea a 5593 scrisori de conformare;
2. organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare cu participarea a 2350 persoane cu funcţii
de răspundere ale contribuabililor;
3. efectuarea a 427 vizite fiscale, care au avut drept scop explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter
consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabililor.

Ca rezultat al acțiunilor întreprinse față de contribuabilii încluși în Programul de conformare se
constată că, în total pe Republică:
I. Obligaţiile fiscale achitate la bugetul public naţional

Obligaţiile fiscale achitate la bugetul public naţional de către contribuabilii monitorizați constituie 915
303,2 mii lei, ce este cu 181 996,6 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului
precedent – majorare cu 24,8 %, inclusiv pe domenii de activitate:

Domeniile de activitate

Obligaţiile fiscale achitate la BPN
2016
2017
diferența
mii lei
mii lei
mii lei

%

Agricultura

161702

208117

46414,9

28,7%

Comerț cu ridicata și amănuntul

461204

565875

104670

22,7%

72419

93326,3

20907,3

28,9%

37979,6
733305

47983,3
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10003,7
181996
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24,8%
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Total

II. Obligaţiile fiscale calculate la bugetul public naţional
Obligaţiile fiscale calculate la bugetul public naţional constituie 964 305,6 mii lei, ceea ce este cu 187
485,6 mii lei mai mult comparativ cu anul precedent – majorare cu 24,1%, inclusiv pe domenii de
activitate:
Domeniile de activitate

Obligaţiile fiscale calculate la BPN
2016
2017
diferența
mii lei
mii lei
mii lei

%

Agricultura

156147,1

207769,3

51622,2

33,1%

Comerț cu ridicata și amănuntul

496234,4

606856,6

110622

22,3%

84791,6

101136,3

16344,7

19,3%

39646
776819,1

48542,5
964304,7

8896,5
187486

22,4%
24,1%

Construcții
Întreținerea și reparația autovehiculelor
Total

III. Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vînzări pentru contribuabilii monitorizați prin prisma
Programului de conformare voluntară, constituie:
 la situația din 31.05.2016 – 0,0527 lei calculați la un leu vânzări,
 la situația din 31.05.2017 - 0,0667 lei calculați la un leu vânzări.
Astfel, ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la situația din 31.05.2017 comparativ
cu 31.05.2017 a înregistrat o creștere de 26,7%, s-au cu 0,0140 lei la un leu vânzări.
Din analiza rezultatelor obținute s-a constatat că indicatorii de conformare a contribuabililor
monitorizaţi au înregistrat o creştere comparativ cu anul 2016, după cum urmează:




obligaţiile fiscale achitate – majorare cu 24,8%,
obligaţiile fiscale calculate – majorare cu 24,1 %,
ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări majorare cu 26,7 %, (cu 0,0140 lei) .

Reieșind din cele expuse SFS urmează în continuare să promoveze activitatea privind conformarea
voluntară a contribuabililor prin întreprinderea acțiunilor prevăzute în Programul de conformare
voluntară a contribuabililor.

