
 

 

  

 

 

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: 

 

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 

Direcțiile generale administrare fiscală (DGAF)/Direcția generală administrare contribuabili mari 

(DGACM), s-au manifestat prin: 

1. expedierea/înmânarea a 6230 scrisori de conformare; 

2. organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare cu participarea a 3512 persoane cu 

funcţii de răspundere ale contribuabililor; 
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3. efectuarea a 1253 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 

1.433.401,89 mii lei, ce este cu 304.831,73 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului 

precedent – majorare cu 27 %. 

 

II. Obligaţiile fiscale calculate la bugetul public naţional                            

Obligaţiile fiscale calculate la bugetul public naţional constituie 1.420.722,02 mii lei, ceea ce este cu 

164.950,57 mii lei mai mult comparativ cu anul precedent – majorare cu 13,1%, inclusiv pe domenii 

de activitate și DGAF/DGACM: 

Domeniile de activitate Obligaţiile fiscale achitate la BPN 

2016 
mii lei 

2017 
mii lei 

diferența       
mii lei 

% 

Agricultura 262.859,00 329.983,43 67.124,43 25,5% 

Comerț cu ridicata și amănuntul  691.842,50 866.643,92 174.801,42 25,3% 

Construcții  114.321,17 163.409,53 49.088,37 42,9% 

întreținerea și reparația autovehiculelor  59.547,49 73.365,00 13.817,51 23,2% 

Total 1.128.570,15 1.433.401,89 304.831,73 27,0% 

Domeniile de activitate Obligaţiile fiscale calculate la BPN 

2016 
mii lei 

2017 
mii lei 

diferența       
mii lei 

% 

Agricultura 379.485,49 317.319,22 -62.166,28 -16,4% 

Comerț cu ridicata și amănuntul  701.680,59 869.776,12 168.095,53 24,0% 

Construcții  116.404,67 162.227,36 45.822,69 39,4% 

Întreținerea și reparația autovehiculelor  58.200,70 71.399,32 13.198,63 22,7% 

Total 1.255.771,46 1.420.722,02 164.950,57 13,1% 
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Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vînzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate 

de subiecți ai impunerii cu TVA, care constituie 84,3% din numărul total al contribuabililor 

monitorizați prin prisma Programului de conformare voluntară, constituie: 

 la situația din 30.09.2016 – 0,0905 lei calculați la un leu vânzări, 
 la situația din 30.09.2017 - 0,1176 lei calculați la un leu vânzări. 

 
Astfel, ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări la situația din 30.09.2017 
comparativ cu 30.09.2016 a înregistrat o creștere de 29,9%, s-au cu  0,0199 lei la un leu vânzări. 

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări  pe domenii de activitate: 
 

 

  
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. 

Reieșind din cele expuse Direcțiile generale administrare fiscală/Direcția generală administrare 

contribuabili mari, urmează în continuare să aplice toate măsurile, acţiunile şi procedeele prevăzute 

în Programul de conformare voluntară a contribuabililor aprobat prin Ordinul SFS, cu prezentarea 

propunerilor referitor aplicarea tratamentelor de conformare forțată, asupra contribuabililor care nu 

sunt dispuşi în continuare să se conformeze şi fac acest lucru în mod conştient, asumându-şi riscul în 

mod deliberat. 

Agricultura Comerț cu ridicata 
și amănuntul 

Construcții Întreținerea și 
reparația 

autovehiculelor 

Total

0,1177 0,0785

0,0901

0,0756

0,0905

0,1556

0,1121

0,1032
0,0993

0,1176

30.09.2016 30.09.2017

III.  Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări 

 


