
 

     

Cu privire la rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de 

conformare voluntară 

Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este promovarea spiritului de 

conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale. 

 

În scopul majorării nivelului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi plata 

obligaţiilor fiscale în perioada a 12 luni ale anului 2016 privind implementarea Programului de 

conformare a contribuabililor au fost selectați şi supuşi monitorizării 6470 contribuabili care 

întrunesc riscuri de neconformare, și activează în următoarele ramuri ale economiei naționale: 

 Tranzacții imobiliare 

 Transport  

 Servicii administrative  

 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 

 Industria alimentară  

 Comerţ cu ridicata  

 Comerţ cu amănuntul  

 Agricultura  

 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 

 Lucrări speciale de construcţii  

 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare  

 

 

Măsurile, acţiunile şi procedeele prevăzute în Programul de conformare şi utilizate de către 

inspectoratele fiscale de stat teritoriale (IFST)/Direcția generală administrarea contribuabililor 

mari (DGACM) s-au manifestat prin: 

1. expedierea/înmânarea a 6885 scrisori de conformare; 

2. organizarea şi desfăşurarea a 3812 şedinţe de conformare cu persoanele cu funcţii de 

răspundere ale contribuabililor; 

3. organizarea şi desfăşurarea a 1339 şedinţe de conformare ramurale; 

4. organizarea şi desfăşurarea a 1258 şedinţe de asistenţă metodologică; 

5. efectuarea a 1227 vizite fiscale, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre 

activitatea contribuabililor. 

 

Ca rezultat a acțiunilor întreprinse au fost calculate la bugetul public naţional de către 

contribuabilii monitorizați obligații fiscale pentru 12 luni ale anului 2016, se constată 

următoarele: 



 

 

 

 

Obligaţiile fiscale calculate la bugetul public naţional de către contribuabilii monitorizați 

pentru 12 luni ale anului 2016 constituie 2 700 366 mii lei, ce este cu 402 401 mii lei mai mult 

comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorare cu 17,5 %, inclusiv pe domenii 

de activitate:

Domeniile de activitate Obligaţiile fiscale calculate la BPN 

2015 

mii lei 

2016 

mii lei 

diferența       

mii lei 

% 

Industria alimentară   212411 148167 -64243 -30,24% 

Agricultura 192787 222083 29296 15,20% 

Restaurante și alte activități de 

servicii de alimentare   

97154 113172 16018 16,49% 

Servicii administrative   390451 463921 73469 18,82% 

Lucrări speciale de construcții   262964 314273 51309 19,51% 

Hoteluri și alte facilități de cazare   5566 6755 1189 21,37% 

Întreținerea și reparația 

autovehiculelor   

62580 76259 13680 21,86% 

Comerț cu amănuntul   407611 501588 93977 23,06% 

Tranzacții imobiliare 60627 76802 16175 26,68% 

Comerț cu ridicata  509153 647584 138431 27,19% 

Transport   92400 123930 31530 34,12% 

Activități de jocuri de noroc și 

pariuri   

4262 5833 1572 36,88% 

Total 2297966 2700366 402401  17,51% 

Obligaţiile fiscale calculate 



 

 

 

 

 

 

 

Obligaţiile fiscale achitate la bugetul public naţional constituie 2 878 997 mii lei, ceea ce 

este cu 449 739 mii lei mai mult comparativ cu anul precedent – majorare cu 18,51%, 

inclusiv pe domenii: 

 

 

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. 

 

Domeniile de activitate 

 

Obligaţiile fiscale achitate la bugetul 

public naţional  

2015 

mii lei 

2016   mii 

lei 

diferența 

mii lei 

% 

Industria alimentară   214514 159511 -55003 -25,64% 

Restaurante și alte activități de servicii 

de alimentare   

101426 112793 11366 11,21% 

Hoteluri și alte facilități de cazare   6087 6925 839 13,78% 

Agricultura 207098 240951 33853 16,35% 

Comerț cu amănuntul   429000 512721 83722 19,52% 

Servicii administrative   417036 500592 83556 20,04% 

Întreținerea și reparația autovehiculelor   65821 81516 15695 23,85% 

Lucrări speciale de construcții   271703 336766 65064 23,95% 

Comerț cu ridicata  536531 682541 146011 27,21% 

Tranzacții imobiliare 64156 83311 19155 29,86% 

Transport   111361 149389 38028 34,15% 

Activități de jocuri de noroc și pariuri   4527 11978 7451 164,61% 

Total 2429258 2878997 449739  18,51% 

 

Obligaţiile fiscale achitate 
 


