Comunicat de presă privind
rezultatele implementării Programului de conformare
voluntară a contribuabililor pentru trimestrul I 2015
I. Date statistice
Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este promovarea spiritului
de conformare voluntară a contribuabililor, îmbunătăţirea civismului fiscal prin instituirea
unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri şi cetăţeni.
Unul din domeniile cheie a Planului strategic al IFPS pentru perioada 2011-2015 cît şi a
Planului de Dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015 este consolidarea
conformării voluntare, inclusiv a capacităților de audit şi investigare şi stabilirea unui
parteneriat SFS - contribuabil, pe principiul „de la egal la egal”.
Întru conformarea voluntară a contribuabililor pentru anul 2014 a fost selectată o listă
de 2082 contribuabili în baza Modelului gestionării riscului de conformare.
Urmare a analizei achitărilor la Bugetul Public Național (BPN) de către contribuabilii
monitorizați prin prisma Programului de conformare voluntară, în perioada anului 2014 s-a
constat o majorare cu 23% comparativ cu anul 2013. Totodată, suma achitărilor la BPN de
către contribuabilii înafara programului a fost majorată cu 13%.
Dinamica sumelor calculate și achitate la BPN este reflectată în diagrama de mai jos.

Domeniile monitorizate din cadrul Programului de conformare voluntară pentru anul
2014 au fost:
 industriei prelucrătoare;
 construcții;
 comerţului cu ridicata şi amănuntul;
 transportului şi comunicaţiilor.
Ca rezultat s-a constata o creștere considerabilă a achitărilor la BPN de către
contribuabilii care practică activitate în domeniul construcției, ceea ce constituie - 43%, față
de anul 2013. Cele expuse sunt reflectate în diagrama de mai jos:

II. Rezultatele conformării voluntare a contribuabililor pentru tr. I 2015
Întru asigurarea continuității majorării încasărilor la buget pe parcursul trimestrului I al
anului 2015 de către SFS au fost întreprinse următoarele măsuri:
•

145 agenţi economici au fost informați vis-a-vis de neconformare voluntară a acestora
prin expedierea scrisorii-tip şi/sau cu 286 contribuabili s-au organizat discuţii verbale,
precum și 179 contribuabili au participat la ședințe de lucru ramurale;

•

la 55 contribuabili au fost efectuate vizite fiscale;

•

la 63 contribuabili au fost efectuate controale fiscale operative, în rezultatul cărora au fost
aplicate sancţiuni fiscale în sumă 218,5 mii lei;

•

la 10 contribuabili au fost efectuate controale fiscale tematice, inclusiv la 3 contribuabili
cu efectuarea inventarierii, în rezultatul cărora s-au calculat suplimentar la buget 897,6
mii lei;

•

la 17 contribuabili au fost efectuate controale fiscale prin metoda verificării totale, în
rezultatul cărora au fost calculate suplimentar la buget 305,1 mii lei.
Datorită măsurilor întreprinse în cadrul implementării Programului de conformare în

perioada trimestrului I a anului curent au fost atinse următoarele rezultate:
 suma calculată la BPN constituie 81007,2 mii lei, ce este cu 27071,6 mii lei mai
mult comparativ cu anul precedent – majorarea în medie cu 50 la sută, inclusiv:
 industria prelucrătoare – majorare de două ori;
 construcții – majorare cu 45%;
 comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 32%;
 transporturi şi comunicaţii – majorare cu 84%.
 suma achitată la BPN constituie 196087.5 mii lei, ce este cu 25964,4 mii lei mai
mult comparativ cu anul precedent – majorarea în medie cu 15 la sută, inclusiv:
 industria prelucrătoare – majorare cu 33 %;
 construcții – majorare cu 20%;
 comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 14%;
 transporturi şi comunicaţii – majorare cu 4%.
În contextul celor constatate și ținând cont de eficiența măsurilor întreprinse ca rezultat al
asigurării conformării voluntare a contribuabililor incluși în Programul de conformare
voluntară, în scopul reducerii numărului excesiv de controale fără rezultat, este oportun ca
SFS să pună accent nu doar pe entitățile incluse în acest Program, dar să întreprindă aceleași
acțiuni de conformare și față de celelalte entități care practică alte activități.

