Raportul SFS al activităților de minimizare a practicii de achitare
a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, pentru I semestru 2020

În vederea verificării respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării
drepturilor salariaților, precum și întreprinderii măsurilor de prevenire și contracarare a fenomenului
muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, având ca bază Regulamentul comun
privind activitatea echipelor multidisciplinare, în scopul realizării obiectivului „Intensificarea
controlului în scopul depistării evaziunilor și contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul
de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” și „muncii la negru”, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011, organele semnatare ale Regulamentului au
întreprins un șir de acțiuni conform competențelor.
În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru I semestru 2020,
au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de
salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie
de asistența medicală) ca rezultat fiind adoptate 107 de decizii asupra cazului de încălcare a
legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților
salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora au fost calculate suplimentar la buget încasări
aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare
obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 6 942 988 lei din ele achitate
2 609 631 lei.
Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform
deciziilor adoptate s-a calculat suplimentar pentru plata la buget:


impozit pe venit reținut din plățile salariale în sumă de 728 671 lei;



contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 1 988 059 lei;



prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 673 895 lei,



penalități şi amenzi aplicate 3 552 363 lei.

Calculările sunt datorate în mare parte aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare în
cadrul controalelor fiscale efectuate la contribuabili, având ca bază nereflectarea în deplină măsură/
integrale, în evidența contabilă, documentele de evidentă şi în dările de seamă a salariilor real
achitate angajaților.

Tabelul nr. 1 – sumele calculate în rezultatul controalelor, cu referire la încălcările prevederilor legislației în vigoare ce vizează
raporturile de muncă, ale I semestru al anului 2019 comparativ cu I semestru anului 2020, mii lei.
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Pentru perioada I semestrul al anului 2020 numărul controalelor fiscale în cadrul cărora au fost
depistate încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare,
impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistenta
medicală) a constituit 107 de cazuri comparativ cu 254 de cazuri pentru perioada similară a anului
precedent. Suma obligațiilor suplimentar calculate per caz de control rezultativ constituie în I semestru
al anului 2020 – 64 887,7 lei comparativ cu sem I al anului 2019 – 40 115 lei.
Prin urmare ca rezultat al tuturor acțiunilor de control în domeniul raporturilor de muncă
efectuate de SFS pentru semestru I 2020 a fost calculat suplimentar la buget impozit pe venit,
contribuții de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, inclusiv penalități
și sancțiuni în sumă totală de 6 942 988 lei, comparativ cu 10 189 105 lei pentru I semestru 2019.
Diminuarea numărului de cazuri constatate cu încălcări și a sumei calculate suplimentare pentru
I semestru 2020 este determinată de mai mulți factori cum ar fi:
1. Reducerea numărului de controale fiscale dispuse cu tematica – verificarea plăților salariale
și acsarea în mare parte pe acțiuni de conformare voluntară a cotribuabililor, preponderent cazurile cu
încălcări fiind constatate în cadrul controalelor fiscale prin metoda verificării totale;
2. Instituirea sării de urgență și a moratoriului asupra controalelor pentru perioada 23.03.2020 –
30.06.2020 (Dispoziția CSE a RM nr.3 din 23.03.2020 și art.XXVI din Legea nr.69 din 21 mai 2020).
În rezultatul analizei comparative a valorii salariului minim în sectorul real al economiei,
fondului de remunerare a muncii, precum şi încasărilor aferente plăților salariale (impozitul pe venit,

contribuțiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurări obligatorie de asistență medicală) colectate
de SFS, pentru L/1-L/5/2020 comparativ cu L/1/2019-L/5/2019, se constată:
 o creștere nesemnificativă a fondului de salarizare și alte recompense calculat cu 377 395 mii lei și
constituie 21 848 533 mii lei comparativ cu 21 471 138 mii lei pentru L/1/2019-L/5/2019;
 o creștere cu 6% a sumei impozitului pe venit reținut sau cu 79 389 mii lei, de la 1 423 019 mii
lei pentru L/1/2019-L/5/2019 la 1 502 408 mii lei pentru L/1/2020-L/5/2020;
 o creștere cu 2 % la compartimentul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală sau cu
35 837 mii lei, de la 1 806 416 mii lei pentru 5 luni ale anului 2019 până la 1 842 253 mii lei pentru 5
luni ale anului 2020;
 o creștere de 2% la compartimentul contribuțiilor de asigurări sociale sau cu 106 823 mii lei, de la
5 475 436 mii lei pentru 5 luni ale anului 2019 până la 5 582 259 mii lei pentru 5 luni ale anului 2020.
Urmare a analizei dinamicii lunare a indicatorilor economici din dările de seamă forma IPC18
pentru perioada ianuarie – martie 2020 comparativ cu perioada similară a anului 2019 se constată că
fondul de retribuire a muncii și-a păstrat tendința de creștere, iar în perioada aprilie – mai 2020, ca
rezultat al situației epidemiologice și instituirii stării de urgență indicatorii economici aferenți fondului
de retribuire a muncii sunt în descreștere.
Respectiv fondul de retribuire a muncii calculat pentru perioada lunilor martie-mai 2020
înregistrează o descreștere cu 4% și constituie 12 751 287 mii lei pentru L/3/2020-L/5 /2020
comparativ cu 13 247 075 mii lei pentru perioada similară anului precedent.
Este de menționat că fondul de salarizare calculat pentru luna mai 2020 în comparație cu luna
ianuarie 2020 a scăzut de la 4 542 642,3 mii lei la 4 357 444,9 mii lei, respectiv și numărul angajaților
declarați fiind în descreștere de la 760 725 de angajați pentru L/1/2020 la 684 787 de angajați pentru
L/5/2020, iar una din cauze ar fi stoparea activității și șomajul tehnic ca rezultat al situației
epidimiologice.
Întreprinderile care au instituit șomaj tehnic urmare a situației epidemiologice pentru perioada
30.04.2020-30.06.2020 au beneficiat de subvenții din partea statului, astfel pentru perioada menționată
au fost depuse 631 de cereri, iar suma subvențiilor solicitate spre compensare constituie 41 089,3 mii
lei, fiind confirmate spre rambursare 24 104 mii lei.
Prin urmare pandemia de Covid-19 a perturbat grav economia țării care la rîndul său a avut un
impact negativ și asupra acumulărilor la BPN pentru perioada martie – iunie 2020, iar acest impact poate
fi majorat și cu suma subvențiilor acordate de stat întreprinderilor ce au instituit șomaj tehnic.
Tabelul nr. 2 – analiza indicatorilor economici aferente 5 luni ale anului 2020 comparativ cu perioada 5 uni ale anului
2019 ( mii leilei)
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Tabela nr.3 Evoluția încasărilor la BPN a obligațiilor aferente plăților salariale, se prezintă în diagrama de mai jos
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Astfel:
 la bugetul public național administrat de SFS la compartimentul impozitul pe venit din
salariu încasările a fost înregistrată o creștere cu 4,6% comparativ cu perioada similară a anului
precedent, care constituie 1 881 180 mii lei pentru I semestru 2020, comparativ cu 1 798 391 mii lei
pentru I semestru 2019.
 la bugetul asigurărilor sociale de stat obligatorii încasările au crescut cu 6,6 % care
constituie cu 6 841 154 mii lei pentru I semestru 2020 comparativ cu 6 416 755 mii lei pentru I
semestru 2019;
 la bugetul asigurărilor obligatorii de asistență medicală încasările au crescut cu 2,1% şi care
constituie 2 299 373,9 mii lei pentru I semestru 2020 comparativ cu 2 252 515 mii lei pentru I
semestru 2019.
În scopul continuării acțiunilor de conformare voluntară și forțată și informare a cetățenilor
privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru” SFS elaborat Planul de acțiuni
privind implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului muncii ne(sub)declarate
”Declara Achită Legal Salariul”, aprobat prin Ordinul SFS nr.133 din 28.02.2020 care urmează a fi
implementat pe parcursul anului 2020. Termenii de executare a acțiunilor stabilite în plan au fost
modificate, conform Ordinului SFS nr. 225 din 06.05.2020 și Ordinului SFS nr.331 di 30.06.2020.

Scopul campaniei fiind creșterea gradului de conformare a contribuabililor din domeniile de
activitate economică cu risc sporit de utilizare a muncii ”la negru” și/sau a achitării salariilor în plic
prin activități de monitorizare, supraveghere și control, sensibilizarea reprezentanților legali și
actorilor sociali implicați.
Acțiunile de conformare voluntară vor cuprinde trei eșantioane semnificative de contribuabili
care își desfășoară activitatea în domeniul prestării serviciilor. (call-centre, centre de agrement,
centre de întreținere corporală).
Monitorizarea contribuabililor selectați va conduce la identificarea în timp real a numărului
angajaților, fondului de remunerare și obligațiilor aferente plăților salariale.
Acțiunile aplicate

la moment sunt eficiente și urmează a fi realizate în continuare cu

intensificarea măsurilor propuse în Planul DALS 2020.
Totodată, reieșind din impactul negativ al situației pandemice la nivel mondial asupra mediului
de afaceri, considerăm că în perioada următoare accentul urmează a fi plasat pe acțiuni de
comunicare voluntară și informare a contribuabililor, iar instrumentele de conformare forțată
urmează a fi aplicate doar cazurilor majore de neconformare fiscală.

