
 

Rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de 

conformare a contribuabililor 
 

Serviciul Fiscal de Stat în scopul executării principalelor atribuții și obiective asigură examinarea 

permanentă și identifică segmentele din economia națională cu risc sporit de neconformare fiscală, cu 

aplicarea celor mai simple și mai eficiente tratamente pentru a atenua riscurile de neconformare și a 

spori nivelul de conformare fiscală voluntară. 

Astfel, în scopul majorării nivelului de conformare  a contribuabililor la declararea şi plata obligațiilor 

fiscale în baza analizei riscurilor de neconformare, au fost stabilite pentru anul 2021 următoarele 

segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare și anume: 

 Comerț cu amănuntul și cu ridicata; 

 Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate; 

 Comerțul electronic; 

 Servicii imobiliare; 

 Industria extractivă; 

 Fabricarea mobilei;  

 Transport, întreținerea și repararea autovehiculelor; 

 Agricultura; 

Conform Ordinului SFS nr. 150 din 22.03.2021, cu completări și modificări ulterioare a fost aprobată 

lista contribuabililor pentru monitorizare și aplicare măsurilor de conformare voluntară în conformitate 

cu prevederile Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2021, astfel, față de 

contribuabilii monitorizați au fost aplicate în continuu un ansamblu de acțiuni prevăzute în Programul 

de conformare a contribuabililor.  

 

I. Tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii monitorizați 

 

În lista contribuabililor monitorizați prin prisma Programului de conformare au fost  incluși contribuabili 

în activitatea cărora au fost identificate riscuri de neconformare fiscală. Astfel, față de contribuabilii 

incluși în lista aprobată au fost aplicate tratamente de conformare voluntară, prevăzute în Programul 

de conformare şi utilizate de către Direcțiile generale administrare fiscală (DGAF)/Direcția generală 

administrare contribuabili mari (DGACM), care s-au manifestat prin: 

 

 

1. Scrisori de conformare

expedierea/înmânarea a 3348 scrisori de conformare

2. Şedinţe de conformare

organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de conformare cu participarea a
111 persoane cu funcţii de răspundere ale contribuabililor

3. Vizite fiscale

efectuarea a 1736 vizite fiscale, care au avut drept scop explicarea
legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de
ordin general despre activitatea contribuabililor
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II. Obligațiile fiscale calculate la bugetul public național 
 

Obligațiile fiscale calculate la bugetul public național de către contribuabilii monitorizați, înregistrează 

creștere cu  101 64,54 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorare 

cu 19%:  

 

Obligațiile fiscale calculate la BPN pe domenii de activitate 

 

III.  Obligațiile fiscale achitate la bugetul public național                            
 

Obligațiile fiscale achitate la bugetul public național de către contribuabilii monitorizați, înregistrează 

creștere cu 97 194,16 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorare 

cu  20%:  

 

Obligațiile fiscale achitate la BPN pe domenii de activitate 

Domeniile de activitate 

Obligațiile fiscale calculate la BPN 

30.06.2020 
(mii lei) 

30.06.2021 
(mii lei) 

devieri +/- 
(mii lei) 

% 

Agricultura 76 130,70 66 925,27 -9 205,43 -12% 

Comerț cu amănuntul și cu ridicata  365 023,77 425 756,31 60 732,54 17% 

Comerț electronic 3 138,54 5 054,12 1 915,57 61% 

Fabricarea mobilei 20 739,57 33 229,44 12 489,87 60% 

Industria extractivă 1 649,47 1 568,91 -80,57 -5% 

Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate 9 632,90 16 088,00 6 455,10 67% 

Servicii imobiliare 9 810,87 11 490,87 1 680,00 17% 

Transport, întreținerea și repararea 
autovehiculelor 

45 280,56 55 349,24 10 068,68 22% 

TOTAL 531 406,39 633 050,93 101 644,54 19% 

Domeniile de activitate 

Obligaţii fiscale achitate la BPN 

30.06.2020 
(mii lei) 

30.06.2021 
(mii lei) 

devieri +/- 
(mii lei) 

% 

Agricultura 71 656,58 61 798,24 -9 858,34  -14% 

Comerț cu amănuntul și cu ridicata  330 052,19 390 082,83 60 030,64  18% 

Comerț electronic 2 792,23 4 393,66 1 601,43  57% 

Fabricarea mobilei 17 672,84 31 075,71 13 402,88  76% 

Industria extractivă 1 190,04 1 800,12 610,08  51% 

Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate 8 245,90 14 798,00 6 552,10  79% 

Servicii imobiliare 8 721,17 11 602,39 2 881,22  33% 

Transport, întreținerea și repararea 
autovehiculelor 

53 210,52 58 604,98 5 394,45  10% 

TOTAL 493 541,48 590 735,64 97 194,16  20% 
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IV. Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii 

înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA  

 

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate 

de subiecți ai impunerii cu TVA, constituie: 

 la situația  din 30.06.2020  – 0,0994 lei calculați la un leu vânzări, 

 la situația din 30.06.2021  –  0,1267 lei calculați la un leu vânzări. 

 
Astfel, ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 27% sau cu 

0,0272 lei la un leu vânzări față de perioada similară a anului precedent. 
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V. Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări pentru contribuabilii 

înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA  

 

Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de 

subiecți ai impunerii ai TVA, constituie: 

 La situația din 30.06.2020 – 0,0971 lei achitați la un leu vânzări; 

 La situația din 30.06.2021 – 0,1253 lei achitați la un leu vânzări. 

 

Astfel, ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 29% sau cu 

0,0282 lei la un leu vânzări față de perioada similară a anului precedent. 
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VI. Analiza salariului mediu lunar  

Salariul mediu lunar la contribuabilii, monitorizați prin prisma Programului de conformare, constituie: 

 A/2020 –  2 537 lei, 

 la situația din 30.06.2021  – 2 834 lei. 

 

Astfel, salariul mediu lunar la situația din 30.06.2021 comparativ cu 31.12.2020 a înregistrat o creștere 

de 12%. 

Salariul mediu lunar pe genuri de activitate: 

 

 

VII. Analiza restanței  

 
Analizând informația disponibilă din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat privind 

rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară la situația 

din 30.06.2021 (perioada închisă) în comparație cu situația din 01.01.2021, se constată că restanța la 

Bugetul Public Național de către contribuabilii monitorizați înregistrează descreștere cu 2 113,27 mii 

lei sau cu 10%. 

 

Concluzii: 

 

Reieșind din cele expuse, SFS urmează în continuare să promoveze activitatea privind conformarea 

agenților economici prin întreprinderea acțiunilor și măsurilor prevăzute în Programul de conformare 

prin identificarea, prioritizarea și monitorizarea continuă a riscurilor de neconformare a 

contribuabililor incluși în Program.   

Domeniile de activitate 

Salariul mediu lunar 

12 luni 2020 
 lei 

30.06.2021 
 lei 

diferența        
lei 

% 

Agricultura 2 225 2 371 146 7% 

Comerț cu amănuntul și cu ridicata 2 641 2 967 326 12% 

Comerț electronic 3 506 3 753 247 7% 

Fabricarea mobilei 2 160 2 601 441 20% 

Industria extractivă 2 041 2 153 112 5% 

Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate 2 259 2 788 530 23% 

Servicii imobiliare 3 932 3 985 54 1% 

Transport, întreținerea și repararea 
autovehiculelor 

2 396 2 617 221 9% 

TOTAL 2 537 2 834 297 12% 


