
                                                                                                                                                  Anexă 

cu privire la rezultatele conformării voluntare a contribuabililor pe domeniile de 

activitate cu risc sporit de neconformare  din afara programului de conformare 

 

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 conformării contribuabililor din domeniile de activitate cu risc sporit de 

neconformare, de către SFS pe parcursul semestrului I 2016 au fost întreprinse un şir de 

acţiuni cu scopul educării a 2 096 contribuabili în spiritul conformării voluntare la 

declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal.  

 

  Astfel, în cadrul conformării au fost întreprinse următoarele măsuri şi acţiuni: 

 expedierea/înmânarea a 1 991 scrisori de conformare; 

 organizarea şi desfăşurarea a 1 257 şedinţe de conformare cu persoanele cu funcţii 

de răspundere ale contribuabililor; 

 organizarea şi desfăşurarea a 419 şedinţe de conformare ramurale; 

 organizarea şi desfăşurarea a 524  şedinţe de asistenţă metodologică; 

 efectuarea a 740 vizite fiscale, care au avut drept scop explicarea legislaţiei fiscale, 

cu caracter consultativ, şi/sau stabilirea unor date de ordin general despre activitatea 

contribuabililor. 

 

Analizând informaţia disponibilă din Sistemul informațional al SFS privind 

rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare voluntară 

pentru semestrul I 2016, se constată următoarele: 

 

 



Obligaţiile fiscale calculate 

Obligaţiile fiscale calculate la bugetul public naţional pentru semestrul I 2016 

constituie 474 621,00 mii lei, ce este cu 119 456,00 mii lei mai mult comparativ cu 

perioada similară a anului precedent – majorarea cu 34 %. 
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Obligaţiile fiscale achitate 

Obligaţiile fiscale achitate la bugetul public naţional pentru semestrul I 2016 

constituie 458 044,00 mii lei, ce este cu 114 449,00 mii lei mai mult comparativ cu 

perioada similară a anului precedent – majorarea cu 33,3 %. 

 

 

 Serviciul Fiscal de Stat, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, 

asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile 

și atribuțiile sale, examinează continuu  informația disponibilă în vederea identificării 

domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru administrare fiscală și, în 

particular, a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective. 

Eforturile SFS urmăresc obiectivul de a presta servicii de calitate contribuabililor, 

fiind exprimată încrederea că aceștea, la rîndul său vor activa respectînd legislația în 

vigoare și își vor onora obligațiile față de stat, contribuind astfel la prosperarea țării. 

 

 


