Asigurarea funcționalității Direcției generale administrare fiscală control fiscal post operațional, Direcției
generale administrare fiscală control fiscal operativ și Direcției generale administrare fiscală antifraudă

Elaborarea Strategiei de deservire a contribuabililor pentru anii 2021 – 2026, care va avea drept scop
modernizarea administrării fiscale în vederea oferirii serviciilor de calitate contribuabililor în raport cu
necesitățile acestora

Evaluarea Republicii Moldova privind implementarea Standardului Forumului Global al OCDE pentru
schimbul de informații la solicitare în vederea alinierii la standardele internaționale

Inițierea schimbului automat de informații privind conturile financiare cu alte state, conform Standardului
Comun de Raportare

Dezvoltarea SIA ,,Monitorizarea electronică a vânzărilor”, etapa II, prin formarea resursei informaționale
unice, care va asigura recepționarea informației despre tranzacțiile efectuate prin intermediul echipamentelor de
casă și de control, de monitorizare a vînzărilor și analiză a riscurilor

Definitivarea SIA ”e-Factura” etapa III, care va aduce multiple beneficii contribuabililor menite să asigure
operativitatea documentării tranzacțiilor efectuate și simplificarea procesului de creare, semnare și circulație a
facturilor fiscale electronice între agenții economici, precum și între autoritățile publice și agenții economici

Dezvoltarea SIA ,,Registrul amenzilor contravenționale”,ce prevede implementarea unei soluţii moderne de eguvernare care va oferi un serviciu public calitativ şi va spori transparența procesului de evidență a amenzilor
contravenționale

Implementarea SIA ”Registrul electonic al angajaților” în sectorul bugetar, prin automatizarea proceselor de
evidență a persoanelor angajate în câ mpul muncii, asigurarea pă stră rii istoricului aferent raporturilor de muncă ș i
facilitarea accesului la date în timp real

Conectarea executorilor judecătorești la SIA ”Creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul
Fiscal de Stat, bănci și prestatorii de servicii de plată 2.0” (CCDE)”, care va asigura facilitarea executării hotărîrilor
executorilor judecătorești de către bănci

Îmbunătățirea SIA ,,e-Commerce VAT”, prin implementarea mecanismului de prezentare a dărilor de seamă
corectate

Implementarea mecanismului de restituire automatizată a plăților achitate în plus în cadrul mecanismului
de debitare directă

Implementarea mecanismului de compensare automatizată a majorărilor de întîrziere din contul plăților de
bază și invers, pentru persoanele fizice cetățeni

Lansarea în exploatare industrială a noii versiuni a paginii web oficiale a SFS, pentru majorarea utilității
acesteia și oferirea de informații relevante contribuabililor

Efectuarea sondajelor în rîndul contribuabililor prin Sistemul electronic de sondaj al contribuabililor
implementat
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