
 

 

 

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 și plata obligațiilor 

fiscale în baza analizei riscurilor de neconformare, au fost stabilite pentru anul 2022 următoarele 

segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare și anume: 

1. Comerț cu amănuntul și cu ridicata a mărfurilor și materialelor; 

2. Comerț cu autovehicule; 

3. Agricultura;  

4. Servicii imobiliare;  

5. Întreținerea și repararea autovehiculelor/spălătoriile auto;  

6. Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate; 

7. Industria prelucrătoare;  

8. Industria alimentară;  

Conform Ordinului SFS nr. 325 din 18.08.2022, 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 2022, astfel, față de 

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

de conformare a contribuabililor.  

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 și utilizate de către Direcția generală deservire fiscală și Direcția deservire contribuabili 

mari, care s-au manifestat prin: 

 

     Expedierea/înmânarea a 1888 scrisori de conformare; 

 

     Efectuarea a 52 vizite fiscale, care au avut drept scop explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter 

consultativ, şi/sau stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabililor. 

 

 

      

 

 

 



 

 

Potrivit genurilor de activitate monitorizate, ca urmare a aplicării măsurilor de conformare voluntară, au fost obținute următoarele rezultate: 

01.08.21-

30.09.21

01.08.22-

30.09.22

Dinamica 

%

01.08.21-

30.09.21

01.08.22-

30.09.22

Dinamica

%

01.08.21-

30.09.21

01.08.22-

30.09.22

Dinamica 

%

01.08.21-

30.09.21

01.08.22-

30.09.22

Dinamica 

%
01.08.22 30.09.22

Dinamica

       %          

Agricultura 16 394,26 10 616,52 -35% 15 048,08 17 855,99 19% 0,1950 0,2340 20% 0,1936 0,2838 47% 3 500 3 034 -13% 2 978,66 2 500,87 -16%

Comerț cu amănuntul și cu ridicata a 

mărfurilor și materialelor
22 322,79 24 719,89 11% 26 542,27 32 325,95 22% 0,1259 0,0898 -29% 0,1753 0,1125 -36% 3 500 2 969 -15% 8 712,36 8 740,04 0,3%

Comerț cu autovehicule 105,50 108,48 3% 159,49 207,62 30% 0,0387 0,0721 86% 0,0530 0,0946 78% 3 500 2 793 -20% 8,50 5,25 -38%

Industria alimentară 9 429,34 13 312,38 41% 13 278,08 15 289,90 15% 0,1450 0,0968 -33% 0,1096 0,1126 3% 3 500 3 210 -8% 439,80 1 312,32 198%

Industria prelucrătoare 9 701,49 7 342,27 -24% 13 674,43 8 441,67 -38% 0,2671 0,2129 -20% 0,4140 0,1203 -71% 3 500 3 349 -4% 1 775,11 1 166,89 -34%

Întreținerea și repararea 

autovehiculelor/spălătoriile auto
1 036,00 1 237,04 19% 1 227,51 1 620,41 32% 0,1423 0,1636 15% 0,1447 0,1973 36% 3 500 2 828 -19% 424,76 261,54 -38%

Servicii de înfrumusețare/îngrijire și 

sănătate
1 082,20 1 309,32 21% 1 147,18 1 541,76 34% 0,1885 0,1915 2% 0,1254 0,1483 18% 3 500 2 749 -21% 141,83 109,70 -23%

Servicii imobiliare 1 033,80 315,86 -69% 970,77 1 017,96 5% 0,1167 0,0935 -20% 0,1754 0,1767 1% 3 500 2 601 -26% 71,94 44,81 -38%

TOTAL 61 105,39 58 961,76 -4% 72 047,81 78 301,27 9% 0,1179 0,0906 -23% 0,1407 0,1565 11% 3 500 2 994 -14% 14552,97 14 141,43 -3%
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      1. Obligațiile fiscale calculate la BPN de către contribuabilii monitorizați, înregistrează descreștere cu 4% sau cu 2 143,63 mii lei mai puțin comparativ cu 

perioada similară a anului precedent; 

2. Obligațiile fiscale achitate la BPN de către contribuabilii monitorizați, înregistrează o creștere cu 9% sau cu 6 253,46 mii lei comparativ cu perioada similară 

a anului precedent; 

3. Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări a înregistrat o descreștere de 23%, sau cu 0,0273 lei față de perioada similară a anului precedent; 

4. Ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 11% sau cu 0,0158 lei la un leu vânzări față de perioada similară a anului 

precedent; 

5. Salariul minim garantat în sectorul real pentru anul 2022 constituie 3 500 lei, la situația din 30.09.2022 salariu mediu înregistrat de către contribuabilii 

monitorizați constituie 2 994 lei; 

6. Restanța la PBN la situația din 01.08.2022 comparativ cu situația din 30.09.2022 înregistrează descreștere cu 3% sau cu 411,5 mii lei; 

 


