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Rezumat 

Veniturile fiscale au înregistrat o creștere considerabilă în ultimul an. Aceasta coincide cu o serie de 

reforme implementate de către Ministerul Finanțelor, administrația fiscală și autoritățile vamale pentru a 

îmbunătăți eficiența colectării veniturilor. Pentru guvern este important să înțeleagă în ce măsură 

reformele recente și anterioare au îmbunătățit conformarea fiscală și, la rândul lor, au contribuit la 

creșterea constatată a veniturilor. Pentru a analiza această întrebare, noi am efectuat 

(1) o analiză cantitativă a datelor referitoare la veniturile anterioare și 

(2) o analiză calitativă în baza interviurilor cu companiile și profesioniștii fiscali. 

 

Analiza cantitativă:  

Creșterea veniturilor fiscale poate fi cauzată de două efecte:  

1. Creșterea economică: baza fiscală (de ex. venituri impozabile) se mărește datorită creșterii 

economice 

2. Reforme: Creșterea veniturilor fiscale datorită detenebrizării și îmbunătățirea conformării 

fiscale  

Un efect de reformă poate fi vizibil fie prin creșterea cotei efective de impozitare, fie prin creșterea bazei de 

impozitare, deoarece oficial se declară mai multe venituri. Prin urmare, am calculat dacă cota efectivă de 

impozitare (raportul dintre veniturile fiscale și mărimea bazei de impozitare) a crescut. În plus, am efectuat 

o analiză econometrică pentru a estima dacă reformele au condus la o creștere a bazei de impozitare. Atât 

veniturile suplimentare rezultate din creșterea cotei efective de impoziitare, cât și creșterea bazei de 

impozitare reprezintă împreună efectul de reformă. 

Se constată efecte semnificative de reformă pentru patru din cele cinci impozite analizate: pentru impozitul 

pe venitul personal (IVP) și pentru contribuțiile la sistemul de securitate socială, efectul reformei a 

reprezentat aproximativ 10% din creșterea constatată a veniturilor începând cu prima jumătate a anului 

2015. Pentru impozitul pe venit și pentru taxa pe valoarea adăugată internă (TVA intern), estimăm că 77% 

și, respectiv, 55% din creșterea veniturilor pot fi atribuite reformelor. Pentru aceste taxe am observat o 

creștere a cotei efective de impozitare, precum și o lărgire a bazei de impozitare, ceea ce indică o 

îmbunătățire a conformării și detenebrizării. În ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată la import (TVA-

ul la import), nu există o creștere semnificativă a cotei efective de impozitare și nici nu se constată o 

detenebrizare a bazei fiscale. 

Interviurile cu contribuabilii: Am efectuat o serie de interviuri cu contribuabilii pentru a verifica dacă există 

indici conform cărora conformarea fiscală într-adevăr s-a îmbunătățit. Respondenții au menționat 

îmbunătățiri considerabile în ultimii cinci ani, în timp ce majoritatea respondenților nu au observat 

schimbări majore în ultimii doi ani. Într-adevăr, având în vedere că cel mai recent set de reforme ale 

administrației fiscale și ale serviciului vamal au fost implementate abia recent, ar fi prematur să se aștepte 

o resimțire a acestora. Respondenții au menționat următoarele modificări în comparație cu situația 

existentă cu cinci ani în urmă: 

• Îmbunătățirea interacțiunii cu autoritățile fiscale,   

• Îmbunătățirea situației referitor rambursările, 

• Reducerea considerabilă a poverii administrative de raportare,  

• Costuri reduse a confomării datorită declarației fiscale electronice, 

• Creșterea capacității fiscale și vamale în identificarea evaziunii 



 

IV 

 

Luate împreună analiza cantitativă și interviurile sugerează că reformele anterioare au îmbunătățit 

conformarea fiscală, în special în ceea ce ține de impozitele pe venit a companiilor. Acesta pare a fi un 

rezultat direct al reformelor efectuate în ultimii cinci ani. Rezultatele analizei noastre încurajează 

continuarea proceselor de reformă care vizează reducerea poverii administrative de raportare și de plată a 

impozitelor.  
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1 Introducere 

Veniturile fiscale au înregistrat o creștere considerabilă în ultimul an. În timp ce orice creștere a 

veniturilor fiscale este salutată, pentru guvern este important să înțeleagă motivele care stau la baza 

acestei creșteri. Astfel, guvernul poate evalua dacă reformele și schimbările de politică fiscală au fost 

eficiente și și-au atins obiectivele. 

Există două motive posibile care, separat sau în mod concertat, au condus la creșterea veniturilor fiscale: 

1. Creșterea economică: baza de impozitare  (de ex. venituri impozabile) se mărește datorită 

creșterii economice 

2. Reforme: Creșterea veniturilor fiscale datorită detenebrizării și îmbunătățirii conformării 

fiscale  

Îmbunătățirea veniturilor fiscale printr-o mai bună conformare și o reducere a evaziunii (detenebrizare) 

ar trebui să fie obiectivul prealabil al guvernului, deoarece aceasta este o modalitate de a genera venituri 

fără necesitatea măririi poverii fiscale reale. 

Raportul dintre veniturile fiscale și PIB poate servi ca un prim indicator pentru îmbunătățirea 
conformității fiscale și a colectării veniturilor. Figura de mai jos prezintă veniturile publice totale și 
principalele tipuri de impozite ca pondere în PIB.  

Figure 1 

Evoluția veniturilor ca pondere în PIB, 2012-2017 

 

Sursă: Ministerul Finanțelor 

  

10,1% 10,1% 9,7% 8,9% 8,7% 9,5%

4,0% 4,0% 3,9% 3,9% 4,0%
4,4%

10,1% 9,7% 9,6% 9,9% 9,9%
11,4%

3,3% 3,5% 3,1% 3,1% 3,4%

4,3%
2,2% 2,0% 2,2% 2,3% 2,5%

3,4%2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,4%

2,7%
1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1%

1,2%

38,0% 36,7% 37,9%
35,6%

34,2%

39,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2012 2013 2014 2015 2016 ian-iun 2017

Impozitul pe comerț 
internațional

Impozitul pe venit
personal

Impozitul pe venit

Accize

Contribuții sociale

TVA intern

TVA la import

Total venituri

% din  
PIB



 

2 

 

Datele arată o creștere a ponderii veniturilor fiscale în PIB la 39,0% în prima jumătate a anului 2017 - de 
la 34,2% în 2016. De asemenea, veniturile la PIB în prima jumătate a anului 2017 marchează cea mai 
mare valoare din 2012. În consecință, veniturile fiscale au crescut mai repede decât activitatea 
economică. 

Acest studiu analizează creșterea veniturilor fiscale observate în ultimii ani pentru a identifica în ce 
măsură reformele întreprinse de guvern au condus la îmbunătățirea conformității și, astfel, au contribuit 
la creștere. În acest scop, se utilizează două metode diferite: 

(1) Analiza cantitativă a datelor referitoare veniturile anterioare (Capitolul 2) și 

(2) Analiza calitativă în baza interviurilor cu companiile și profesioniștii fiscali (Capitolul 3) 

În capitolul 4, noi rezumăm rezultatele și formulăm recomandări.  

2 Analiza cantitativă 

2.1 Note introductive 

În această secțiune, prezentăm rezultatele analizei cantitative a veniturilor de stat, cu scopul de a 
identifica în ce măsură îmbunătățirea conformității fiscale și colectarea veniturilor ar fi putut contribui la 
creșterea nominală a veniturilor observate în perioada recentă. Obiectivul principal al acestei secțiuni 
este separarea "efectului de reformă" (o mai mare conformare și detenebrizare) de creșterea veniturilor 
datorată creșterii economice ("efect de creștere economică"). 

Cum poate fi estimat efectul de reformă? Noi considerăm că un efect de reformă poate fi vizibil, fie prin 
creșterea cotei efective de impozitare, fie prin creșterea bazei de impozitare, dat fiind că mai multe 
venituri sunt declarate oficial. O cotă efectivă de impozitare mai mare semnalează faptul că guvernul 
este în stare să colecteze mai multe impozite dintr-o anumită bază fiscală. Adică, raportul dintre 
veniturile fiscale și mărimea bazei de impozitare se îmbunătățește. Astfel, o creștere a cotei efective de 
impozitare - în lipsa creșterii cotei fiscale legale - indică îmbunătățirea colectării veniturilor și a 
conformității fiscale. Pentru a măsura mărimea acestui efect, calculăm cota efectivă de impozitare 
pentru diferite perioade de timp și comparăm dacă a crescut în timp. 

Pentru a vedea dacă reformele au contribuit și la creșterea veniturilor sau cîștigurilor declarate oficial, 
analizăm evoluția bazei de impozitare. Având în vedere că baza fiscală poate crește datorită creșterii 
economice și datorită detenebrizării, separăm aceste efecte prin utilizarea unui model econometric. Mai 
jos sunt prezentate calculele cotelor efective de impozitare și rezultatele analizei econometrice pentru 
principalele surse de venit. 

  
2.2 Impozitul pe venit personal (IVP) 

Impozitul pe venit personal (IVP) impozează în principal veniturile din ocuparea forței de muncă. De 
asemenea, acestea includ prestațiile în natură și veniturile din activități profesionale sau antreprenoriale, 
câștiguri de capital și alte venituri. Impozitul este progresiv, cu o rată de 7% pentru venitul anual de pînă 
la 31.140 lei și de 18% pentru un venit mai mare. O sumă generală scutită de taxe constituie circa 10.000 
MDL (cu sume suplimentare neimpozabile pentru anumite părți ale populației). Ponderea salariilor în 
totalul veniturilor din IVP este de aproximativ 95% și, prin urmare, destul de ridicată. Tabelul 1 prezintă 
evoluția cotei efective de impozitare. 
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Tabelul 1 

Impozitul pe venit personal – cota efectivă de impozitare 

  
 2012 2013 2014 2015 2016 

ian-iun 
2015 

ian-iun 
2016 

ian-iun 
2017 

Impozitul pe venit 
personal  

MDL 
mil. 

2.027 2.206 2.447 2.745 3.182 1.334 1.510 1.735 

Rata de creștere 
% de la 
an la an 

 9% 11% 12% 16%  13% 15% 

Ponderea din PIB-ul 
nominal  

% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 27% 

Suma salariilor (baza 
de impozitare)1 

MDL 
mil. 

33.631 36.591 40.015 43.449 47.359 20.859 22.414 26.084 

Rata de creștere 
% de la 
an la an 

 9% 9% 9% 9%  7% 16% 

Cota efectivă de 
impozitare 

% 6,0% 6,0% 6,1% 6,3% 6,7% 6,4% 6,7% 6,7% 

Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 

 

Estimarea efectului de reformă 

După cum am menționat, efectul de reformă poate fi vizibil, fie printr-o creștere a cotei efective de 
impozitare, fie printr-o creștere a bazei de impozitare.   

Cota efectivă de impozitare: Datele arată o creștere semnificativă a cotei efective de impozitare între 
2012 și 2016 - de la 6,0% în 2012 la 6,7% în prima jumătate a anului 2017. Cu toate acestea, nu a existat 
nici o modificare a cotei efective de impozitare din 2016. 

În perioada reformelor recente, pe care o definim drept perioada dintre ianuarie-iunie 2015 și ianuarie-
iunie 2017, cota efectivă de impozitare a crescut cu 0,3 puncte procentuale. Spre deosebire de alte 
impozite, IVP este o taxă progresivă, astfel încât această creștere a cotei efective de impozitare începând 
cu 2015 se poate datora parțial unui efect de progresie. Aceasta înseamnă că cota efectivă de impozitare 
putea să fi crescut datorită veniturilor care se deplasează în categoria de venituri mai mari sau dincolo de 
valoarea scutită de impozit, pe măsură ce salariile au crescut mai repede decât valorile pragului de 
impozitare. 

De fapt, analiza noastră sugerează că majorarea cotei efective de impozitare în prima jumătate a anului 
2017 comparativ cu prima jumătate a anului 2015 poate fi atribuită în mare parte efectului de progresie. 
Nu găsim nici un efect de reformă în îmbunătățirea cotei efective de impozitare. 

Creșterea bazei de impozitare datorită reformelor: pentru a analiza în ce măsură creșterea bazei de 
impozitare poate fi atribuită detenebrizării și în ce măsură creșterii economice, noi utilizăm un model 
simplu de regresie lineară log-log (modelul dublu logaritmic) pentru a analiza dacă reforma fiscală 
recentă a avut un impact asupra bazei de impozitare (vezi Anexa 4).  

                                                           

1 În cazul IVP, folosim suma salarială ca bază fiscală, dat fiind faptul că veniturile salariale reprezintă 95% din 
veniturile personale impozitate prin intermediul IVP.  
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Presupunând că reformele au avut un impact asupra bazei de impozitare începînd cu trimestrul II, 2016, 
constatăm că efectul de reformă are un impact semnificativ asupra creșterii bazei de impozitare. 
Rezultatul sugerează că baza de impozitare a crescut cu 0,3 puncte procentuale suplimentar în fiecare 
trimestru datorită reformelor. Ca atare, se poate concluziona că există o creștere suplimentară a bazei de 
impozitare de aproximativ 1,2% pe an.  

Efectul total de reformă: Estimăm că efectul total de reformă (creșterea cotei efective de impozitare și 
detenebrizării bazei de impozitare) reprezintă aproximativ 11% din creșterea veniturilor din impozitul pe 
venit personal (IVP) începînd cu prima jumătate a anului 2015. Restul 89% din creșterea veniturilor în 
2015 poate fi atribuită creșterii economice. 

Figura 2 

IVP – Creșterea veniturilor în comparație cu ian - iunie 2015 

 

Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 

2.3 Contribuțiile de asigurări sociale 

 

Contribuțiile la sistemul de securitate socială sunt plătite de câtre angajatori în mărime de 23% din 
salariul brut al angajaților lor. Angajații plătesc o contribuție individuală în mărime de 6% din salariul lor 
brut. Contribuția de asigurări de sănătate este plătită atît de angajator cît și de către angajat, fiecare  
achitînd 4,5% din salariu și alte remunerații. 

Dezvoltarea contribuțiilor la sistemul de securitate socială ar trebui să fie strâns legată de veniturile din 
IVP, deoarece acestea au aceeași bază fiscală (în mare parte venituri salariale) și sunt colectate în același 
mod.  
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Evoluția cotei efective de impozitare a contribuțiilor sociale sunt prezentate în Tabelul 2  

Tabelul 2 

Contribuții de asigurări sociale – cota efectivă de impozitare 

    
2012 2013 2014 2015 2016 

ian-iun 
2015 

ian-iun 
2016 

ian-iun 
2017 

Contribuții sociale  MDL mil. 8.948 9.723 10.777 12.128 13.277 5.782 6.261 7.273 

Rata de creștere 
% de la an 

la an 
 9% 11% 13% 9%  8% 16% 

% din PIB-ul 
nominal 

% 10,1% 9,7% 9,6% 9,9% 9,9% 10,9% 10,7% 11,4% 

Suma salarială 
(baza de 
impozitare) 

MDL mil. 33.631 36.591 40.015 43.449 47.359 20.859 22.414 26.084 

Rata de creștere 
% de la an 

la an 
 9% 9% 9% 9%  7% 16% 

Cota efectivă de 
impozitare 

% 26,6% 26,6% 26,9% 27,9% 28,0% 27,7% 27,9% 27,9% 

Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 

 

Estimarea dimensiunii efectului de reformă 

Creșterea cotei efective de impozitare: Cota efectivă pentru contribuțiile la asigurări sociale a rămas 
aproape neschimbată în ultimii 2 ani. O creștere moderată poate fi observată începând cu anul 2012. 
Aceasta sugerează că, similar impozitului pe venit personal, conformarea fiscală, măsurată prin cota 
efectivă de impozitare, nu s-a îmbunătățit în mod semnificativ pentru contribuțiile de asigurări sociale. 

Creșterea bazei de impozitare datorită reformelor: Pentru a afla cât de mult din creșterea bazei de 
impozitare poate fi atribuită reformelor, efectuăm o analiză de regresie.  Analiza de regresie a sumei 
salariale arată o creștere semnificativă a salariilor declarate oficial de la începutul reformelor. Estimăm 
că baza de impozitare a crescut cu 10% ca rezultat al îmbunătățirii conformării. Mai multe persoane 
lucrează oficial sau primesc oficial salarii mai mari, ceea ce sporește suma salarială și rezultă în contribuții 
sociale mai mari. 
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Figura 3 

Contribuții sociale – Creșterea veniturilor în comparație cu ianuarie - iunie 2015 

 

Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 

Efectul total de reformă: Noi estimăm că îmbunătățirea conformării și detenebrizarea (“efectul de 
reformă”) a reprezentat circa 13% din creșterea veniturilor în semestrul I al anului 2017 față de 
semestrul I al anului 2015.  Astfel, cu toate că există un semnificativ "efect de reformă", majoritatea 
veniturilor mai mari se datorează cresterii economice.  

 
2.4 Impozitul pe venit 

Cota reglementată a impozitului pe venit a companiilor constituie 12 %, care se încasează pe veniturile 
(profiturile) companiilor, după cum acestea sunt specificate în conturile financiare ale companiilor.  

Pentru a calcula cota efectivă de impozitare, noi am estimat veniturile companiei prin deducerea sumei 
salariale din valoarea adăugată brută. Tabelul 3 arată evoluția cotei efective de impozitare – raportul 
dintre veniturile din impozitul pe venit și veniturile estimate ale companiei.  
 

Tabelul 3 

Impozitul pe venit – cota efectivă de impozitare 

    
2012 2013 2014 2015 2016 

ian-iun 
2015 

ian-iun 
2016 

ian-iun 
2017 

Impozitul pe venit  MDL mil.  1.967    2.053     2.431     2.808     3.363     1.467      1.799     2.192    

Rata de creștere 
% de la 
an la an 

  4% 18% 16% 20%   23% 22% 

% din PIB-ul nominal % 2,2% 2,0% 2,2% 2,3% 2,5% 2,8% 3,1% 3,4% 

Venituri estimate ale 
companiei (baza de 
impozitare) 

MDL mil.  40.055    47.128     54.489    60.424    67.612     23.573     27.180     26.938    

Rata de creștere 
% de la 
an la an 

 18% 16% 11% 12%  15% -1% 

Cota efectivă de 
impozitare 

% 4,9% 4,4% 4,5% 4,6% 5,0% 6,2% 6,6% 8,1% 

Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 
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Estimarea dimensiunii efectului de reformă  

Creșterea cotei efective de impozitare: Datele sugerează o creștere semnificativă a cotei efective de 
impozitare în prima jumătate a anului 2017 în comparație cu 2016. Cu toate acestea, aceasta pare a fi o 
chestiune sezonieră, de ex. cota pentru întreg anul 2016 este mult mai scăzută decât pentru prima 
jumătate a anului 2016. În scopul eliminării efectului sezonier, noi vom compara doar primele șase luni 
ale anului 2015 și 2016 cu prihma jumătate a anului 2017. În acest fel, poate fi constatată o creștere 
semnificativă de 1,9 puncte procentuale începînd cu prima jumătate a anului 2015. În același timp, 
progresia nu constituie o problemă – spre deosebire de impozitul pe venit personal – pentru că există 
doar o cotă de impozitare. Aceasta arată că creșterea cotei efective de impozitare se datorează în mare 
parte îmbunătățirii conformării fiscale.  

În prima jumătate a anului 2017, veniturile erau cu 49% mai mari decît în prima jumătate a anului 2015.  
71% din această creștere poate fi atribuită unei îmbunătățiri a cotei efective de impozitare.  

Creșterea bazei de impozitare datorită reformelor: Într-un al doilea pas, efectuăm o analiză de regresie 
cu un model simplu de regresie liniară log-log pentru a vedea în ce măsură creșterea bazei de impozitare 
poate fi atribuită reformelor (Anexa 5). Observăm un efect semnificativ al reformei, care reprezintă o 
creștere de aproximativ 1,4% a bazei de impozitare pe an. În total, detenebrizarea bazei de impozitare 
reprezintă 6% din creșterea veniturilor din prima jumătate a anului 2015. Figura 4 rezumă rezultatele. 
 
Figura 4  

Impozitul pe venit –  Creșterea veniturilor în comparație cu ianuarie-iunie 2015 

 

Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 

Efectul total de reformă: Îmbunătățirea cotei efective de impozitare reprezintă 71% a creșterii 
veniturilor din impozitul pe venit în semestrul I al anului 2017 față de semestrul I al anului 2015. 
Detenebrizarea bazei fiscale reprezintă 6% a creșterii. În total, 77% a creșterii veniturilor din impozitul pe 
venit poate fi atribuită reformelor. Restul celor 23% a creșterii veniturilor din impozitul pe venit se 
datorează creșterii economice.  

 

Taxa pe valoare adăugată internă 

Cota standard TVA în Moldova constituie actual 20%, care se percepe pentru vînzarea bunurilor și 
serviciilor. În afară de aceasta, anumite tipuri de livrări fac obiectul unor cote reduse de TVA. Spre 
exemplu, livrările locale de pîine și produse de panificație, serviciile de transport și distribuire a gazului 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ian-iun 2016 ian-iun 2017

Efectul de reformă

Efectul creșterii 
economice

MDL mil.

77%

23%



 

8 

 

natural, încălzirea sunt supuse cotei reduse de 8% TVA. Similar impozitului pe venit, TVA se achită de 
către companii.  

Pentru a estima cota efectivă de impozitare, utilizăm drept bază fiscală consumul intern final. Tabelul 4 
prezintă evoluția ratei efective de impozitare în timp. 
 
Tabelul 4 
TVA intern – cota efectivă de impozitare 

    
2012 2013 2014 2015 2016 

ian-iun 
2015 

ian-iun 
2016 

ian-iun 
2017 

Taxe pe valoare 
adăugată  

MDL 
mil. 

3.506 3.990 4.370 4.830 5.374 2.208 2.462 2.821 

Rata de creștere 
% de la 
an la an 

 14% 10% 11% 11%  12% 15% 

% din PIB-ul nominal % 4,0% 4,0% 3,9% 3,9% 4,0% 4,2% 4,2% 4,4% 

Consum intern (baza 
fiscală) 

MDL 
mil. 

52.825 58.936 65.303 76.071 84.777 32.345 36.247 37.329 

Rata de creștere 
% de la 
an la an 

 12% 11% 16% 11%  12% 3% 

Cota efectivă de 
impozitare 

% 6,6% 6,8% 6,7% 6,3% 6,3% 6,8% 6,8% 7,6% 

Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 

Estimarea dimensiunii efectului de reformă 

Creșterea cotei efective de impozitare: Datele arată, de fapt, o scădere a cotei efective de impozitare 
între 2013 și 2016. Cu toate acestea, în același timp, există o creștere puternică a cotei efective în prima 
jumătate a anului 2017 față de prima jumătate a anului 2016 - de la 6,8% la 7,6%. 

Această creștere indică o îmbunătățire a conformării fiscale și o mai mare eficiență în colectarea 
veniturilor în ultimul an. Dat fiind faptul că s-a îmbunătățit și conformarea fiscală pentru impozitul pe 
venit, acaeasta ar demonstra că "impozitele pe venit" sunt colectate mai eficient. 

Veniturile fiscale din TVA intern au crescut cu 28% între semestrul I al anului 2015 și semestrul I al anului 
2017. O cotă de 45% din această creștere poate fi atribuită unei cote efective de impozitare mai ridicate. 

Creșterea bazei fiscale datorită reformelor: Pentru a evalua în ce măsură creșterea rămasă poate fi 
atribuită creșterii economice și în ce măsură detenebrizării, efectuăm o analiză de regresie (Anexa 6). 
Estimăm că 10% din creșterea veniturilor se datorează unei detenebrizări a bazei de impozitare. Figura 5 
de mai jos rezumă rezultatele. 
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Figura 5 

TVA intern – Creșterea veniturilor în comparație cu ian-iun 2015 

 

Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 

Efectul total de reformă: Cota efectivă de impozitare mai ridicată și detenebrizarea bazei fiscale 
reprezintă împreună 55% din majorarea veniturilor, dintre care 45% se datorează unei cote de 
impozitare mai ridicate și 10% datorită detenebrizării bazei de impozitare. Restul ratei de creștere a 
veniturilor de 45% se datorează efectului de creștere economică. 

 

Taxa pe valoare adăugată la import 

Am efectuat o analiză separată pentru TVA-ul la import, deoarece TVA-ul ls import este colectat prin 
vamă și nu prin intermediul administrației fiscale. Cu toate acestea, se aplică aceeași întrebare: S-a 
înregistrat o creștere a cotei efective de impozitare (veniturile TVA din import în comparație cu 
importurile totale), ceea ce ar sugera o îmbunătățire a conformării fiscale și a colectării veniturilor? 
Pentru a afla aceasta, vom utiliza importurile ca indicator al bazei de impozitare pentru TVA-ul la import 
în vederea calculării cotei efective de impozitare. 

Tabelul 5 

TVA la import – cota efectivă de impozitare 

  2012 2013 2014 2015 2016 
ian-iun 
2015 

ian-iun 
2016 

ian-iun 
2017 

TVA la import 
MDL 
mil. 

8.911 10.106 10.892 10.952 11.761 5.069 5.284 6.088 

Rata de creștere 
% de la 

an la 
an 

 13% 8% 1% 7%  4% 15% 

% din PIB-ul nominal % 10,1% 10,1% 9,7% 8,9% 8,7% 9,6% 9,0% 9,5% 

Impohrturi 
MDL 
mil. 

63.140 69.153 74.644 75.016 80.101 35.865 37.244 42.212 

Rata de creștere a 
bazei fiscale 

% de la 
an la 

an 
 10% 8% 0% 7%  4% 13% 

Cota efectivă de 
impozitare 

% 14,1% 14,6% 14,6% 14,6% 14,7% 14,1% 14,2% 14,4% 
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Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 

Datele arată o scădere a cotei de venituri din TVA-ul la import în comparație cu PIB-ul între 2012 și prima 
jumătate a anului 2017. Aceasta se datorează încetinirii economice și devalorizării LEU-ului moldovenesc.  

Analiza arată, de asemenea, că cota efectivă de impozitare a rămas aproape neschimbată între semestrul 
I al anului 2015 și semestrul I al anului 2017. Într-adevăr, se pare că s-au produs mici schimbări a cotei 
efective de impozitare în ultimii 5 ani. Acest lucru sugerează că conformarea fiscală - măsurată prin cota 
efectivă de impozitare - nu s-a îmbunătățit pentru TVA-ul la import. 

Cu toate acestea, este posibil că nici un efect nu este vizibil deoarece reformele au dus la o detenebrizare 
a bazei de impozitare, de ex. prin standarde noi și mai bune de evaluare a mărfurilor și mai puțină 
contrabandă. Pentru a izola acest efect, am efectuat o analiză econometrică ca în celelalte cazuri. 
Această analiză, însă, nu găsește nici un efect de reformă, deoarece variabila relevantă din model nu este 
semnificativă din punct de vedere statistic. 

În continuare vom urmări evoluția valorii unitare pentru a verifica dacă o evaluare mai bună a condus la 
o creștere a prețului per unitate de import. Nici pentru aceasta nu găsim nici o dovadă (pentru detalii, a 
se vedea anexa 7). 

Chiar dacă credem că reformele produc roade și în vamă, acest lucru este dificil de demonstrat, cel puțin 
pînă acum, potrivit datelor disponibile în prezent.   

Concluzie: Spre deosebire de TVA-ul intern, cota efectivă de impozitare pentru TVA la import a rămas 
mai mult sau mai puțin neschimbată.  De asemenea, nu găsim nici un indice a detenebrizării bazei fiscale 
conform metodologiei noastre. Un posibil efect de reformă nu este evident potrivit datelor disponibile.  
 
2.5 Sumarul analizei cantitative 

Analiza noastră sugerează că, în special, impozitele percepute de la companii (impozitul pe venit, TVA-ul 
intern) arată o îmbunătățire a conformării măsurată prin cota efectivă de impozitare. În ambele cazuri 
reformele au condus, de asemenea, la extinderea bazei de impozitare. Aceste efecte au determinat 
semnificativ creșterea recentă a colectării veniturilor din impozitul pe venit și TVA intern. În ceea ce 
privește impozitul pe venit personal (IVP) și contribuțiile la asigurări sociale, noi nu am găsit vreun efect 
în forma unei creșteri a cotei efective de impozitare, însă găsim un efect pozitiv al reformelor recente în 
forma unei creșteri a bazei fiscale.  

În ceea ce privește TVA-ul la import, creșterea veniturilor observate se datorează în mare parte creșterii 
bazei de impozitare, care este determinată de creșterea economică. În timp ce detenebrizarea ar fi putut 
contribui la creșterea bazei de impozitare, se pare că veniturile au crescut în mare măsură datorită unei 
activități economice mai mari decât datorită efectelor reformelor ce vizează conformarea fiscală și 
colectarea veniturilor. Analiza noastră nu arată nici un efect de reformă sau de detenebrizare. 
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Creșterea taxei efective de impozitare 

în semestrul I, 2015 față de semestru I, 

2017 

 

În mare parte datorită 

Efectului creșterii 

economice 

 

Efectului de reformă 

Creșterea cotei 
efective de 
impozitare 

Detenebrizarea 
bazei de impozitare 

Impozitul pe venit 

personal (IVP) 
+0,3 pp ✓  ✓ 

Contribiții la sistemul 
de securitate socială 

+0,2 pp ✓  ✓ 

Impozitul pe venit +1,9 pp ✓ ✓ ✓ 

TVA intern +0,8 pp ✓ ✓ ✓ 

TVA la import +0,3 pp ✓     

Sursă: calcule proprii 
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3 Analiza calitativă 

3.1 Întrebări abordate în cadrul interviurilor  

GET Moldova a efectuat interviuri semistructurate cu un număr de experți fiscali din cadrul companiilor 
și consultanți fiscali profesioniști. Scopul interviurilor a fost să exploreze motivele care ar putea explica 
sporirea conformării fiscale. În special, am vrut să aflăm cum companiile și consultanții fiscali evaluează 
sarcina de plată și raportare fiscală (costul conformării).  

În acest scop, am abordat următoarele întrebări pe parcursul interviurilor: 

1. Ați observat schimbări în interacțiunea cu autoritățile fiscale în ultimii 2/5 ani? 

2. Ați observat vreo schimbare în numărul și natura inspecțiilor fiscale în ultimii 2/5 ani? 

3. Cum evaluați profesionalismul administrației fiscale (nivelul de cunoștințe, promptitudinea și 
calitatea răspunsurilor) în comparație cu situația în urmă cu 2/5 ani? 

4. Cum evaluați ușurința și viteza de obținere a rambursărilor de impozite în comparație cu situația 
în urmă cu 2/5 ani? 

5. Cum evaluați povara administrativă generală de plăți și raportări fiscale în comparație cu situația 
în urmă cu 2/5 ani? 

6. Cum evaluați nivelul și adecvarea amenzilor de astăzi în comparație cu situația în urmă cu 2/5 
ani? 

7. Cum evaluați în general sistemul de stimulente și sancțiuni la plata impozitelor? 

8. Cum evaluați interacțiunea cu autoritățile vamale în comparație cu situația în urmă cu 2/5 ani? 

 

 
3.2 Rezultatele interviurilor cu consultanții fiscali și reprezentanții companiilor 

1. Schimbări de ordin general în interacțiunea cu administrația fiscală remarcate de companii 

Majoritatea contribuabililor mari par să nu fi observat deocamdată vreo schimbare recentă semnificativă 
– nici pozitivă, nici negativă – în interacțiunea acestora cu autoritățile fiscale în ultimii doi ani.  

Cu toate acestea, la solicitări suplimentare, unii respondenți au menționat o schimbare a mentalității 
autorităților fiscale.  Aceștia le descriu ca fiind mai orientate spre servicii, indicînd o mai bună înțelegere 
a necesităților de afaceri și o deschidere vizibilă a autorităților fiscale. În plus, unii respondenți au 
constatat o creștere a transparenței deciziilor. 

Spre deosebire de contribuabilii mari, companiile mai mici au notat schimbările de structură a 
autorităților fiscale, în special că s-a schimbat persoana de contact în biroul teritorial fiscal datorită 
reorganizării teritoriale a administrației fiscale.  Un respondent s-a plîns că aceasta a însemnat o pierdere 
a bunelor contacte personale stabilite în timp și necesitatea persoanei noi de contact să-i cunoască 
modelul specific de afaceri.  

Toți respondenții raportează în unanimitate o îmbunătățire a interacțiunii cu autoritățile fiscale în 
prezent în comparație cu situația de acum 5 ani. 
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Concluzie: Respondenții au remarcat în special îmbunătățiri în interacțiunea cu autoritățile fiscale în 
ultimii 5 ani,  în timp ce noile modificări administrative sunt prea recente ca să fie observate de către 
contribuabili.  

 

2. Numărul și natura inspecțiilor fiscale 

Respondenții au descris numărul de inspecții fiscale ca fiind scăzut. De asemenea, se înregistrează o 
scădere a numărului de inspecții cărora aceștia ar fi supuși. Contribuabilii au menționat, de asemenea, 
efectul pozitiv al moratoriului asupra inspecțiilor și a legii cu privire la controalele de stat care obligă la 
înregistrarea fiecărei inspecții.  

De asemenea, nu au existat reclamații evidente cu privire la pertinența inspecțiilor – contrar inspecțiilor 
în alte domenii. Dacă registrele contabile sunt în ordine și impozitele sunt plătite în termen, inspecțiile 
par să nu fie considerate o povară pentru contribuabilii intervievați. Unii respondenți și-ar fi dorit chiar 
inspecții suplimentare în vederea unui fel de închidere a exercițiilor financiare ale anilor precedenți. 

Din nou, scăderea numărului inspecțiilor fiscale nu a fost descrisă ca o evoluție recentă, ci ca un fenomen 
mai puțin problematic de cîțiva ani.  

Concluzie: De ceva timp inspecțiile fiscale – în comparație cu alte tipuri de inspecții – nu sunt considerate 
a fi o mare povară pentru contribuabili și tind să fie adecvate și să aibă o abordare bazată pe riscuri. Ca 
atare, îmbunătățirea regimului de inspecții ar fi putut contribui la creșterea conformării fiscale.  

 

3. Profesionalismul administrației fiscale (nivelul de cunoștințe, promptitudinea și calitatea 
răspunsurilor)   

Profesionalismul funcționarilor fiscali a fost evaluat de către respondenți ca fiind mixt. Viteza 
răspunsurilor din partea oficialilor fiscali tinde să se încadreze în termenul de 30 de zile. Cu toate 
acestea, 30 de zile sunt percepute deseori ca fiind prea multe din perspectiva unei afaceri.  

Nivelul de cunoștințe al personalului administrației fiscale variază de la o persoană la alta. Respondenții 
au recunoscut eforturile personalului de asistență tehnică. Cu toate acestea, din cauza lipsei de 
experiență și impreciziei codului fiscal, acesta deseori nu oferă răspunsuri satisfăcătoare. De exemplu, 
cîteodată răspunsul lor constă doar într-o copie a secțiunii corespunzătoare din codul fiscal, însă 
companiile necesită decizii de interpretare cu caracter obligatoriu.  În timp ce conceptul scrisorilor cu 
caracter obligatoriu a fost recent adoptat, în practică acestea par a nu fi deocamdată practicabile.  

Concluzie: În timp ce unii profesioniști fiscali excelează, sunt necesare eforturi de ridicare a nivelului 
tuturor oficialilor fiscali la un nivel consistent.  Acest lucru ar reduce costul conformării fiscale pentru 
companii, reflectîndu-se astfel în venituri fiscale mai mari.  

 

4. Rambursări (ușurința și viteza de obținere a rambursărilor de impozite) 

Majoritatea respondenților au recunoscut o îmbunătățire semnificativă a vitezei de obținere, îndeosebi, 
a rambursărilor de TVA. Această îmbunătățire este descrisă ca fiind o schimbare recentă.  

Cu toate acestea, legea prevede o inspecție obligatorie de TVA în cazul în care o companie face o cerere 
de rambursare. Aceasta înseamnă că, înainte de a face o cerere de rambursare, companiile, de obicei, 
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trebuie să angajeze consultanți fiscali profesioniști sau contabili, în scopul asigurării conformității 
registrelor lor contabile. Astfel, efortul de obținere a unei rambursări este considerabil și solicitarea unei 
rambursări se ia în considerație, prin urmare, numai în cazurile cînd contribuabilii se așteaptă la o 
rambursare mare.  

Concluzie:  Îmbunătățirea situației privnd rambursările oferă un stimulent companiilor de a declara 
oficial propriile vînzări și, de asemenea, achiziționările sale. Aceasta ar fi putut duce la detenebrizare și 
reducere a evaziunii fiscale cu efecte pozitive asupra colectării impozitelor.  

 

5. Povara administrativă generală de plăți și raportări fiscale 

Există un consens general între contribuabilii intervievați precum că povara administrativă de plată și 
raportare fiscală s-a redus considerabil în ultimii cinci ani. Principala îmbunătățire menționată este 
declarația fiscală electronică care a fost introdusă în 2011/2012 și s-a extins ulterior. După cuvintele unui 
respondent: “În prezent pot să semnez și să depun declarația fiscală în timp ce conduc la un client”.  

În pofida ușurinței sporite de a face afaceri, povara administrativă în domeniul fiscal rămăne a fi mare. În 
special, raportarea salariilor, remunerațiilor și impozitelor și contribuțiilor aferente rămîne 
împovărătoare. Cu toate că respondenții recunosc recenta fuziune a cinci rapoarte fiscale într-un singur 
document, cantitatea reală de informații colectate rămîne aceeași. Excesul de date și informații ce 
trebuie furnizate de către companii rămîne una din problemele generale pentru afaceri  - și nu numai în 
sfera fiscală.  

În ciuda îmbunătățirii percepute, rămîne un număr de probleme mai mici. Unii respondenți se plîng că 
formularele fiscale se schimbă prea des fără a avea o îmbunătățire remarcabilă pentru contabili.   

Concluzie: O reducere considerabilă a poverii administrative în ceea ce privește raportările și plățile 
fiscale ar fi putut contribui la o creștere a conformării fiscale. În plus, datele colectate în format 
electronic, de asemenea, au oferit autorităților de stat mijloace mai bune pentru identificarea evaziunii 
fiscale, contribuind la creșterea în continuare a conformării fiscale.  

 

6. Amenzile (nivelul și adecvarea amenzilor) 

Pe parcursul interviurilor am primit răspunsuri mixte din partea companiilor referitor la amenzi.  În 
general, nivelul amenzilor în sfera fiscală sunt considerate a fi mari pentru companiile mici și cele noi. De 
asemenea, unii respondenți au remarcat o creștere a nivelului de amenzi (de exemplu, pentru încălcările 
ce țin de plata contribuțiilor de securitate socială). 

Cu toate acestea, pentru majoritatea contribuabililor mari și îndeosebi pentru consultanții fiscali 
profesioniști, amenzile par să nu constituie o problemă, deorece aceștia se străduiesc în general să evite 
să fie amendați. Există, de asemenea, o idee că amenzile sunt, în general, destul de transparente și pot fi 
doar așteptate în cazurile unor încălcări verificabile din partea contribuabilului. Acest lucru marchează în 
sine o îmbunătățire considerabilă în comparație cu situația din alte domenii.   

Cu toate acestea, unii respondenți au susținut că nivelul ridicat al amenzilor în raport cu imprecizia 
legislației fiscale poate descuraja companiile noi și cele mici care nu au contabili sau consultanți fiscali 
dedicați.   
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Concluzie: Nici nivelul amenzilor și nici adecvarea acestora nu constituie o problemă pentru 
contribuabilii mari cu o istorie bună a conformării fiscale. Cu toate acestea, amenzile înalte în raport cu 
imprecizia codului fiscal ar putea stimula activitatea economică subterană pentru companiile mai mici și 
cele noi.    

 

7. Stimularea generală a plaților fiscale 

La sfîrșitul interviului, cercetătorii încheie, de obicei, printr-o întrebare deschisă, solicitînd respondenților 
să evalueze în general stimularea plăților fiscale  și dacă au observat careva schimbări.  

În acest context, în special unii din contribuabilii mari au raportat un număr crescut al apelurilor 
telefonice din partea oficialilor fiscali. Într-adevăr, în timp ce numărul inspecțiilor a scăzut, numărul 
apelurilor pare să fi crescut.  Pe lîngă solicitări de documente și informații, unele din aceste apeluri au ca 
scop încurajarea contribuabililor de a achita plățile fiscale cu mai mult în avans.  

Respondenții au remarcat, de asemenea, o serie de exemple de detenebrizare, semnalînd o schimbare 
de atitudine printre contribuabili – de exemplu, companiile de transport și agențiile imobiliare ar accepta 
mult mai probabil plățile oficiale (electronice) în loc de plățile în numerar la care se așteptau anterior.   

Aceasta se potrivește cu ideea unor consultanți fiscali, care par să fi observat o creștere a conformării și 
disciplinii voluntare a clienților lor.   

Concluzii: Costul redus al conformării, presiunea ușoară a funcționarilor fiscali și detectarea sporită a 
riscurilor probabil că a condus la schimbarea atitudinii contribuabililor.   

 

8. Interacțiunea cu autoritățile vamale: 

Avînd în vedere rolul autorităților vamale în colectarea accizelor, TVA-ului la import și taxelor de import, 
am solicitant participanților la interviu să relateze asupra oricăror schimbări în interacțiunea lor cu 
autoritățile vamale.   

Respondenții sunt de acord, în unanimitate, că administrația fiscală s-a îmbunătățit considerabil în ultimii 
ani, ceea ce pare să fie o evoluție destul de recentă.  

Printre schimbările observate, respondenții au remarcat în special impactul pozitiv al introducerii 
declarațiilor electronice. De asemenea, a fost remarcată o schimbare vizibilă a comportamentului 
administrației fiscale. Ca urmare, procedurile de import și export necesită mult mai puțin timp și poartă 
un risc considerabil mai mic pentru companii.   

Concluzie: Interviurile semnalează o povară administrativă redusă (costul conformării fiscale) pentru 
import și export. Totodată, reformele recente par să fi sporit capacitatea autorităților vamale de a 
detecta evaziunea și contrabanda cu un posibil  (viitor) efect asupra colectării impozitelor, în special în 
ceea ce privește TVA-ul la import. 
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4 Concluzii și recomandări 

4.1 Constatări principale 

Analiza cantitativă confirmă o creștere a conformării fiscale 

Analiza noastră cantitativă indică că conformarea fiscală măsurată prin cota efectivă de impozitare s-a 
îmbunătățit în cazul mai multor tipuri de impozite. Autoritățile fiscale au devenit mult mai eficiente în 
monitorizarea și colectarea impozitelor. Acest lucru se referă, în special, la impozitul pe venit și taxa pe 
valoare adăugată internă. Pentru aceste tipuri de impozite constatăm și o creștere a bazei de impozitare 
determinată de reforme. Pentru impozitul pe venit personal și contribuțiile la asigurări sociale constatăm 
doar un efect de reformă, care a condus la creșterea bazei fiscale, însă fără o creștere semnificativă a 
cotei efective de impozitare. 

În ceea ce privește taxa pe valoare adăugată la import, analiza cantitativă sugerează doar o îmbunătățire 
moderată a conformării fiscale măsurată prin cota efectivă de impozitare. Similar, nici prin alte metode 
(analiza regresiei și analiza valorii unitare de import) nu poate fi demonstrat un efect de reformă. 
Principalele motive pentru creșterea veniturilor fiscale din TVA-ul la import ar putea să fie creșterea 
fundamentală a bazei de impozitare (importuri), determinată de creșterea economică. În mod evident, s-
ar putea să existe și un efect de reformă, însă reieșind din datele existente, acest lucru nu poate fi 
demonstrat cu certitudine absolută.   

 

Creșterea taxei efective de impozitare 

semestru I 2015 față de semestru I, 

2017 

În mare parte datorită 

Efectului creșterii 

economice 

 

Efectului de reformă 

Creșterea cotei 
efective de 
impozitare 

Detenebrizarea 
bazei de impozitare 

Impozitul pe venit 

personal (IVP) 
+0,3 pp ✓  ✓ 

Contribiții la sistemul 
de securitate socială 

+0,2 pp ✓  ✓ 

 
Impozitul pe venit 
 

+1,9 pp ✓ ✓ ✓ 

TVA intern +0,8 pp ✓ ✓ ✓ 

TVA la import +0,3 pp ✓     

Rezultatele interviurilor susțin constatările analizei cantitative  

Rezultatele interviurilor efectuate confirmă constatările analizei cantitative. Contribuabilii par să fi sporit 
conformarea lor fiscală datorită mai multor motive. Un factor este reducerea poverii administrative 
vizînd raportarea și plata, în special, a impozitelor pe venit. Introducerea și, ulterior, prelungirea 
modalității de declarare electronică a impozitelor constituie un factor important aici. Totodată – în 
conexiune și cu stocarea și verificarea electronică – autoritățile fiscale par să fi devenit mult mai eficiente 
în detectarea fraudelor fiscale. Ambii factori, în ansamblu, au inițiat o schimbare de atitudine a 
contribuabililor, determinînd creșterea conformării fiscale.  
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Interviurile sugerează, de asemenea, că este prematur de a evalua efectul celor mai recente reforme. 
Cele din urmă sunt prea recente să fi avut un efect semnificativ asupra contribuabililor. Cu toate acestea, 
efectele evidente ale reformelor precedente sugerează că măsurile noi ar putea îmbunătăți în continuare 
conformarea fiscală și, deci, colectarea veniturilor.  

 
4.2 Unde vedem necesitatea unor îmbunătățiri suplimentare 

Rezultatele analizei noastre încurajează o continuare a proceselor reformatoare care vizează reducerea 
poverii administrative de raportare și plată a impozitelor. În special, contabilizarea și raportarea 
impozitelor și contribuțiilor pe salarii au fost descrise ca împovărătoare.  

De exemplu, companiilor le este greu să le ofere oficial anagajaților săi beneficii în natură, cum ar fi 
servicii de transport la și de la locul de muncă sau subvenționarea meselor la cantină.  

Există raportări potrivit cărora îmbunătățirile ce țin de rambursări ar fi putut favoriza onestitatea și 
conformarea fiscală.  Ținînd cont de aceasta, guvernul ar trebui să evalueze în continuare modalitățile de 
extindere și îmbunătățire a regimului de rambursare.   

Administrația fiscală ar putea, de asemenea, să ia în considerație un program pentru alinierea nivelului 
de cunoștințe între funcționarii fiscali, cunoștințele cărora variază mult de la o persoana la alta, aceasta 
adăugăndu-se la imprecizia generală a codului fiscal.  
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Anexa 1: Structura veniturilor  

Figura 6 

Structura veniturilor ian-iunie 2017 

 

Sursă: Ministerul Finanțelor 

După cum arată Figura 6, veniturile din TVA constituie principala sursă de venituri de stat. Taxa pe 
valoare adăugată la import și taxa pe valoare adăugată internă reprezintă 31% din totalul veniturilor în 
perioada ianuarie-iunie 2017.  

Cea de-a doua din cele mai importante categorii o constituie cea cu contribuții la sistemul de securitate 
socială – reprezentînd 29% din totalul veniturilor. De asemenea, importante sunt veniturile din accize, 
veniturile pe venit, veniturile pe venit personal și impozitele pe comerț internațional. Aceste 6 surse 
principale reprezintă 90% din totalul veniturilor. Din acest motiv, analiza ulterioară se va concentra 
asupra acestor categorii.  

 

  

TVA la import
21%

TVA intern
10%

Contribuții sociale
22%

Asigurare medicala
7%

Accize
11%

Impozitul pe venit
9%

Impozitul pe venit 
personal

7%

Impozitul pe 
comerț 

internațional
3%

Alte
10%

Total venituri: MDL 
24.9 mld.
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Anexa 2: Descrierea reformelor administrației fiscale  

În ultimii doi ani, administrația fiscală a Ministerului Finanțelor a efectuat o serie de reforme. Descrierea 
tuturor reformelor efectuate depășește scopul acestei analize, de aceea ne vom focusa asupra 
reformelor administrației fiscale. Acesta constituie organul de stat cel mai important pentru 
contribuabili.  

Structura administrativă a fost centralizată. Oficiile fiscale au încetat să mai fie entități juridice. 
Administrația fiscală este acum o entitate juridică. Există un sediu central, 4 departamente regionale și 
40 birouri fiscale. 

Contabilitatea, contestațiile și insolvabilitatea sunt gestionate la nivelul oficiului central. Activitatea de 
control, gestionarea arieratelor și asistența juridică sunt efectuate la nivel regional. Acest lucru permite 
asigurarea unei standardizări a abordărilor și proceselor.   

Controalele privind gestionarea riscurilor au fost introduse prin reformă. Resursele și controalele sunt 
focusate asupra segmentelor cele mai riscante ale economiei și mai puțin asupra altor segmente. 
Departamentul pentru contribuabilii mari a fost consolidat, iar numărul companiilor din acest segment s-
a mărit. Adițional a fost instituit un oficiu fiscal pentru contribuabili înstăriți.  

Mai mult, procesele de gestionare au fost îmbunătățite, de ex. prin standardizarea proceselor de 
administrare a arieratelor. Gestionarea resurselor umane a fost centralizată, în vederea îmbunătățirii 
proceselor de recrutare. Comunicarea internă a fost îmbunătățită prin consolidarea comunicării 
electronice, intranet și reuniuni săptămănale obligatorii la nivel de management. Comunicarea cu 
contribuabilii a fost îmbunătățită prin asigurarea furnizării informațiilor pe pagina web și crearea unui 
call center pentru companii.  

Reforma implementată ce vizează raportarea financiară reduce volumul de informații prin eliminarea 
datelor duplicate în formulare. În plus, au fost digitalizate procesele. A fost creat un registru a 
controalelor de stat, în care se înregistrează toate controalele efectuate de funcționarii de stat. 
Administrația fiscală restructurată este operațională din 1 aprilie 2017. 

Anexa 3: Descrierea reformelor vamale 

Reforma vamală include și o reformă instituțională. Numărul oficiilor vamale se egala cu numărul 
funcționarilor vamali. A fost introdus programul de operator economic autorizat.  Scopul este reducerea 
controalelor fizice și documentare, notificarea prealabilă, admitere mai ușoară la simplificările vamale 
(procedura de vămuire la domiciliu) etc. Un alt pas important a fost introducerea exportatorilor 
autorizați în 2015, care pot asigura pe responsabilitate proprie certificarea originii pentru export în UE, 
țările CEFTA. 

În iulie 2016 au fost lansate controale vamale comune la unele puncte de trecere. Avantajele acestei 
reforme sunt principiile de fereastră unică și ghiseu unic. Astfel, se reduce timpul de trecere a frontierei. 
Această reformă a fost implementată pentru exporturi în 2013 și pentru importuri în 2014. Reforma 
urmează a fi finalizată în 2017/2018. 
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Anexa 4: Analiza regresiei pentru suma salarială ca bază de impozitare pentru impozitul pe venit (IVP) 
personal și contribuțiile la sistemul de securitate socială 

Specificarea modelului 
 

log(𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑒) = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2(𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑒)𝑡−1 + 𝛽3𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚 + 𝜀𝑡, 
 

unde 𝛽0 este o constantă, 𝑡 specifică o tendință liniară și 𝜀𝑡este un termen de eroare. 
 
Rezultatele regresiei 
 

  
Sursă: calcule proprii 
 

Anexa 5: Analiza regresiei pentru veniturile companiei ca bază de impozitare pentru impozitul pe venit  

Specificarea modelului 
 

log(𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑒) = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2(𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑒)𝑡−1 +  𝛽3(𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑒)𝑡−2 + 𝛽4𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚 + 𝜀𝑡, 
 

unde  𝛽0 este o constantă, 𝑡 specifică o tendință liniară și 𝜀𝑡este termenul de eroare.  
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Rezultatetele regresiei 

 

 
Sursă: calcule proprii 

 

Anexa 6: Analiza regresiei pentru consumul intern ca bază de impozitare pentru TVA intern  

Specificarea modelului 
 

log(𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑒) = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2(𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑒)𝑡−1 +  𝛽3(𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑎𝑠𝑒)𝑡−2 + 𝛽4𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚 + 𝜀𝑡, 
 

unde 𝛽0 este o constantă, 𝑡 specifică o tendință liniară și 𝜀𝑡este termenul de eroare.  
 
Rezultatele regresiei 

 
Sursă: calcule proprii 

                                                                                       

                _cons     10.98636   2.874371     3.82   0.001     5.098477    16.87424

               reform     .3398227   .1092724     3.11   0.004     .1159882    .5636571

log_l2vat_tax_base_sa     .1791304   .1553485     1.15   0.259    -.1390865    .4973473

 log_lvat_tax_base_sa     .1558623   .1622254     0.96   0.345    -.1764412    .4881659

                trend    -.0028925    .003905    -0.74   0.465    -.0108916    .0051066

                                                                                       

  log_vat_tax_base_sa        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                       

       Total    2.34498806    32  .073280877           Root MSE      =  .20945

                                                       Adj R-squared =  0.4014

    Residual     1.2282918    28  .043867564           R-squared     =  0.4762

       Model    1.11669627     4  .279174067           Prob > F      =  0.0009

                                                       F(  4,    28) =    6.36

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      33

. regress log_vat_tax_base_sa trend log_lvat_tax_base_sa log_l2vat_tax_base_sa reform
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Anexa 7: Analiza valorii unitare pentru TVA-ul de import 

Noi încercăm să izolăm efectul de reformă prin compararea creșterii importurilor cu volumul fizic al 
importurilor. Dacă valoare estimată a devenit mai bună, atunci valoarea de import (baza de impozitare) 
ar trebui să crească mai mult decît volumul importului fizic. Tabelul 6 ilustrează cotele de creștere a 
importurilor față de valoarea fizică.  

Tabelul 6 

Importuri în MDL față de volumul fizic 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

ian-iun 
2015 

ian-iun 
2016 

ian-iun 
2017 

Importuri  MDL 
mil. 

63.140 69.153 74.644 75.016 80.101 35.865 37.244 42.212 

Cota de creștere a 
importurilor 

% de 
la an 
la an 

 9,5% 7,9% 0,5% 6,8%  3,8% 13,3% 

Cota de creștere a 
volumului fizic  

% de 
la an 
la an 

 6,0% 1,0% -5,0% 7,6%  5,5% 20,1% 

Schimbarea valorii 
unitare 

% de 
la an 
la an 

 3,3% 6,9% 5,8% -0,8%  -1,6% -5,6% 

Sursă: Calcule proprii bazate pe datele Ministerului Finanțelor și Biroului Național de Statistică 

 

Creșterea volumului fizic în prima jumătate a anului 2016, precum și în prima jumătate a anului 2017  
este mai mare decît creșterea importurilor în MDL.  Prin urmare, valoarea unitară, prețul per unitate de 
import, scade. Reformele implementate ar trebui să aibă efectul opus. Prețul ar trebui să crească mai 
rapid decît volumul fizic și unitatea valorică ar trebui să crească. În perioada reformelor recente (prima 
jumătate a anului 2017 față de prima jumătate a anului 2015), valoarea unitară a scăzut, în total, cu 
aproximativ 7,1%.  

Cu toate acestea, ar putea, totuși, să existe un efect de reformă, care este distorsionat de alți factori. În 
primul rînd, aceasta ar putea fi schimbarea prețurilor la nivel mondial și, într-al doilea rînd, schimbarea 
cursului de schimb valutar.  

Tabelul următor prezintă schimbările de preț la nivel mondial, utilizînd indicele prețului primar al 
mărfurilor de bază al FMI.   
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Tabelul 7 

Indicele prețului de mărfuri al FMI  

  
2012 2013 2014 2015 2016 

ian-iun 
2015 

ian-iun 
2016 

ian-iun 
2017 

Indicele prețului 
primar al mărfurilor 
de bază al FMI 

 

100.0 98.4 92.3 59.7 53.7 64.5 50.4 60.9 

Rata de creștere 
% de la 

an la 
an 

 -1,6% -6,2% -35,3% -10,0%  -21,8% 20,8% 

Sursă: FMI 

 

Se constată o scădere puternică a prețurilor mărfurilor de bază în 2015 și în 2016. Însă, în prima jumătate 
a anului 2017, prețurile au crescut din nou față de prima jumătate a anului 2016. În perioada reformelor 
(prima jumătate a anului 2017 față de prima jumătate a anului 2015) prețuirile au scăzut, în total, cu 
aproximativ 5,5%. Aceste prețuri se măsoară în USD, pe cînd baza de impozitare se măsoară în MDL. Prin 
urmare, pentru a avea o imagine completă, este necesară analiza evoluției cursului de schimb, care este 
reprezentată în Tabelul 8. 

Tabelul 8 

Evoluția cursului de schimb 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

ian-iun 
2015 

ian-iun 
2016 

ian-iun 
2017 

Cursul de 
schimb 

USD/MDL 
12,11 12,59 14,04 18,82 19,92 18,07 19,93 19,35 

Rata de creștere 
% de la an 

la an 
 -3,8% -10,3% -25,4% -5,6%  -9,4% 3,0% 

Sursă: BNM  

 

Cursul de schimb se corelează cu prețurile internaționale a mărfurilor. Se constată o depreciere a LEU-
ului în 2015 și 2016. În prima jumătate a anului 2017, LEU-ul s-a apreciat ușor față de USD. În perioada 
reformelor (prima jumătate a anului 2017 față de prima jumătate a anului 2015) LEU-ul s-a depreciat în 
total cu 6,6%.  

Scăderea prețurilor internaționale a mărfurilor este, prin urmare, mai mult decît compensată de 
scăderea cursului de schimb în perioada respectivă (prețurile la mărfuri au scăzut cu 5,5% față de 
deprecierea de 6,6%). Scăderea valorii unitare, deci, nu poate fi explicată prin scăderea prețurilor 
internaționale sau a cursului de schimb.  Prin această abordare, nu se constată un efect de reformă sau o 
conformare mai mare în cazul TVA-ului la import. 
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 Lista documentelor recente de politici   

• Potențiale și caracteristici esențiale ale structurilor de clustere-pilot în industria furnizării de piese 
auto și TCIAP (textile, confecții, încălțăminte și articole din piele) în Moldova, de Björn Vogler; 
Document de Politici PP/03/2017 

• Evaluarea impactului participării Moldovei la Acordul extins al OMC privind comerțul cu produse ale 
tehnologiei informației (ATI), de Anne Mdiniradze și Jörg Radeke; Document de Politici PP/02/2017 

• În ce mod poate fi absorbit excesul de lichiditate în sectorul bancar?, de Cyrus de la Rubia, Ricardo 
Giucci și Woldemar Walter, Document de Politici PP/01/2017 

• Evaluarea potențialului unei abordări bazate pe clustere pentru atragerea proiectelor investiționale 
din partea industriei furnizorilor de piese auto în Moldova, de Björn Vogler; Document de Politici  
PP/05/2016 

• Evaluarea impactului sporirii cotei reduse a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) în Moldova pentru 
anumite produse agricole și alimentare, de Jörg Radeke și Jürgen Ehrke; Document de Politici 
PP/04/2016  

• Efectul de pârghie al clusterelor pentru dezvoltarea industrială din Moldova. Condiții preliminare, 
potențial și pași cheie pentru introducerea unei abordări orientate pe clustere, de Björn Vogler; 
Document de Politici PP/03/2016  

• Utilizarea limitată a plăților fără numerar în Moldova: diagnoză și opțiuni de politici, de Matthias 
Luecke, Dumitru Pintea, Ricardo Giucci; Document de Politici PP/02/2016 

• Comitetul Național de Stabilitate Financiară. De ce și în ce mod trebuie să fie reformat, de Adrian 
Lupușor și Ricardo Giucci; Document de Politici PP/01/2016  

Lista notelor recente de politici 

• Impactul economic al investițiilor străine directe în Moldova – Sumarul rezultatelor, de Woldemar 
Walter și Matthias Lücke; Notă de Politici PB/07/2017 

• Evaluarea impactului participării Moldovei la Acordul extins al OMC privind comerțul cu produse ale 
tehnologiei informației (ATI), de Jörg Radeke și Anne Mdinaradze; Notă de Politici PB/06/2017 

• Monitorizarea sectorului bancar în Moldova, de Ricardo Giucci, Dumitru Pintea, Woldemar Walter; 
Notă de Politici PB/05/2017 

• În ce mod poate fi absorbit excesul de lichiditate în sectorul bancar?  - Sumarul rezultatelor, de 
Ricardo Giucci, Cyrus de la Rubia și Woldemar Walter; Notă de PoliticiPB/04/2017 

• Importurile Republicii Moldova și impactul ZLSAC, de Ricardo Giucci și Woldemar Walter; Notă de 
Politici PB/03/2017 

• Introducerea abordării bazate pe clustere în Republica Moldova. Plan de Acțiuni, de Björn Vogler; 
Notă de politici PB/02/2017 

• Exporturile Republicii Moldova și impactul ZLSAC, de Ricardo Giucci and Woldemar Walter, Notă de 
Politici PB/01/2017 

 

Lucrări, note și alte publicații pot fi descărcate gratuit de pe site-ul: http://www.get-
moldau.de/wordpress/de/publikationen/beraterpapiere/. Pentru mai multe informații, Vă rugăm să contactați 
Echipa Economică Germană Moldova la info@get-moldau.de   

http://www.get-moldau.de/wordpress/de/publikationen/beraterpapiere/
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