Anexa la Ordinul IFPS nr.1618 din ”14” noiembrie 2014
Planul de acțiuni
al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016
Nr.
art.

Priorităţile Agendei de
Asociere

Prevederile Acordului de
Asociere

Măsurile de implementare

Subdiviziunile
responsabile Termenul de Acoperirea
(Persoană implementare financiară
responsabilă)

TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ

43

(c) Statistici comerciale, inclusiv
registrele
întreprinderilor
şi
utilizarea surselor administrative în
scopuri statistice

53

În ceea ce priveşte articolul 52 din
prezentul acord, părţile recunosc şi
se angajează să pună în aplicare
principiile bunei guvernanţe în
domeniul
fiscal,
şi
anume,
principiul
transparenţei,
al
schimbului de informaţii şi al
concurenţei loiale în domeniul
fiscal, la care au aderat statele
membre la nivelul UE. În acest
sens, fără a aduce atingere
competenţelor UE şi ale statelor
membre, părţile
îmbunătăţesc
cooperarea
internaţională
în
domeniul
fiscal,
facilitează
colectarea veniturilor fiscale legale
şi elaborează măsuri în vederea
punerii în aplicare eficace a
principiilor menţionate anterior

Capitolul 6
STATISTICI
9. Utilizarea surselor de date administrative (SDA) ale
Inspectoratului
Fiscal
Principal
de
Stat
(IFPS)
- în producerea indicatorilor privind statistica întreprinderilor
şi actualizarea registrului statistic; SDA ale Casei Naţionale
de
Asigurări
Sociale
(CNAS);
- în producerea statisticilor privind cîştigurile salariale pe
ocupaţii, sexe şi grupe de vîrstă
Capitolul 8
FISCALITATE
1. Elaborarea propunerilor aferente modificării şi completării
legislaţiei fiscale privind eficientizarea procedurilor de
administrare fiscală, pentru excluderea barierelor care
împiedică facilitarea colectării impozitelor şi taxelor

2. Asigurarea cooperării la nivel bilateral pentru dezvoltarea
transparenţei şi schimbului de informaţie între autorităţile
fiscale, în conformitate cu Convenţia Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind asistenţa
administrativă reciprocă în materie fiscală
3. Revizuirea şi elaborarea acordurilor de colaborare cu
statele membre UE în partea ce ţine de schimbul de
informaţie referitor la patrimoniul şi veniturile atît ale
contribuabililor rezidenţi, cît şi ale celor nerezidenţi
4. Crearea grupului de lucru în vederea studierii practicii
internaţionale de achitare a obligaţiilor faţă de buget,

Direcțiile de
ramură/
persoanele
responsabile
conform
rezoluției
conducerii

20152016

DAJ
DGMIT
DMESF
DGCF
DMCF
DMRI
DIPFVM
SCI
DMDI
Subdiviziunile
IFPS (după
competența)
DAJ
SCI
Subdiviziunile
IFPS (după
competența)
Grupul de lucru
creat în baza

Continuu

În limita
resurselor
bugetare

Continuu

Se solicită
asistență
tehnică și
suport
bugetar
Se solicită
asistență
tehnică și
suport
bugetar
În limita
resurselor

Continuu

Continuu

1

54

Părţile îşi dezvoltă şi îşi
consolidează
cooperarea
care
urmăreşte
îmbunătăţirea
şi
dezvoltarea regimului fiscal şi a
administraţiei fiscale din Republica
Moldova, inclusiv consolidarea
capacităţii de colectare şi control,
cu un accent deosebit pe
procedurile de rambursare a taxei
pe valoarea adăugată (TVA),
pentru
a
evita
acumularea
arieratelor, pentru a asigura
colectarea eficace a impozitelor şi
pentru a consolida combaterea
fraudei fiscale şi a evaziunii fiscale.
Părţile depun eforturi pentru a
consolida
cooperarea
şi
schimburile de experienţă în
combaterea fraudei fiscale, în
special a fraudei de tip carusel

identificării oportunităţilor de amendare a legislaţiei în
vigoare pentru implementarea contului unic de achitare

Ordinului MF
nr.120 din
07.08.2014

1. Elaborarea unui set de riscuri şi a metodologiei de calculare
a decalajului fiscal internaţional – Republica Moldova în baza
datelor obţinute de la administraţiile fiscale internaţionale şi
Serviciul Vamal

DGCF

2. Modificarea legislaţiei în scopul învestirii Serviciului
Fiscal de Stat cu atribuţii de investigare şi urmărire penală

DAJ
DMOSC

Părţile îşi dezvoltă şi îşi
consolidează cooperarea privind
politica
industrială
şi
antreprenorială, îmbunătăţind astfel
mediul de afaceri pentru toţi
operatorii economici, dar cu un
accent deosebit pe întreprinderile
mici şi mijlocii (IMM-uri).
Cooperarea sporită ar trebui să

Semestrul
II, 2015

3. Perfecţionarea mecanismelor şi instrumentelor software în
DMDI
scopul depistării rapide a fraudelor fiscale şi planificării
DGCF
controalelor în baza analizei de risc
FSI
5. Crearea grupurilor de lucru ce vor studia şi vor elabora
Grupurile de
sisteme şi proceduri fiscale noi în concordanţă cu practica lucru „Control
statelor membre UE, în partea ce ţine de consolidarea
fiscal” și
capacităţii de colectare şi control, cu accent specific pe
„Deservirea
procedurile de restituire a TVA, pentru evitarea acumulării contribuabililor”
datoriilor, pentru asigurarea colectării efective a impozitelor
create în baza
şi pentru consolidarea luptei împotriva fraudelor şi Ordinului IFPS
evaziunilor fiscale.
nr.2063 din
16.10.2013 cu
modificările și
completările
ulterioare;

Armonizarea cadrului legal şi a termenelor de restituire,
reglementate de Codul fiscal, la normele utilizate de spaţiul
UE, în vederea reducerii efectului de întîrziere la executarea
restituirilor TVA

62

bugetare

Subdiviziunile
IFPS (după caz)
*Ministerul
Finanțelor

Capitolul 10
POLITICA INDUSTRIALĂ ŞI ANTREPRENORIALĂ
2.4.
Cooperarea 2. Implementarea acţiunilor Strategiei reformei cadrului de Direcțiile de
reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013ramură în
economică
Politica industrială şi cu 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16 conformitate
privire la întreprinderi decembrie 2013
cu prevederile
Avansarea
în
Hotărîrii
implementarea Strategiei
Guvernului
de dezvoltare a sectorului
nr.1021 din
întreprinderilor mici şi
16.12.2013
mijlocii pentru anii 2012-

Se solicită
asistență
tehnică și
suport
bugetar
În limita
resurselor
bugetare
În limita
resurselor
bugetare
În baza
contractului
de cooperare
între Agenția
Fiscală
Suedeză și
IFPS

Se solicită
surse
suport
bugetar

Pe parcurs

În limitele
resurselor
bugetare şi
ale
partenerilor
de dezvoltare
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63

îmbunătăţească
cadrul
administrativ şi de reglementare
atît pentru întreprinderile din UE,
cît şi pentru cele din Republica
Moldova care funcţionează în UE
şi în Republica Moldova, şi ar
trebui să fie întemeiată pe politicile
industriale şi pe politicile privind
IMM-urile ale UE, ţinînd seama de
principiile
şi
de
practicile
recunoscute la nivel internaţional în
acest domeniu
(b) Crearea condiţiilor-cadru mai
bune, prin schimbul de informaţii şi
de bune practici, contribuind astfel
la îmbunătăţirea competitivităţii.
Această
cooperare
include
gestionarea schimbărilor structurale
(restructurarea),
dezvoltarea
parteneriatelor
public-privat,
aspecte legate de mediu şi energie,
cum ar fi eficienţa energetică şi o
producţie mai ecologică

2020 (spre exemplu prin
dezvoltarea ulterioară a
parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice
şi
incubatoarelor de afaceri
conform celor indicate în
strategie) şi Strategiei de
competitivitate a ţării,
care
este
parte
a
Strategiei naţionale de
dezvoltare
“Moldova
2020”
9. Implementarea şi realizarea foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivităţii în Republica Moldova

Direcțiile de
ramură în
conformitate
cu Ordinul
IFPS nr.676
din
06.05.2014

2014-2017

În limitele
resurselor
bugetare şi
din
asistenţa
donatorilor

TITLUL VI. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ ŞI DISPOZIŢII ANTIFRAUDĂ ŞI DE CONTROL

413 Republica Moldova beneficiază de
asistenţă
financiară
prin
intermediul mecanismelor şi al
instrumentelor
de
finanţare
relevante ale UE. Republica
Moldova poate beneficia, de
asemenea, de împrumuturi de la
Banca Europeană de Investiţii
(BEI), de la Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD) şi de la alte instituţii
financiare internaţionale. Asistenţa
financiară
va
contribui
la
îndeplinirea
obiectivelor
prezentului acord şi va fi furnizată
în conformitate cu prezentul capitol
414 Principiile esenţiale ale asistenţei
financiare
se
stabilesc
în

Susţinerea
Republicii
Moldova
de
către
Uniunea Europeană în
realizarea obiectivelor şi
priorităţilor stabilite în
Agenda de Asociere. UE
va face acest lucru prin
utilizarea tuturor surselor
disponibile de susţinere,
precum
şi
prin
experienţă, consultanţă,
cele mai bune practici şi
know-how, prin schimb
de
informaţii,
prin
susţinerea
dezvoltării
capacităţilor
şi
consolidării instituţionale

Capitolul I
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
1. Continuarea eforturilor de gestionare eficientă a asistenţei Direcțiile de
2014-2016
acordate de UE şi alţi parteneri de dezvoltare, inclusiv prin ramură/persoanel
revizuirea cadrului normativ naţional în domeniu (cum ar fi e responsabile
Regulamentul cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul
conform
de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii
rezoluției
Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare,
conducerii
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.12 din 19 ianuarie 2010)
2. Consolidarea capacităţilor autorităţilor publice centrale şi Direcțiile de
2014-2016
locale în atragerea fondurilor/asistenţei Uniunii Europene şi
ramură/
în implementare proiectelor
persoanele
responsabile
conform
rezoluției
conducerii

Examinarea şi identificarea în comun cu UE a listei de
reglementări comunitare referitoare la instrumentele

Direcțiile de
ramură/

Trimestrul
I, 2015

3

financiare, oportune
Republicii Moldova

regulamentele relevante privind
instrumentele financiare ale UE

415 Domeniile prioritare ale asistenţei
financiare din partea UE convenite
de părţi sînt precizate în
programele anuale de acţiuni,
bazate pe cadre multianuale care
reflectă priorităţile de politică
convenite.
Sumele
aferente
asistenţei stabilite în aceste
programe ţin seama de necesităţile
şi capacităţile sectoriale ale
Republicii Moldova, precum şi de
progresele reformelor aplicate de
Republica Moldova, în special în
domeniile care fac obiectul
prezentului acord
418 Consiliul de asociere este informat
în legătură cu progresul şi punerea
în aplicare a asistenţei financiare şi
în legătură cu impactul acesteia
asupra îndeplinirii obiectivelor
prezentului acord. În acest scop,
organismele relevante ale părţilor
îşi furnizează reciproc şi permanent
informaţii adecvate obţinute în
urma monitorizării şi evaluării

Sprijinul UE va fi acordat
în contextul priorităţilor
generale de asistenţă
acordată
Republicii
Moldova, conform celor
stabilite
în
Cadrul
Strategic Unic (CSU) al
Instrumentului European
de Vecinătate (IEV) şi în
programele multilaterale
prevăzute în cadrul IEV

pentru

transpunerea

în

legislaţia

2. Racordarea procesului de programare a asistenţei cu Cadrul
de Cheltuieli pe Termen Mediu şi/sau bugetele anuale

Elaborarea rapoartelor (anuale, semestriale, în funcţie de
periodicitatea necesară) de monitorizare şi evaluare a
asistenţei financiare

persoanele
responsabile
conform
rezoluției
conducerii
Direcțiile de
ramură/
persoanele
responsabile
conform
rezoluției
conducerii

Direcțiile de
ramură/
persoanele
responsabile
conform
rezoluției
conducerii

Anual

Anual

4

