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Fiscalitate
În ceea ce privește articolul
52 din prezentul acord,
părțile recunosc și se
angajează să pună în
aplicare principiile bunei
guvernanțe în domeniul
fiscal, și anume, principiul
transparenței, al schimbului
de informații și al
concurenței loiale în
domeniul fiscal, la care au
aderat statele membre la
nivelul UE. În acest sens,
fără a aduce atingere
competențelor UE și ale
statelor membre, părțile
îmbunătățesc cooperarea
internațională în domeniul
fiscal, facilitează colectarea
veniturilor fiscale legale și
elaborează măsuri în vederea
punerii în aplicare eficace a
principiilor menționate
anterior.

-

Măsuri de implementare

Instituţii
responsabile

Termenul de
implementare

Acoperire
financiară

1. Elaborarea
propunerilor
aferente Inspectoratul
modificării şi completării legislației Fiscal Principal
fiscale,
ce
ţin
de
eficientizarea de Stat
procedurilor de administrare fiscală, în
vederea
excluderii
barierelor
care
împiedică facilitarea colectării impozitelor
şi taxelor;

Continuu

În limita
resurselor
bugetare

2. Asigurarea cooperării la nivel bilateral
întru
dezvoltarea
transparenței
și
schimbului de informație între autoritățile
fiscale în conformitate cu Convenția
Organizației
pentru
Cooperare
și
Dezvoltare Economică (OCDE) privind
asistența administrativă reciprocă în
materie fiscală;

Inspectoratul
Fiscal Principal
de Stat

Continuu

În limita
resurselor
bugetare

3. Revizuirea și elaborarea acordurilor de
colaborare cu Statele membre UE în
partea ce ține de schimbul de informație
referitor la patrimoniul și veniturile
contribuabililor
rezidenți,
cît
și
nerezidenți;

Inspectoratul
Fiscal Principal
de Stat

Continuu

În limita
resurselor
bugetare

4. Crearea grupului de lucru în vederea
studierii practicii internaționale de achitare
a obligațiilor față de buget, identificarea
oportunităților de amendare a legislației în
vigoare în vederea implementării contului
unic de achitare.

Inspectoratul
Fiscal Principal
de Stat

Continuu

În limita
resurselor
bugetare

54

Fiscalitate
Părțile își dezvoltă și își
consolidează cooperarea care
urmărește îmbunătățirea și
dezvoltarea regimului fiscal
și a administrației fiscale din
Republica Moldova,
inclusiv consolidarea
capacității de colectare și
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 și pentru a
consolida combaterea fraudei
fiscale și a evaziunii fiscale.
Părțile depun eforturi pentru
a consolida cooperarea și
schimburile de experiență în
combaterea fraudei fiscale,
în special a fraudei de tip
carusel

-

1. Elaborarea unui set de riscuri și Inspectoratul
metodologia calculării decalajului fiscal Fiscal Principal
internațional - RM în baza datelor de Stat
obținute de la administrațiile fiscale
internaționale și Serviciul vamal;
2. Modificarea legislației în scopul
investirii Serviciului Fiscal de Stat cu
atribuţii de investigare și urmărire penală;
3. Perfecționarea
mecanismelor
și
instrumentelor
software
în
scopul
depistării rapide a fraudelor fiscale și
planificării
controalelor
în
baza
managementului de risc;
4. Redactarea și încheierea unui proiect
de acord de cooperare fiscală și antifraudă între UE și RM;
5. Crearea grupurilor de lucru ce vor
studia și vor elabora sisteme și proceduri
fiscale noi în concordanță cu practica
Statelor membre UE în partea ce ține de
consolidarea capacității de colectare și
control, cu accent specific pe procedurile
de restituire TVA, pentru evitarea
acumulării datoriilor, și întru asigurarea
colectării efective a impozitelor
și
consolidarea luptei împotriva fraudelor
fiscale și evaziunilor fiscale. Aducerea
cadrului legal și termenilor de restituire,
reglementaţi de Codul fiscal, la normele
utilizate de spaţiul UE, în vederea
reducerii
efectului de întîrziere
la
executarea restituirilor TVA.
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-

