Rezultatele prezentării declaraţiei cu privire la
impozitul pe venit pentru anul 2012
Dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi
contribuabilii. Prezentarea declaraţiei se efectuează în baza art. 83 al Codului fiscal,
care stipulează modalitatea impozitării anuale a veniturilor contribuabililor. Prin
declararea şi achitarea impozitului pe venit contribuabilii îşi exercită obligaţia
constituţională de a contribui la cheltuielile publice prin achitarea impozitelor.
Profitând de ocazie, Serviciul Fiscal de Stat mulţumeşte celor peste 170 mii de
contribuabili persoane fizice şi juridice, care au depus declaraţia cu privire la
impozitul pe venit pentru anul 2012.
Eforturile depuse de Serviciul Fiscal de Stat întru mediatizarea dreptului şi
obligaţiilor contribuabililor, inclusiv de a depune declaraţia cu privire la impozitul pe
venit, precum şi modificările operate la Codul Fiscal şi nu în ultimul rând majorarea
gradului de conformare benevolă, au condus la creşterea numărului de declaraţii
depuse.
Conform datelor operative la situaţia din 03 aprilie curent au fost recepţionate
215 062 de declaraţii sau cu 669 mai mult decât în perioada similară a anului
precedent. Numărul declaraţiilor pe venit depuse de către persoanele fizice-cetăţeni
constituie 124 589 declaraţii, care s-a majorat cu 1 114 declaraţii faţă de perioada
similară a anului 2012.
In contextul celor menţionate, specificam ca persoanele care au depus declaraţia
privind impozitul pe venit au utilizat fie metoda clasică - de raportare pe suport de
hârtie, fie prin intermediul serviciilor electronice fiscale.
Reiterăm că din anul 2009, pe lângă posibilitatea de a prezenta documentele
fiscale pe suport de hârtie, contribuabilii pot utiliza şi serviciile de raportare fiscală
electronică: „Declaraţia electronică” şi „Declaraţia rapidă”.
În perioada ianuarie - martie 2013, la serviciul „Declaraţie Electronică” au fost
conectaţi 1 421 persoane fizice. În aceeaşi perioadă a anului 2012 numărul
persoanelor fizice conectate a constituit 1 224 persoane.
Numărul declaraţiilor pe venit perfectate prin intermediul serviciului
„Declaraţie electronică” în anul 2013 s-a majorat de aproximativ 2 ori, atingând
cifra de 30 449 declaraţii, inclusiv 3 186 declaraţii perfectate de către persoanele
fizice-cetăţeni. Prin intermediul serviciului „Declaraţie rapidă” au fost depuse 14 551
declaraţii, inclusiv 10 734 declaraţii perfectate de către persoanele fizice-cetăţeni.
Aceste date demonstrează că serviciile electronice fiscale obţin încrederea
contribuabililor, iar cetăţenii, la rândul lor, optează pentru calitatea şi operativitatea
prelucrării datelor.
În anul 2012 numărul persoanelor-fizice cetăţeni încadraţi în câmpul muncii în
Republica Moldova a atins cifra de 1,16 mln. persoane. Suma impozitului reţinut s-a
majorat – de la 1,75 mlrd. lei în anul 2011 la 1,97 mlrd. lei în anul 2012, creşterea
fiind de 0,22 mlrd. lei sau 12,57%.
Conform datelor stocate în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal, pentru
anul 2012, din totalul Declaraţiilor pe venit depuse de către persoanele fizice şi din
Notele de informare prezentate de către patroni, la situaţia din 03 aprilie 2013 au fost
identificate 191 de persoane cu venituri anuale de peste 1 milion lei fiecare. În
perioada similară a anului 2012, pentru anul 2011, au fost identificaţi 180 de persoane
cu veniturile anuale de peste 1 milion lei.

În acest context menţionăm că cea mai mare sumă a venitului obţinut de către o
persoană fizică în anul 2012, exclusiv din salariu, a fost de peste 6 milioane lei. În anul
2011 suma maximală a constituit de asemenea peste 6 milioane lei. Vârsta medie a
persoanelor cu venituri mai mari de 1 milion de lei este de peste 48 de ani. Cea mai
tânără persoană are 24 de ani, cea mai vârstnică are 82 de ani. În funcţie de gen, s-au
înregistrat 137 persoane de genul masculin, deţinând o pondere de 71,73 % şi 54 de
genul feminin, cu o pondere de 28, 27%.
Din cele 191 de persoane cu venituri anuale de peste 1 milion lei, 159 persoane
(83,24%) sunt din municipiul Chişinău, iar 7 persoane sunt din municipiul Bălţi.
Ceilalţi sunt originari din alte raioane ale republicii – Ialoveni, Anenii Noi, Cahul,
Căuşeni, Criuleni, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Hînceşti, Orhei, Ocniţa, etc. DETALII

