Raport de evaluare a politicii fiscale pentru
anul 2012
Acest raport prezintă evaluarea politicii fiscale prin prisma implementării planurilor Guvernului
stabilite pentru anul 2012.

Principiile evaluării
Evaluarea implementării planurilor Guvernului a fost efectuata prin prisma efectului practic al
activităţilor Guvernului asupra mediului de afaceri din Republica Moldova.

Metodologia analizei
Evaluarea de faţă a fost realizată utilizând următoarele procedee:








Examinarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 179 din 23 martie 2011
Examinarea Planului de activitate al Ministerului Finanţelor pentru anul 2012 aprobat
prin Ordinul nr. 36 din 20.03.2012
Examinarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1141 din 16.12.2010
Analiza actelor normative relevante
Analiza Raportului de implementare si monitorizare a Agendei Naţionale de Business
2012-2013
Poziţia extinsă a ANB cu privirea la politica si administrarea fiscală
Monitorizarea presei si paginilor WEB relevante

Obiectivele analizei
Analiza de faţă urmăreşte două obiective principale:



Stabilirea gradului de realizare a activităţilor planificate de Guvern
Stabilirea îndeplinirii termenelor de implementare a activităţilor planificate de Guvern

Agenda Naţionala de Business, cu participarea membrilor ANB, reprezentanţilor puterii de stat
din Guvern şi Parlament, ai mediului de afaceri, comunităţii de experţi şi mass-media
organizează conferinţe naţionale si alte evenimente publice cu scopul de a informa autorităţile
publice despre problemele si barierele cu care se confrunta mediul de afaceri, referitoare la
calitatea si modul de implementare a politicilor economice, practica administrării fiscale şi
vamale, cu sarcina de a propune căi de rezolvare a problemelor existente. Lansare publică a
Agendei Naţionale de Business, care întruneşte vocea mediului de afaceri (peste 30 asociaţii de
business si CCI), a avut loc la 22 noiembrie 2011 si mediul de afaceri spera să-i fie auzită
vocea exprimată în această Agendă până a fi aprobată politica bugetar-fiscală pentru anul
2012.
Pe parcursul anului 2012 au mai fost organizate evenimente publice cu acelaşi scop de a găsi
căi de rezolvare a problemelor mediului de afaceri, rezultate din politicile fiscale curente,
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administrarea fiscală şi vamală, şi pentru a conjuga planurile Guvernului cu agenda
businessului.
Analiza propusa este o încercare de a atrage atenţia Guvernului, investitorilor, mediului de
afaceri la formele, termenele si gradul de realizare a planurilor Guvernului si a Ministerului de
Finanţe in domeniul politicilor fiscale si la efectul rezultat din aceste realizări sau nerealizări ale
planurilor Guvernului.

Analiza Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 179 din 23 martie 2011
Mediul de afaceri
142. Elaborarea proiectului de lege privind reglementarea controalelor asupra activităţii de
întreprinzător (condica de control), inclusiv prin stabilirea inspecţiilor bazate pe risc
Legislaţia in domeniul controalelor asupra activităţii de întreprinzător nu se extinde şi asupra
controalelor fiscale şi vamale. In aşa mod, mediul de afaceri nu este protejat în continuare de
controale abuzive din partea organelor cu funcţii de control.
147. Implementarea unui tarif unic de înregistrare a afacerii. Excluderea solicitării certificatului
privind lipsa datoriilor la buget în cazul fondatorilor persoane juridice, cu menţinerea obligaţiei
respective ca atare.
Pentru înregistrarea întreprinderii nu se cere certificatul privind lipsa datoriilor faţă de buget.
Însă, în pofida faptului că Camera Înregistrării de Stat transmite informaţiile privind înregistrarea
întreprinderii la toate instituţiile de rigoare, atât CNAS, CNAM, cât şi Inspectoratul Fiscal prevăd
proceduri de informare a cestor instituţii de către solicitanţii înregistrării, prezentarea listei
fondatorilor, întocmirea unor documente suplimentare şi sancţiuni adăugătoare în caz de
neîndeplinire sau îndeplinire neconformă a acestor cerinţe suplimentare.
Politica bugetar-fiscală şi gestionarea finanţelor publice
Unul din obiectivele compartimentului respectiv al Planului de Acţiuni al Guvernului este:
„Promovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre creşterea economică durabilă/incluzivă, prin
reducerea ponderii consumului public şi majorarea investiţiilor publice productive. Reducerea
poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe”.
Mediul de afaceri, care si-a exprimat poziţia prin Agenda Naţională de Business, este de părere
că calitatea politicilor fiscal-bugetare actuale, precum si administrarea fiscală şi vamală
necalitativă nu permit (stagnează) orientarea acestor politici spre creşterea economică durabilă,
si constată că aceste politici sunt orientate spre consum şi acoperirea "găurilor bugetare", ceea
ce creează un climat nefavorabil pentru dezvoltarea businessului şi creşterea economiei ţării.
Cât priveşte reducerea poverii fiscale, aceasta nu numai că nu a fost redusă în anul 2012, dar
şi a înregistrat o creştere extensivă prin introducerea unor impozite noi şi o creştere intensivă
prin majorarea taxelor şi a bazelor de calcul ale impozitelor. Au fost introduse noi taxe locale taxa pentru parcaj, taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor şi
altele. A fost introdusă cota de 12% la impozitul pe venit, majorate cotele TVA la realizarea unor
produse (zahăr, producţia agricolă), majorate accizele. Simplificarea sistemului de impozite şi
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taxe s-a realizat doar prin introducerea impozitării definitive ale unor venituri ale persoanelor
fizice (dividende, royalty (din 2013). Procesul de calcul si apreciere a bazei impozabile pentru
persoanele juridice a devenit şi mai complicat şi costisitor după volumul de cheltuieli, timp,
resurse umane şi tehnice necesare în acest scop. Mai mult ca atât, calitatea normelor Codului
Fiscal si a actelor sub-normative este atât de joasă, încât mediul de afaceri nu poate aprecia
corect cuantumul impozitelor si al taxelor, fapt care subminează plata benevola a impozitelor şi
creează temei si spaţiu favorabil pentru corupţie în domeniu fiscal si vamal. Calitatea normelor
fiscale a înregistrat o diminuare bruscă în anul 2012 şi în pofida faptului că mediul de afaceri de
mult timp atrage atenţia autorităţilor la această problemă, care necesită soluţionare urgentă.
Însă problema nu numai că nu a fost rezolvata, ci dimpotrivă, a fost agravată începând cu 14
septembrie 2012, odată cu introducerea noilor modificări în Codul Fiscal.
188. Elaborarea proiectului de lege privind principiile, regulile şi responsabilităţile fiscalbugetare şi delimitarea clară a competenţelor şi responsabilităţilor în domeniul fiscal –bugetar.
Până în prezent nu sunt stabilite responsabilităţile funcţionarilor de stat, inclusiv a celor fiscali şi
vamali, acţiunile cărora aduc prejudicii financiare şi de imagine întreprinderilor, cauzate de
controale si alte acţiuni ale acestor funcţionari. La fel, până în prezent este stabilită la nivel
statal prezumţia vinovăţiei businessului prin admiterea si instituirea in bugetul naţional a
veniturilor planificate din amenzile care vor fi aplicate mediului de afaceri pentru încălcările
fiscale planificate. Planul de venituri bugetar,e care este întocmit pentru a fi îndeplinit şi care,
practic, este mereu supra-îndeplinit. Mediul de afaceri consideră că acest fapt, precum şi
raportarea IFS despre creşterea continuă şi majorarea colectării amenzilor pentru încălcări
fiscale este un rezultat ce oglindeşte faptul că mediul de afaceri nu dispune de un climat
favorabil şi de un cadru normativ calitativ pentru a-şi putea planifica afacerile si cuantumul
impozitării. Până în prezent IFS şi inspectorii vamali ignoră în activitatea lor de control şi în
aprecierea posibililor încălcări fiscale, normele actelor legislative, inclusiv a Codului Fiscal
(articolul 11), prin care toate îndoielile în aplicarea legislaţiei fiscale trebuie să fie aplicate în
folosul contribuabililor. Ba din contra, la moment IFS si Ministerul Finanţelor, contrar legii, îşi
asumă dreptul exclusiv asupra aplicării normelor fiscale. Mediul de afaceri constată o înrăutăţire
esenţială la acest capitol şi atrage atenţia asupra intensificării practicii de înlocuire a normelor
legii (Codului Fiscal) cu normele actelor sub-normative - scrisorile Ministerului Finanţelor şi IFS.
196. Introducerea cotei unice la impozitul pe venit în mărime de 10-12% pentru persoanele
juridice, începând cu anul 2012, cu păstrarea facilităţilor fiscale existente până la introducerea
cotei zero
Mediul de afaceri constată că odată cu modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin care se intenţiona realizarea acţiunii sus-numite, nu au fost
păstrate integral facilităţile, care au fost stabilite în Codul Fiscal până la introducerea cotei zero
la impozitul pe venit.
199. Reducerea numărului de impozite şi taxe prin consolidarea acestora
În practică constatăm că, din contra, numărul de taxe a crescut (prin reintroducerea impozitului
pe venit, introducerea unor noi taxe locale, majorări ale cotelor unor taxe şi impozite, accize,
etc.).
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200. Simplificarea sistemului de raportare fiscală şi statistică pentru întreprinderile mici şi mijlocii
şi alte forme organizatorico-juridice
Simplificarea impozitării întreprinderilor mici si mijlocii prin introducerea capitolului 7 1 in Codul
Fiscal şi impozitarea cu 3% a veniturilor operaţionale a întreprinderilor a fost efectuată prin
norme de o calitate extrem de proastă introduse in Codul Fiscal, astfel încât a făcut imposibilă
impozitarea normală a multor întreprinderi, excluzând din această simplificare întreprinderile
mici si exagerând impozitarea altor întreprinderi cu volume considerabile de vânzări. Dările de
seamă unice stabilite pentru întreprinderile mici nu simplifică procedurile de întocmire a lor.
Până acum nu este simplificată procedura de stabilire a uzurii în scopuri fiscale, care este de
fapt o facilitate, impusă de stat, şi reprezintă o procedură complicată, neclară şi o oportunitate
de corupţie în scopul de a rezolva problema neclarităţii si complexităţii normei fiscale.
217. Reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe
În realitate, povara fiscală a fost majorată de patru ori, măsurată în conformitate cu principiile de
impozitare: a fost majorat numărul de taxe; au fost majorate bazele impozabile; s-a diminuat
semnificativ calitatea si claritatea expunerii normelor fiscale, şi s-a majorat semnificativ timpul,
eforturile si costurile calculării impozitelor şi taxelor, cele de întocmire a rapoartelor fiscale.
II.

POLITICI ECONOMICE ŞI FINANCIARE

A.

Mediul de afaceri

Gradul de
implementare
efectiv/Comentarii
142. Limitarea
gradului
şi Elaborarea proiectului de Trimestrul Nu este implementat
modalităţilor de intervenţie lege
privind I, 2011
abuzivă şi nefondată a reglementarea
statului
în
activitatea controalelor
asupra
întreprinderilor
prin activităţii
de
optimizarea legislativă şi întreprinzător (condica de
instituţională a controalelor control), inclusiv prin
asupra activităţii agenţilor stabilirea
inspecţiilor
economici,
respectiv bazate pe risc
delimitarea exhaustivă a
funcţiilor
instituţiilor
relevante pentru efectuarea
controalelor asupra utilizării
resurselor publice, activităţii
economico-financiare,
fiscale şi celor specializate,
precum şi crearea unui
sistem unic de evidenţă a
inspecţiilor şi controalelor
147. Simplificarea
procedurilor Implementarea unui tarif Trimestrul Implementat parţial
de înregistrare a afacerii, unic de înregistrare a IV, 2012,
prin prevederea unui tarif afacerii.
Excluderea Trimestrul
unic de înregistrare a solicitării
certificatului IV, 2011
afacerii, care ar cuprinde privind lipsa datoriilor la
toate acţiunile realizate buget
în
cazul
conexe acestui proces; fondatorilor
persoane
Nr.
d/o

Acţiuni

Sub-acţiuni
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Termenul
- limită

excluderea solicitării de a juridice, cu menţinerea
prezenta certificatul privind obligaţiei respective ca
lipsa datoriilor la buget în atare
cazul fondatorilor persoane
juridice, dar menţinerea
cerinţei ca persoana juridică
să nu aibă datorii la buget
161. Analiza
impactului
de Modificarea metodologiei
reglementare al fiecărui de elaborare a Analizei
proiect de act normativ nou Impactului
de
care se referă la activitatea Reglementare
de afaceri şi asigurarea
funcţionării unei platforme
veritabile de dialog publicprivat în cadrul analizei
impactului de reglementare
164. Simplificarea regimului de Implementarea
certificare
industrială
a reglementărilor tehnice
echipamentului
industrial pe anumite tipuri de
importat care corespunde produse elaborate în
standardelor internaţionale conformitate
cu
şi europene de securitate directivele europene.
industrială
D.

Trimestrul Nu este implementat
III, 2011

Trimestrul Nu este implementat
III, 2011

Politica bugetar-fiscală şi gestionarea finanţelor publice

Obiectiv:Promovarea politicii fiscal-bugetare orientate spre Nu este implementat
creşterea economică durabilă/incluzivă, prin reducerea ponderii
consumului public şi majorarea investiţiilor publice productive.
Reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite
şi taxe.
Gradul de
Nr.
Termenul
Acţiuni
Sub-acţiuni
implementare
d/o
- limită
efectiv/Comentarii
188. Armonizarea continuă a Elaborarea proiectului de Trimestrul Nu este implementat
politicilor
bugetar-fiscale, lege privind principiile, III, 2011
monetar-creditare, valutare, regulile
şi
investiţionale şi comerciale responsabilităţile fiscalîn
scopul
asigurării bugetare şi delimitarea
dezvoltării
robuste
a clară a competenţelor şi
sistemului
economico- responsabilităţilor
în
financiar
domeniul fiscal –bugetar
196. Introducerea cotei unice la Elaborarea proiectului de Trimestrul Implementat parţial
impozitul pe venit în mărime lege pentru modificarea III, 2012
de
10-12%
pentru Codului
fiscal
al
persoanele
juridice, Republicii
Moldova
începând cu anul 2012, cu nr.1163-XIII din 24 aprilie
păstrarea facilităţilor fiscale 1997
existente
până
la
introducerea cotei zero
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197. Perfecţionarea
legislaţiei Definitivarea proiectului
fiscale prin clarificarea şi Titlului X ”Contribuţiile
simplificarea
normelor sociale”al Codului fiscal
legale primare, inclusiv prin al Republicii Moldova
definitivarea şi punerea în nr.1163-XIII din 24 aprilie
aplicare a Titlului XI “Taxa 1997
vamală” din Codul fiscal.
Finalizarea
sistematizării
legislaţiei
fiscale
prin Definitivarea proiectului
elaborarea şi adoptarea Titlului XI “Taxa vamală”
Titlului XII “Alte impozite şi al Codului fiscal al
Republicii
Moldova
taxe” din Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie
1997

Trimestrul Nu este implementat
IV, 2012

Trimestrul Nu este implementat
IV, 2012

199. Reducerea numărului de Elaborarea unui plan de Trimestrul Nu este implementat
impozite
şi
taxe
prin acţiuni
privind IV, 2011
consolidarea acestora
modificarea sistemului de
impozite şi taxe, prin
prisma
practicii
internaţionale
Elaborarea proiectului de
lege privind modificarea
şi completarea Codului
fiscal
al
Republicii
Moldova nr.1163-XIII din
24 aprilie 1997
200. Simplificarea sistemului de Efectuarea
studiului
raportare fiscală şi statistică privind
oportunitatea
pentru întreprinderile mici şi unificării procedurilor de
mijlocii
şi
alte
forme administrare fiscală
organizatorico-juridice

Trimestrul
III, 2012

208. Asigurarea
stabilităţii,
previzibilităţii
şi
transparenţei
politicii
şi
procedurilor fiscale aplicate
faţă de contribuabili prin
adoptarea
şi
aplicarea
Codului
de
procedură
fiscală şi a Codului de
procedură vamală
210. Perfecţionarea
Unificarea
procedurilor
mecanismelor
de de administrare fiscală a
administrare a TVA şi TVA, prin elaborarea
accizelor,
dinamizarea Regulamentului cu privire
procedurilor de restituire a la unele măsuri de
acestora din bugetul de stat administrare fiscală la
compartimentul TVA.

Trimestrul Nu este implementat
IV, 2012
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Trimestrul Nu este implementat
IV, 2011

Trimestrul Nu este implementat
IV, 2011

217. Reducerea poverii fiscale şi Efectuarea
studiului Trimestrul Nu este implementat
simplificarea sistemului de privind
modificarea II, 2011
impozite şi taxe
sistemului de impozite şi
taxe, prin prisma practicii
internaţionale

Analiza Planului de activitate al Ministerului Finanţelor pentru anul
2012 aprobat prin ordinul nr. 36 din 20.03.2012
2.1. Armonizarea continuă a politicilor bugetar-fiscale, monetar-creditare, valutare, investiţionale
şi comerciale în scopul asigurării dezvoltării robuste a sistemului economico-financiar
A se vedea comentariul la punctul 188 al Planului de Acţiuni al Guvernului.
3.1. Reducerea numărului de impozite şi taxe prin consolidarea acestora
A se vedea comentariul la punctul 217 al Planului Guvernului
10.2 Fortificarea disciplinei fiscale şi eliminarea impunităţii, fapt ce atentează la libera
concurenţă şi dezavantajează agenţii economici şi persoanele fizice oneste, care şi-au onorat
obligaţiile fiscale conform legislaţiei în vigoare
La moment agenţii economici oneşti, care doresc şi îşi îndeplinesc onest obligaţiunile fiscale,
suferă din cauza administrării fiscale necalitative, corupte si ca rezultat al calităţii proaste a
normelor fiscale. Toate acestea nu ar fi trebuit să influenţeze în direcţia majorării poverii fiscale
asupra contribuabililor respectivi, sau să aducă la aplicarea amenzilor în privinţa lor, daca IFS
ar fi respectat legea şi anume articolul 11 al Codului Fiscal, si toate îndoielile ar fi fost
interpretate in folosul contribuabililor.
10.3 Creşterea capacităţii de administrare fiscală şi colectare a impozitelor şi taxelor, astfel
încât ponderea veniturilor fiscale în cadrul veniturilor bugetare totale să crească continuu
Nu este suficient de a reduce ponderea controalelor fiscale cu 3% anual, ci este necesar de a
schimba metodele si calitatea controalelor, de a ridica profesionalismul funcţionarilor fiscali, de
a crea un cadru legal atractiv pentru majorarea plăţilor benevole a impozitelor si taxelor.
10.4 Elaborarea şi implementarea sistemului de identificare a riscurilor de conformare, ce ar
conduce la majorarea nivelului de depistare şi eliminare a fraudelor fiscale şi reducerea
decalajului fiscal
Sistemul de identificare a riscurilor de conformare a fost elaborat, dar suntem de părere ca
mediul de afaceri trebuie informat despre criteriile si indicatorii acestui sistem de identificare a
riscurilor.
10.5 Crearea unui sistem de trasabilitate a documentelor de strictă evidenţă şi a celor cu grade
de protecţie emise de stat, inclusiv examinarea posibilităţii creării Imprimeriei de Stat
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Această acţiune a fost realizată parţial. În acelaşi timp, aceasta este o acţiune menită să
faciliteze îndeplinirea funcţiilor organelor fiscale, în timp ce mediul de afaceri pledează pentru
anularea completă a documentelor de strictă evidenţă.
10.6 Perfecţionarea mecanismului de deservire a contribuabililor, inclusiv prin introducerea
tehnologiilor informaţionale
Acest mecanism este îmbunătăţit doar parţial, prin introducerea unor soluţii informaţionale, care
au simplificat puţin şi au grăbit procesul de interacţiune dintre contribuabili şi organele fiscale.
10.7 Implementarea generalizată a sistemului de declarare fiscală prin utilizarea tehnologiilor
informaţionale (e-declaraţii), astfel încât cel puţin 60% din declaraţiile fiscale să fie depuse prin
Internet
În timp ce sistemul de declarare fiscală (e-declaraţii) a fost implementat, mediul de afaceri este
de părerea că nu există motive întemeiate ca persoanele juridice si fizice sa nu dispună la
acces la fişele personale ale contribuabililor, pentru a putea urmări si monitoriza situaţia privind
calculul şi plata impozitelor lor. Acesta este de părerea că contribuabilii au dreptul la această
informaţie, inclusiv în format electronic.
16.3 Asigurarea accesului la informaţie din domeniul administrării vamale
Considerăm că această acţiune nu este realizată, deoarece contribuabilii nu au în continuare
acces la regulamentele interne ale Vămii, care influenţează mărimea şi modul de calcul al
drepturilor de import, export, sau tranzit.
16.4 Asigurarea accesului la informaţie din domeniul administrării fiscale
Ca şi cazul acţiunii precedente, această acţiune nu poate fi considerată realizată, atâta timp cât
contribuabilii nu au acces la toate scrisorile IFS din domeniul administrării fiscale, baza
generalizata a practicii fiscale are caracter de răspunsuri generale, şi care de fapt nu conţin
răspunsuri la situaţiile concrete de impozitare fiscala.

Obiective

Activităţi

2. Promovarea
politicii fiscale
orientate spre
creşterea
economică
durabilă/incluzi
vă

2.1 Armonizarea continuă a
politicilor
bugetar-fiscale,
monetar-creditare,
valutare,
investiţionale şi comerciale în
scopul asigurării dezvoltării
robuste
a
sistemului
economico-financiar
2.2
Simplificarea
şi
uniformizarea procedurilor de
vămuire a mărfurilor prin
preluarea experienţei ţărilor UE
în domeniu
3.1 Reducerea numărului de
impozite
şi
taxe
prin
consolidarea acestora

3. Reducerea
poverii fiscale
şi simplificarea
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Termen
de
realizare
Trimestrul
II, 2012

Gradul de implementare
efectiv
Nu este implementat

Pe
parcursul
anului
2012

Nu este implementat

Trimestrul
II, 2012

Nu este implementat

sistemului de
impozite şi
taxe

10. Asigurarea
stabilităţii,
previzibilităţii şi
transparenţei
politicilor de
administrare
fiscală

3.2 Perfecţionarea legislaţiei
fiscale prin clarificarea şi
simplificarea normelor legale
primare,
inclusiv
prin
definitivarea şi punerea în
aplicare a Titlului XI “Taxa
vamală” din Codul fiscal.
Finalizarea
sistematizării
legislaţiei
fiscale
prin
elaborarea şi adoptarea Titlului
XII “Alte impozite şi taxe” din
Codul fiscal
10.2 Fortificarea disciplinei
fiscale şi eliminarea impunităţii,
fapt ce atentează la libera
concurenţă şi dezavantajează
agenţii
economici
şi
persoanele fizice oneste, care
şi-au onorat obligaţiile fiscale
conform legislaţiei în vigoare

Trimestrul
IV, 2012

Nu este implementat

Pe
parcursul
anului
2012

Nu este implementat

10.3 Creşterea capacităţii de
administrare
fiscală
şi
colectare a impozitelor şi
taxelor, astfel încât ponderea
veniturilor fiscale în cadrul
veniturilor bugetare totale să
crească continuu
10.4
Elaborarea
şi
implementarea sistemului de
identificare a riscurilor de
conformare, ce ar conduce la
majorarea
nivelului
de
depistare şi eliminare a
fraudelor fiscale şi reducerea
decalajului fiscal
10.5 Crearea unui sistem de
trasabilitate a documentelor de
strictă evidenţă şi a celor cu
grade de protecţie emise de
stat,
inclusiv
examinarea
posibilităţii creării Imprimeriei
de Stat
10.6
Perfecţionarea
mecanismului de deservire a
contribuabililor, inclusiv prin
introducerea
tehnologiilor
informaţionale
10.7
Implementarea
generalizată a sistemului de
declarare fiscală prin utilizarea
tehnologiilor informaţionale (edeclaraţii), astfel încât cel puţin
60% din declaraţiile fiscale să
fie depuse prin Internet

Trimestrul
IV, 2012

Nu este implementat

Trimestrul
IV, 2012

Parţial implementat

Trimestrul
IV, 2012

Parţial implementat

Trimestrul
III, 2012

Parţial implementat

Trimestrul
IV, 2012

Implementat
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16
(V.)
Asigurarea
accesului
societăţii civile
la
informaţia
privind
activitatea
ministerului

16.3 Asigurarea accesului la
informaţie
din
domeniul
administrării vamale

Pe
parcursul
anului
2012

Nu este implementat

16.4 Asigurarea accesului la
informaţie
din
domeniul
administrării fiscale

Pe
parcursul
anului
2012

Nu este implementat

Concluzii
Analiza efectuată apreciază gradul de realizare al activităţilor planificate de Guvern ca
nesatisfăcător. De fapt, constatăm că activităţile planificate sunt neîndeplinite, în conformitate
cu procedurile si terminii stabiliţi de planurile Guvernului si a Ministerului Finanţelor.
Mediul de afaceri – ca una din părţile cele mai active a societăţii, îşi exprimă nedumerirea în
legătură cu nivelul nesatisfăcător de realizarea a planurilor guvernamentale si ministeriale.
La fel, mediul de faceri îşi exprimă nedumerirea faţă de discrepanţa şi distanţa semnificativă
existentă între agendele Guvernului si agenda businessului, fapt care este o dovada a lipsei sau
insuficienţei dialogului şi conlucrării cu mediul de afaceri în procesul decizional, în cel de analiză
şi monitorizare a implementării politicilor fiscale si vamale, precum şi în administrarea fiscală şi
vamală.
Analiza modului de implementate a acestor planuri denotă tendinţa de implementare a acţiunilor
cu caracter preponderent tehnic (declaraţiile electronice, ghişeul unic şi altele), însă nu şi a
celor de îmbunătăţire şi ridicare a calităţii politicilor şi administrării fiscale şi vamale, de formare
a unui mediu de afaceri favorabil.
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