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REZUMAT
 Elementele sistemului fiscal reprezintă acea pârghie de care depinde funcţio-

narea întregului sistem fiscal. Legătura directă dintre ele se reflectă asupra întregii 
societăţi, punându-şi amprenta pe dezvoltarea economică a ţării şi pe factorii ce 
duc la formarea unui impact fiscal favorabil pe întreg teritoriul ţării. Cunoaşterea 
şi aplicarea lor în strânsă legătură are ca efect principal stabilitatea fiscală şi ca 
efect secundar stabilirea unor impozite şi taxe reale, care ar genera suplinirea 
veniturilor fiscale prin metode de conştiinţă şi nu de sancţiune.

Cuvinte-cheie: sistemul fiscal, impozite şi taxe, legislaţia fiscală, elemente 
fiscale, aparatul fiscal.
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SUMMARY
The elements of the tax system are the leverage on which the entire tax system 

depends. The direct link between them reflects on the whole of society, putting 
its mark on the economic development of the country and the factors that lead to 
the formation of a favorable fiscal impact throughout the country. Knowing and 
applying them in close connection has as a main effect the fiscal stability and as a 
secondary effect the establishment of real taxes and taxes, which would generate 
the tax revenues by means of conscience rather than sanction.

Keywords: tax system, taxes and duties, fiscal legislation, tax elements, fiscal 
apparatus.

Actualitatea temei rezultă din 
faptul că sistemul fiscal con-

stituie unul dintre cele mai importante 
elemente ale relaţiilor economice de 
piaţă și că de eficacitatea lui depinde, 
în mare măsură, succesul reformelor 
economice ulterioare. Din acest mo-
tiv trebuie tratate cu multă cumpătare 
recomandările înaintate în legătură cu 
schimbarea sistemului fiscal existent, 
calculând nu doar efectul de moment, 
ci şi impactul reformei asupra tuturor 
sferelor economice şi financiare. Fie-
care stat, din antichitate şi până astăzi, 
şi-a format propriul său sistem fiscal, 
mai mult sau mai puţin perfecţionat. 
Sistemele fiscale contemporane con-
stituie un produs al istoriei civilizaţiei 

umane, evoluţia acestora oglindind 
evoluţia structurilor social-economi-
ce, a curentelor ideologice şi politice, 
a cercetării ştiinţifice din ultimele câ-
teva secole.

Materialul de bază. Sistemul fis-
cal este reglementat de:

Codul Fiscal al Republicii 1. 
Moldova, nr. 1163 din 24.04.1997. În: 
Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2005, nr. ediţie specială.

Constituţia Republicii Mol-2. 
dova din 29.07.1994, în vigoare din 
27.08.1994. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1994, nr.1, art. 1.

Hotărârea Guvernului Repu-3. 
blicii Moldova “Privind activitatea 
serviciului de colectare a impozitelor 
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şi taxelor locale din cadrul primăriei”, 
nr. 998 din 20.08.2003. În:Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2003, 
nr. 191-195, art nr: 1059.

În Moldova sistemul fiscal modern 
propriu economiei de piaţă, a obţinut 
contururile actuale abia în ultimele 
decenii ale secolului al XX-lea, de-
oarece în perioada sovietică, sistemul 
de impozitare a fost simplificat la 
maximum, fiind totalmente limitată 
libertatea producătorului, - impozite-
le devenind doar simple formalităţi, 
de exemplu: impozitul pe venitul 
persoanelor fizice era achitat doar de 
unele categorii de persoane. Nu achi-
tau acest tip de impozit funcţionarii, 
ţăranii[1, pag. 20].

În anii ’90 ai secolului XX s-au 
efectuat reforme radicale în viaţa so-
cietăţii. Organizarea şi funcţionarea 
statului a fost orientată spre aplicarea 
principiilor economiei de piaţă, - sta-
tul funcţionează în primul rând pe 
baza susţinerii lui financiare de către 
cetăţenii care achită periodic la buget 
impozite şi taxe obligatorii. Transfor-
marea sistemului fiscal în baza princi-
piilor economiei de piaţă a Republicii 
Moldova a avut loc prin realizarea a 
două reforme fiscale, fiecare cuprin-
zând câteva etape.

Prima etapă începe odată cu crea-
rea bazei legislative în anii 1992-1993, 
începând cu a doua parte a anului 
1994. Guvernul Republicii Moldova 
a întreprins măsuri de reducere a pre-
siunii fiscale şi de înviorare a activită-
ţii agenţilor economici. Primii paşi au 
fost făcuţi spre modificarea cotelor la 
unele mărfuri (produse) supuse acci-
zelor, anularea lor completă la un şir 
de mărfuri. Totodată, realizarea pre-
vederilor de bază ale Legilor „privind 
taxa pe valoare adăugată”[20, pag. 6] 
şi „privind accizele”[15, pag.12] au 
evitat dubla impunere a producţiei. 
Pentru limitarea multiplelor impozite 
şi a încasărilor spontane, stabilite de 
către organele administraţiei publice 
locale, determinarea atitudinii meto-
dologice unice faţă de calculul şi con-
trolul acestor impozite, a fost adopta-
tă „Legea privind taxele locale”[17, 
pag.6]. 

Perfecţionarea politicii fiscale 
pentru anii 1995-1996 s-a înfăptuit în 
direcţia micşorării numărului de plăţi 
fiscale, diminuării cotelor de impo-
zite, stimulării exportului producţiei 

favorabile, reducerii sarcinii fiscale. 
În anul 1996 în locul legii „Cu privire 
la impozitul rutier”[18, pag. 10] a fost 
pusă în aplicare „Legea privind Fon-
dul rutier”[19, pag.32]. Drept sursă 
a servit o parte din accizul încasat la 
realizarea bunurilor de combustibil, 
încasările fiscale (de tranzit, special, 
de la beneficiarii drumurilor auto), 
mijloace de la licenţiere a activităţii 
de transport auto.

În anii 1996-1997 s-a prevăzut 
perfecţionarea procesului de evalua-
re a pământului, imobilului, reieşind 
din: fertilitatea solului şi veniturile 
obţinute de la utilizarea lui; costul 
de piaţă al clădirilor şi construcţiilor; 
compatibilitatea costului pământului 
şi imobilului; crearea cadastrului fis-
cal şi juridic.

Perfecţionarea impozitelor pe 
consum prevedea lărgirea sferei de 
utilizare a bazelor pentru servicii, bu-
siness-ul jocurilor de noroc, serviciile 
de excursii şi alte servicii, trecerea pe 
etape, pe măsura încheierii acorduri-
lor bilaterale şi multilaterale cu ţările 
CSI, la impunerea cu accize a mărfu-
rilor cu accize, a mărfurilor destinate 
importului şi acordarea înlesnirilor 
fiscale producătorilor care efectuea-
ză exportul mărfurilor în străinătatea 
apropiată şi îndepărtată.

Începând cu anul 1998 sistemul 
fiscal național a fost îmbunătățit con-
siderabil și adaptat la noile condiții de 
piață, prin realizarea celei de a doua 
reforme fiscale în Republica Moldo-
va. De rând cu alte măsuri de politică 
fiscală, legislația fiscală, a fost con-
solidată într-un document unic - Co-
dul fiscal care la acea oră conţinea 8 
capitole: impozitul pe venit, taxa pe 
valoare adăugată, accizele, impozitul 
pe bunurile imobiliare, taxele locale, 
administrarea fiscală, taxele pentru 
resurse naturale.

În anii 2012 – 2014 s-a menţinut 
sistemul progresiv de impozitare a 
veniturilor cetăţenilor, fără revederea 
tranşelor de venit impozabil şi a cote-
lor de impozit, concomitent cu majo-
rarea scutirii anuale personale, scuti-
rii personale majore şi scutirii pentru 
persoanele întreţinute la rata inflaţiei 
prognozată pentru 2012 – 2014. 

Sistemul fiscal al Republicii Mol-
dova reprezintă totalitatea impozite-
lor şi taxelor, a principiilor, formelor 
şi metodelor de stabilire, modificare 

şi anulare a acestora, prevăzute de 
Codul Fiscal, precum şi totalitatea 
măsurilor ce asigură achitarea lor [3, 
pag.15]. Sistemul fiscal cuprinde o 
diversitate de impozite, taxe şi alte 
vărsăminte obligatorii, care afectează 
veniturile tuturor persoanelor fizice 
sau juridice, ponderea efortului fiscal 
fiind suportată de masa populaţiei, 
mai ales prin intermediul preţurilor.

Impozitele, taxele şi orice venituri 
ale bugetului de stat şi ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat, ale buge-
telor raioanelor, oraşelor şi satelor se 
stabilesc, conform legii, de organele 
reprezentative respective. Orice alte 
prestări sunt interzise [2, art.132].

Pentru o bună funcţionare a eco-
nomiei, este necesară asigurarea unei 
stabilităţi a sistemului fiscal. Frecven-
tele modificări şi completări care se 
aduc reglementărilor fiscale creează 
greutăţi în cunoaşterea corectă şi apli-
carea unitară a legislaţiei fiscale. De 
asemenea, prin acest fenomen se cre-
ează şi o stare de neîncredere şi nesi-
guranţă investitorilor interni şi străini 
pentru soarta investiţiei pe care inten-
ţionează să o facă.

Sistemul fiscal include următoare-
le elemente: sistemul de impozite şi 
taxe; aparatul fiscal; legislaţia fiscală. 
Toate aceste verigi sunt strâns legate 
între ele, deoarece în baza legisla-
ţiei fiscale activează aparatul fiscal, 
având ca scop utilizarea impozitelor 
ca surse de venit ale statului. Eficien-
ţa sistemului fiscal depinde de situaţia 
reală a fiecărui element al său.

Legislaţia fiscală se compune din 
Codul fiscal şi din alte acte normati-
ve adoptate în conformitate cu acesta, 
formând legislaţia naţională. Ţinând 
cont de faptul că art. 8 al Constitu-
ţiei R Moldova prevede respectarea 
dreptului internaţional şi a tratatelor 
internaţionale, rezultă că, legislaţia 
fiscală cuprinde şi tratatele internaţio-
nale, la care Republica Moldova este 
parte: - acele tratate care reglemen-
tează impozitarea sau includ norme 
ce reglementează impozitarea, stipu-
lează alte reguli şi prevederi decât 
cele prevăzute de legislaţia fiscală 
naţională formând legislaţia fiscală 
internaţională. 

Legislaţia fiscală se împarte în 
două categorii:

cuprinde norme generale pri-I. 
vind subiectul şi obiectul impunerii;



12 OCTOMBRIE 2017

cuprinde procedura fiscală pri-II. 
vind stabilirea şi încasarea impozite-
lor şi taxelor, precum şi soluţionarea 
litigiilor dintre contribuabili şi orga-
nizaţiile fiscale ale statului.

Legislaţia fiscală naţională a Re-
publicii Moldova este reprezenta-
tă prin următoarele acte normative: 
Codul Fiscal, care conţine 9 titluri, 
alte acte legislative adoptate în con-
formitate cu Codul Fiscal, cum ar fi: 
- Codul Vamal al Republicii Moldo-
va [4, pag. 20-46]; -Legea Bugetului 
pentru anul corespunzător [10, pag. 
10-51];- Instrucţiuni elaborate în baza 
titlurilor Codului Fiscal [7, pag. 19];- 
Regulamente [5, pag.15]; - Decrete 
ale Preşedintelui RM; - Hotărâri ale 
Guvernului [6, pag.4]; şi altele. Ac-
tele normative adoptate de către Gu-
vern, Ministerul Finanţelor, Serviciul 
Fiscal de Stat în baza şi pentru exe-
cutarea Codului Fiscal nu trebuie să 
contravină normelor sale în vigoare 
sau să depăşească limitele acestuia. 
În cazul în care prevederile Codu-
lui Fiscal diferă de prevederile altor 
acte legislative privind impozitarea şi 
acordarea înlesnirilor fiscale, se apli-
că prevederile codului. 

În cazul apariţiei unor divergen-
ţe între actele normative adoptate de 
către Guvern, Ministerul Finanţelor, 
Serviciul Fiscal de Stat şi al Codului 
Fiscal, se aplică dispoziţiile codului. 

Impozitarea se efectuează în baza 
actelor legislaţiei fiscale publicate în 
Monitorul Oficial, care sunt în vigoa-
re la termenul stabilit pentru achitarea 
impozitelor şi taxelor. Reglementarea 
juridică a impozitelor şi taxelor este 
instituită potrivit unor criterii de apli-
care a legii fiscale în timp şi în spa-
ţiu, astfel ca necesităţile şi interesele 
finanţelor publice să fie protejate şi 
realizate în mod raţional şi conform 
maximelor fundamentale ale impune-
rii. 

Astfel, aplicarea în timp a legii 
fiscale este bazată pe principiul anua-
lităţii impozitelor - în acest sens, în fi-
ecare an, prin dispoziţie generală, are 
loc perceperea impozitelor şi taxelor 
ca fiind reglementate din acel mo-
ment. Anul fiscal, la fel ca anul finan-
ciar, începe cu 1 ianuarie şi se termină 
cu 31 decembrie. În fiecare an fiscal 
prin acte normative de modificare a 
codului fiscal, are loc modificarea 
cotelor de impozitare, a subiectelor 

supuse impozitării, a modalităţii de 
impozitare. 

Modificarea şi/sau completarea 
Codului fiscal şi a legilor de punere 
în aplicare a titlurilor Codului fiscal 
intră în vigoare, peste 180 de zile ca-
lendaristice de la data publicării legii 
de modificare şi/sau de completare în 
Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova [3, Titlul I, art.7 alin.11]. Mai 
mult ca atât, pe parcursul anului fiscal 
(calendaristic), stabilirea de noi im-
pozite şi taxe de stat, locale, în afară 
de cele prevăzute de Codul Fiscal sau 
anularea ori modificarea impozitelor 
şi taxelor în vigoare privind determi-
narea subiecţilor impunerii şi a bazei 
impozabile, modificarea cotelor şi 
aplicarea facilităţilor fiscale se permit 
numai concomitent cu modificarea 
corespunzătoare a bugetului de stat şi 
a bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale [3,Titlul I, art.7 alin.2].

Deciziile autorităţilor administra-
ţiei publice – ale municipiilor, oraşe-
lor, satelor (comunelor), precum şi ale 
altor unităţi administrativ-teritoriale 
instituite în condiţiile legislaţiei, – cu 
privire la punerea în aplicare, la mo-
dificarea, în limitele competenţei lor, 
a cotelor, a modului şi termenelor de 
achitare şi la aplicarea facilităţilor se 
adoptă pe parcursul anului fiscal con-
comitent cu modificările corespunză-
toare ale bugetelor unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale [3, Titlul I, art.7 
alin.4]. 

 Aplicarea în spaţiu a legii fiscale 
este dirijată de principiul teritorialită-
ţii impozitelor, coordonat cu cerinţa 
de evitare a dublei impuneri a veni-
turilor.

Ipozitele şi taxele sunt datorate de 
persoanele fizice care au domiciliul 
sau rezidenţa în Republica Moldova, 
precum şi de cele nerezidente care 
realizează venituri din surse situate 
pe teritoriul Republicii Moldova, cu 
unele excepţii prevăzute de lege.

Contribuabilii care au subdivizi-
uni în afara unităţii administrativ-te-
ritoriale în care se află sediul central 
(adresa juridică) prezintă pentru aces-
tea din urmă dări de seamă fiscale şi 
plătesc impozite şi taxe (cu excepţia 
taxei pe valoarea adăugată, a acci-
zelor, a taxelor destinate transferării 
în fondul rutier şi a impozitului pe 
venit din activitatea operaţională) la 
bugetele unităţilor administrativ-te-

ritoriale de la sediul subdiviziunilor. 
Subdiviziunile amplasate în unităţile 
administrativ-teritoriale, al căror bu-
get nu constituie parte componentă 
a bugetului public naţional, plătesc 
impozitele şi taxele la bugetul unităţii 
administrativ-teritoriale unde se află 
reşedinţa de bază a întreprinderii, in-
stituţiei, organizaţiei. 

Interpretarea (explicarea) preve-
derilor actelor legislaţiei fiscale se 
efectuează de către organul care le-a 
adoptat, dacă actul respectiv nu pre-
vede altceva. Orice interpretare (ex-
plicare) se publică în mod oficial. 

De asemenea, în cazul în care apar 
unele neconcordanţe sau neînţelegeri 
pe deplin a normelor incluse în legis-
laţia fiscală, este indicat de a face apel 
la consultaţiile oferite de oficiile te-
ritoriale ale Inspectoratului Fiscal de 
Stat. Indiferent cui aparţine dorinţa 
de a interpreta abuziv normele fiscale 
în caz de divergenţe, ultimul cuvânt 
îl are organul legislativ sau judecăto-
resc (în caz de litigiu). 

Sistemul de impunere reprezintă 
totalitatea impozitelor, taxelor şi al-
tor contribuţii de plată, percepute în 
conformitate cu legislaţia fiscală în 
vigoare. 

Impozitele sunt baza obligatorie a 
achitărilor conform art. 58 din Consti-
tuţia Republicii Moldova care obligă 
cetăţenii să contribuie, prin impozite 
şi prin taxe, la cheltuielile publice. 
Sistemul legal de impuneri trebuie să 
asigure aşezarea justă a sarcinilor fis-
cale, iar orice alte prestaţii sunt inter-
zise, în afara celor stabilite prin lege.

Impozitele şi taxele, se percep în 
baza normelor incluse în Codul Fiscal 
precum şi a altor acte normative adop-
tate în conformitate cu Codul Fiscal şi 
reprezintă cea mai impunătoare sursă 
de venit a bugetului public naţional.

Relaţiile ce ţin de toate impozitele 
şi taxele de stat şi locale se reglemen-
tează de Codul fiscal şi de alte acte 
normative adoptate în conformitate 
cu acesta [3, Titlul I, art.1 alin.2]. 

În baza legislaţiei în vigoare pu-
tem defini impozitul ca o plată obli-
gatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de 
efectuarea unor acţiuni determinate 
şi concrete de către organul împuter-
nicit sau de către persoana cu funcţii 
de răspundere a acestuia pentru sau în 
raport cu contribuabilul care a achitat 
această plată [3, Titlul I, art.6 alin.1]. 
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Taxa, în art. 6 alin.2 al Titlului I 
al Codului Fiscal al Republicii Mol-
dova, este definită ca o plată obliga-
torie cu titlu gratuit, care nu este im-
pozit, iar în doctrina de specialitate, 
taxa reprezintă, alături de impozite, 
cea de a doua categorie principală de 
venituri la bugetul de stat [21, pag. 
62]. În alte surse taxa reprezintă ace-
le obligații bănești pe care trebuie să 
le achite persoanele fizice și juridice 
pentru diferite prestații efectuate de 
autoritățile publice și constă în sume-
le de bani prevăzute de hotărâri sau 
ordonanțe guvernamentale ori  sumă 
de bani care se percepe la anumite 
mărfuri sub formă de impozit.

Alte plăţi efectuate în limitele re-
laţiilor reglementate de legislaţia ne-
fiscală nu fac parte din categoria plă-
ţilor obligatorii, denumite impozite şi 
taxe. 

Din cele prezentate rezultă că, im-
pozitele şi taxele fac parte din cate-
goria de plăţi obligatorii pe care orice 
contribuabil trebuie să le achite, în 
conformitate cu legislaţia în vigoa-
re, acestora li se alătură contribuţiile 
de asigurări sociale şi contribuţiile 
de asigurare obligatorile de asistenţă 
medicală [11, pag.2], [13, pag.6], [16, 
pag.9].

Sistemul impozitelor şi taxelor de 
stat [12, art.V] include: 

a) impozitul pe venit; b) taxa pe 
valoarea adăugată; c) accizele; d) im-
pozitul privat; e) taxa vamală; f) taxe-
le rutiere; g) impozitul pe avere [12, 
art. V].

 Sistemul impozitelor şi taxelor lo-
cale [3, Titlul I, art.6 alin.5] include: 

a) impozitul pe bunurile imobilia-
re; b) impozitul privat; c) taxele pen-
tru resursele naturale; d) taxa pentru 
amenajarea teritoriului; e) taxa de 
organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe 
teritoriul unităţii administrativ-terito-
riale; f) taxa de plasare (amplasare) a 
publicităţii (reclamei); g) taxa de apli-
care a simbolicii locale; h) taxa pentru 
unităţile comerciale şi/sau de prestări 
servicii; i) taxa de piaţă; j) taxa pentru 
cazare; k) taxa balneară; l) taxa pentru 
prestarea serviciilor de transport auto 
de călători pe rutele municipale, oră-
şeneşti şi săteşti (comunale); m) taxa 
pentru parcare; n) taxa de la posesorii 
de câini; p) taxa pentru parcaj; r) taxa 
pentru salubrizare; s) taxa pentru dis-
pozitivele publicitare.

Impozitele şi taxele percepute în 
conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal şi cu alte acte normative adop-
tate în conformitate cu acesta, după 
cum am menţionat mai sus, reprezintă 
surse de venituri ale bugetului de stat 
şi ale bugetelor unităţilor administra-
tiv-teritoriale. 

Impozitul privat se virează la bu-
getul de stat sau la bugetul unităţii 
administrativ-teritoriale, în funcţie 
de apartenenţa bunului. Impozitul 
pe venitul persoanelor fizice şi taxe-
le rutiere (în partea ce ţine de taxa 
pentru folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în Re-
publica Moldova) reprezintă surse de 
reglementare a veniturilor sistemului 
bugetar. 

Pentru unitatea teritorială auto-
nomă cu statut juridic special (UTA 
Găgăuzia), surse de reglementare a 
veniturilor sistemului bugetar sunt de 
asemenea impozitul pe venitul per-
soanelor juridice (colectat pe teritoriul 
unităţii teritoriale autonome), taxa pe 
valoarea adăugată (în partea ce ţine de 
taxa pe valoarea adăugată la mărfurile 
produse şi serviciile prestate de agen-
ţii economici din unitatea autonomă) 
şi accizele la mărfurile (producţia) su-
puse accizelor, fabricate pe teritoriul 
unităţii date.

Contribuabilii care au subdiviziuni 
și/sau obiecte impozabile calculează 
și sting prin achitare obligațiile fis-
cale aferente subdiviziunilor/obiecte-
lor impozabile corespunzător locului 
amplasării acestora (cu excepția taxei 
pe valoarea adăugată, a accizelor, a 
taxelor destinate transferării în fondul 
rutier și a impozitului pe venit stabilit 
agenţilor economici subiecţi ai secto-
rului întreprinderilor mici şi mijlocii 
[12, pag. 21]. 

Administrarea fiscală puternică 
reprezintă un factor important atât 
pentru acumularea veniturilor la bu-
getul de stat, cât și pentru promovarea 
unei concurențe echitabile în sectorul 
privat și minimizarea corupției.

Atunci când contribuabilii sunt 
tratați în mod nedrept și se tolerea-
ză evaziunea fiscală, întreprinderile 
care respectă normele se confruntă 
cu condiții relativ dezavantajoase și 
deseori se simt forțate să încalce legea 
pentru a rămâne competitive. Admi-
nistrarea neechitabilă și împovărătoa-
re, comunicarea slabă și oportunitățile 

excesive pentru corupție agravează 
această problemă.

Administrarea fiscală reprezintă 
activitatea organelor de stat împu-
ternicite şi responsabile de asigura-
rea colectării depline şi la termen a 
impozitelor şi taxelor, a penalităţilor 
şi amenzilor în bugetele de toate ni-
velurile, precum şi de efectuarea ac-
ţiunilor de urmărire penală în caz de 
existenţă a unor circumstanţe ce ates-
tă comiterea infracţiunilor fiscale [3, 
Titlul I, art.9]. 

În Republica Moldova adminis-
trarea fiscală continuă să rămână o 
problemă serioasă care afectează pro-
cesul de colectare a impozitelor, dar şi 
calitatea mediului de afaceri.

De asemenea, există o serie de di-
ficultăţi în soluţionarea disputelor şi 
litigiilor fiscale,cum ar fi: procedurile 
învechite şi durata sporită a controa-
lelor şi inspecţiilor fiscale, abilităţile 
limitate ale personalului ce activează 
în domeniul fiscal şi insuficienţa dia-
logului public-privat în domeniul po-
liticilor fiscale. Toate aceste concluzii 
se regăsesc în numeroasele rapoarte 
din ţară şi studii realizate în ultimul 
timp.

Organele care exercită atribuţii de 
administrare fiscală sunt: 

-Serviciul Fiscal de Stat [14, pag. 
34];

- organele vamale;
- serviciile de colectare a impozi-

telor şi taxelor locale din cadrul pri-
măriilor;

- şi alte organe abilitate, conform 
legislaţiei. 

 Organele cu atribuţii de adminis-
trare fiscală, în procesul exercitării 
atribuţiilor respective: - conlucrează 
între ele; - colaborează cu alte autori-
tăţi publice; - se informează reciproc 
despre măsurile întreprinse şi despre 
rezultatele lor; - fac schimb de infor-
maţii în scopul exercitării atribuţiilor; 
- au dreptul să colaboreze cu organele 
competente din alte ţări [14, pag. 24]; 
- să fie membre ale organizaţiilor in-
ternaţionale de specialitate.

Organizarea activităţii şi funcţi-
onarea organelor cu atribuţii de ad-
ministrare fiscală sunt reglementate 
de legislaţia Republicii Moldova şi 
tratatele internaţionale la care Repu-
blica Moldova este parte. Organele cu 
atribuţii de administrare fiscală şi per-
soanele cu funcţie de răspundere ale 
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acestora care nu îşi îndeplinesc cores-
punzător obligaţiile poartă răspundere 
în conformitate cu legislaţia. 

Serviciul Fiscal de Stat este au-
toritate administrativă care îşi des-
făşoară activitatea în subordinea 
Ministerului Finanţelor. Ministerul 
Finanțelor exercită dirijarea metodo-
logică a Serviciului Fiscal de Stat, 
fără ingerinţe în activitatea acestuia. 
Sarcina de bază a Serviciului Fiscal 
de Stat constă în asigurarea adminis-
trării fiscale, prin crearea de condiţii 
contribuabililor pentru conformare la 
respectarea legislaţiei, aplicarea uni-
formă a politicii şi reglementărilor în 
domeniul fiscal.

Concluzii. Pentru ca sistemul fis-
cal să răspundă cât mai bine cerinţelor 
dezvoltării economico-sociale, se ela-
borează o seamă de lucrări teoretice 
şi proiecte guvernamentale în care se 
configurează viitoarea structură a sis-
temului fiscal. Scopul acestor abordări 
teoretice este de a proiecta structuri 
fiscale care să asigure: dispersia mai 
echitabilă a sarcinii fiscale în societa-
te, reducerea disfuncţionalităţilor sis-
temului fiscal, eliminarea riscului de 
opoziţie la plata impozitelor, în con-
diţiile asigurării necesarului de resur-
se financiare publice ale statului.

 În consecinţă, funcţionarea im-
pozitului presupune existenţa unor 
structuri adecvate ale sistemului fis-
cal, caracterizate printr-un ansamblu 
de instrumente fiscale şi printr-un an-
samblu de instituţii centrale şi terito-
riale, cu competenţe generale şi speci-
ale, prin care se aplică politica fiscală 
şi se gestionează relaţiile fiscale.
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