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Nota tehnică nr. 1 
 

Privind impactul măsurilor de politică fiscală în 1998-2009  
1. Introducere 
Începând cu anul 1998 sistemul fiscal naţional a fost îmbunătăţit considerabil şi adaptat la noile condiţii de piaţă, prin 
realizarea celei de-a doua reformă fiscală în Republica Moldova în conformitate cu Concepţia reformei fiscale a 
Republicii Moldova. 
De rînd cu alte măsuri de politică fiscală, legislaţia fiscală a fost consolidată într-un document unic - Codul fiscal, care la 
ora actuală cuprinde 8 titluri care reglementează impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, impozitul pe 
bunurile imobiliare, taxele locale, administrarea fiscală, taxele pentru resursele naturale. Se preconizează sistematizarea şi 
simplificarea în continuare a legislaţiei fiscale, prin promovarea şi punerea în aplicare a următoarelor titluri ale Codului 
Fiscal – taxele rutiere, impozitele sociale, taxa vamală, alte impozite şi taxe, cît şi prin perfecţionarea legislaţiei fiscale. 
Prezentul studiu1 oferă o analiza a impactului măsurilor de politică fiscală întreprinse ca urmare a reformei fiscale 
demarate în 1998 şi formulează propuneri privind reformarea în continuare a sistemului fiscal naţional. 

2. Presiunea fiscală 

Nivelul presiunii fiscale, determinat de ponderea veniturilor fiscale fără contribuţiile de asigurări sociale şi medicale în 
PIB, în Republica Moldova a variat de la un an la an în perioada 1998 – 2005, înregistrînd în 1998 cel mai înalt nivel de 
23,5%, ulterior avînd tendinţe atît de diminuare cît şi majorare a acestuia. Structura fiscalităţii, apreciată prin ponderea 
fiecărui impozit în PIB, fiind asigurată pronunţat de TVA şi accize (vezi tabelul 1).  Acest indicator în 2001 – 2005 a 
înregistrat o creştere însemnată de la 17,5% - în 2001 la 22,8% - în 2005, va fi practic menţinut în 2006 – 2007 cu o 
tendinţă de diminuare a acesteia în 2008 – 2009 de la 23.8% - în 2007 la 23% - în 2009 din contul modificărilor produse 
la impozitul pe venit, TVA şi accize.  

Tabelul 1. Evoluţia nivelului general al presiunii fiscale şi pe tipuri de impozite şi taxe în Republica Moldova, 1998 – 2009 
Executat Estimat Indicatori 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Scontat 

2006 2007 2008 2009 
I. Ponderea veniturilor fiscale în PIB (fără 
contribuţiile la BASS şi FAOAM) , %   inclusiv 

 
23,5 

 
17,6 

 
18,3 

 
17,5 

 
18,5 

 
20,2 

 
21,0 

 
22,8 

 
23,4 

 
23,8 

 
23.1 

 
23 

§ impozitul pe venitul persoanelor juridice 2,0 1,9 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 
§ impozitul pe venitul persoanelor fizice 2,5 1,8 1,7 1,8 2,1 2,3 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 
§ TVA 12,3 7,6 8,4 7,9 9,0 10,1 10,7 12, 6 14.2 15,0 14,6 14,6 
§ accize 4,1 3,6 4,1 3,6 2,9 3,2 2,8 3,2 2,7 2,5 2,4 2,3 
§ taxa vamală 0,7 0,6 0,5 0,6 0,9 1,1 1,0 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 
§ impozitul pe bunurile imobiliare 0,2 0,2 0,2 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
§ impozitul funciar 0,9 1,1 1,0 0,9 0,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 
§ taxele rutiere 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
§ taxele locale 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
§ impozitul pentru resursele naturale 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
§ patenta de întreprinzător - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 
§ impozitul privat -  - - - - - - - - - - - 
II. Ponderea veniturilor fiscale în PIB (cu 
contribuţiile la BASS şi FAOAM) , %    inclusiv 

 
32,1 

 
24,0 

 
24,6 

 
24,2 

 
25,6 

 
27,3 

 
29,7 

 
32,0 

 
33,1 

 
34,0 

 
33,7 

 
34,1 

§ contribuţiile la BASS 8,5 6,3 6,3 6,7 7,1 7,1 7,7 8,0 8,5 8,7 9,0 9,4 
§ contribuţiile la FAOAM - - - - - - 1,0 1,2 1,2 1,5 1,6 1,7 
Informativ: PIB, mil. lei 9122,1 12321,6 16020,0 19051,5 22555,9 27618,9 32032 36755,3 43000 49300 56000 63300 

 

Nivelul presiunii fiscale, determinat de ponderea veniturilor fiscale cu contribuţiile de asigurări sociale şi medicale în PIB, 
în Republica Moldova în 2001– 2005 de asemenea a înregistrat o creştere seminificativă de la 24,2% - în 2001 la 32,0% - 
în 2005. Tendinţa va fi păstrată şi în 2006 – 2009. Aceasta contribuie şi la un ritm sporit de creştere a presiunii fiscale din 
contul impozitelor directe comparativ cu cele indirecte. Astfel în anul  2009 faţă de 2005 ponderea veniturilor din 
impozitele directe în PIB va creşte  cu 1,3 puncte procentuale, iar cea din contul impozitelor indirecte va spori cu 0,9 
puncte procentuale. În anul 2004 se semnifică o creştere mai pronunţată a veniturilor din impozitele directe, ca pondere în 
PIB, de la 12,9% - în 2003 la 15,2% - în 2004, ca urmare a introducerii în 2004 a primelor de asigurare medicală, ceea ce 
se prezintă în graficul 1. Totodată, concluzia dată nu rezolvă problema raportului cantitativ în cadrul sistemului fiscal al 
acestor două categorii de impozite şi poate fi soluţionată decît prin luarea în considerare de către factorii de decizie a 
datelor concrete cu caracter economic, a aspectelor social-politice şi a obiectelor de impunere. 

Graficul 1. Evoluţia presiunii fiscale în funcţie de impozitele directe şi indirecte în 1998 - 2009
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1 iniţiat întru realizarea priorităţilor Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană 
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Cît  priveşte presiunea fiscală asupra persoanelor fizice înregistrată în 1998 – 2004, aceasta a avut o tendinţă de creştere 
semnificativă, de la 3,6% - în 1998 la 10% - în 2005, menţinîndu-se şi în perioada ulterioară, care în pofida faptului că se 
reduc cotele impozitului, se majorează mărimea scutirilor, se modifică structura grilelor de venit impozabile şi creşte 
mărimea salariului mediu pe ţară – presiunea fiscală sporeşte de la 10,4% - în 2006 la 13,6% - în 2008 diminuîndu-se 
puţin în 2009 (în rezultatul modificărilor de politică fiscală propuse pentru 2007 – 2009). Aceasta se explică prin sporirea 
contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi medicale. Evoluţia  presiunii fiscale asupra persoanelor fizice în funcţie de 
salariul mediu anual pe ţară ca urmare a realizării măsurilor de politică fiscală privind impozitul pe venit la persoanele fizice în anii 
1998-2009 poate fi urmărită în tabelul 2. 
 
Tabelul 2.  Evoluţia  presiunii fiscale privind impozitul pe venitul persoanele fizice, 1998-2009 

Executat Estimat Nr. 
d/o 

Indicatori 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Scontat 
2006 2007 2008 2009 

1. Salariul mediu anual pe ţară, lei 3024 3655,2 4894,8 6524,4 8298 10689,6 13236 15840 19800 24180 29040 34320 
2. Scutirea anuală personală , lei 

 
 

2100 2100 2520 2520 2520 3600 
 

3600 3960 4500 5400 5940 6540 
3. Scutirea anuală  pentru persoane întreţinute, 

lei 
 

120 120 120 120 120 240 
 

240 600 840 1440 1560 1680 
4. Deducerea contribuţiei individuale de 

asigurări sociale, lei 
30 

(1%) 
36,5 
(1%) 

48,9 
(1%) 

65,2 
(1%) 

83,0 
(1%) 

106,9 
(1%) 

264,7 
(2%) 

316,8 
(2%) 

594 
(3%) 

967,2 
(4%) 

1452 
(5%) 

2059,2 
(6%) 

5. Deducerea contribuţiei individuale de 
asigurări medicale, lei - - - - - 

 
- - 

316,8 
(2%) 

396 
(2%) 

604,5 
(2,5%) 

726 
(2,5%) 

858 
(2,5%) 

6. Venitul anual impozabil, lei 804 1435,2 2254,8 3884,4 5658 6849,6 9396 10646,4 13470 15768,3 19362 23182,8 
7. Suma anuală a impozitului pe venit, lei 80,4 143,5 225,5 388,4 565,8 685,0 939,6 958,2 1077,6 1103,8 1766,4 1570,6 
8. Suma anuală a prelevărilor fiscale suportate, 

lei 110,4 180 274,4 453,6 648,8 791,9 1204,3 1591,8 2067,6 2675,5 3944,4 4487,8 
9. Presiunea fiscală, % 3,6 4,9 5,6 6,9 7,8 7,4 9,1 10,0 10,4 11,1 13,6 13,1 

 

Totodată, în situaţia în care procesul de definitivare a sistemului fiscal naţional nu a fost finalizat, nu poate fi asigurat un 
grad suficient de stabilitate a nivelului fiscalităţii.    

3. Facilităţile fiscale 
Pe parcursul perioadei supuse studiului impozitele au intervenit activ ca instrumente de reglare conjucturală, structurală şi 
socială asupra activităţii agenţilor economici şi a persoanelor fizice prin acordarea de facilităţi fiscale, ponderea cărora în 
PIB în 2005 s-a redus pînă la 4,4%, faţă de 6,7%, 7,1% şi 5,7%, respectiv, în anii 2002 – 2004 (tabelul 3).  Aceasta se 
datorează în mare parte: anulării în 2004 a facilităţilor fiscale stabilite la TVA pentru unele mărfuri şi materii prime 
utilizate în agricultură, precum şi pentru utilajul, tehnica şi agregatele complementare, cu excepţia celor utilizate în 
industria de prelucrare a producţiei agricole, măsură care a fost extinsă şi în 2005; extinderii sistemului de facilităţi fiscale 
acordate la taxa vamală, prin implementarea începînd cu 2004 a acordurilor de comerţ liber semnate de către Republica 
Moldova în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est de rînd cu cele existente în cadrul acordurilor similare 
cu ţările-membre CSI şi România, precum şi a celor acordate la impozitul pe venit în 2005 agenţilor micului business, 
celor care efectuează investiţii din orice surse (autohtone sau străine) şi activează în domeniile tehnologiilor 
informaţionale, ştiinţei şi inovării.  
Tabelul 3. Evoluţia facilităţilor fiscale pe principalele tipuri de impozite şi ponderea acestora în PIB în 2002 – 2005 

2002 2003 2004 2005 Facilităţile fiscale 
pe principalele tipuri de impozite mil. lei % mil. lei % mil. lei % mil. lei % 

TVA 748,6 3,3 1173,0 4,2 740,3 2,3 860,0 2,3 
Accize - - 25,0 0,1 34,2 0,1 - - 
Taxa vamală 432,7 1,9 456,3 1,6 701,2 2,2 253,1 0,7 
Impozitul pe venitul persoanelor juridice 226,3 1,0 240,3 0,9 260,3 0,8 352,3 1,0 
Impozitul pe bunurile imobiliare 36,0 0,2 37,5 0,1 42,2 0,1 66,2 0,2 
Impozitul funciar 65,0 0,3 70,0 0,2 76,0 0,2 79,4 0,2 
Total facilităţi fiscale 1508,6 6,7 1964,3 7,1 1854,2 5,8 1611,0 4,4 
 
Structura facilităţilor fiscale variază atât în funcţie de tipurile de impozite şi taxe, modul de calcul al acestora, cît şi de 
scopul de aplicare a facilităţilor fiscale.  
 
4. Impactul modificărilor de politică fiscală 
 
Măsurile de politica fiscală implementate începând cu 1998 şi pînă în prezent au fost puse în concordanţă cu evoluţia 
reformării întregului sistem fiscal naţional şi orientate spre realizarea obiectivelor economice, sociale şi fiscale. Evoluţia 
principalelor modificări de politică fiscală în 1998 – 2006 se prezintă în tabelul 4. 
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 Tabelul 4. Evoluţia măsurilor de politică fiscală privind impozitul pe venit, impozitele sociale şi TVA în 1998 - 2006 
Indicatori 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 
 
 
Mărimea grilelor de venit impozabile şi cotele 
impozitului pe venitul persoanei fizice, lei anual/% 

6000– 10%
 

6000 –10800 – 15%
 

10800– 28%
 

6000– 10%
 

6000 –10800 – 15%
 

10800 – 28%
 

10800 – 10%
 

10800 -15000 – 15%
 

15000 – 28%
 

12180 – 10%
 

12180 -16200 – 15%
 

16200 – 28%
 

12180 – 10%
 

12180 -16200 – 15%
 

16200 – 25%
 

12180 – 10%
 

12180 -16200 – 15%
 

16200 – 25%
 

16200 – 10%
 

16200 -21000 –15%
 

21000 – 22%
 

16200 – 9%
 

16200 -21000 –14%
 

21000 – 20%
 

16200 – 8%
 

16200 -21000 –13%
 

21000 – 20%
 

Cota impozitului pe venitul persoanelor juridice, % 32% 28% 28% 28% 25% 22% 20% 18% 15% 
Scutirea anuală personală, lei 2100 lei 2100 lei 2520 lei  2520 lei 2520 lei 3600 lei 3600 lei 3960 lei 4500 lei 
Scutirea anuală pentru persoanele întreţinute, lei 120 lei 120 lei 120 lei 120 lei 120 lei 240 lei 240 lei 600 lei 840 lei 
Cota de asigurare socială a angajatorului, % 31% 31% 31% 31% 29% 29% 28% 27% 26% 
Cota de asigurare socială a salariatului, % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 
Prima de asigurare medicală a angajatorului, % - - - - - - 2% 2% 2% 
Prima de asigurare medicală a salariatului, % - - - - - - 2% 2% 2% 
Cota standard a TVA, % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Cotele reduse ale TVA, % - 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 5%, 8% 
 
În particular, acestea se referă la: 
• crearea unui cadru fiscal favorabil pentru creşterea fluxului de investiţii străine şi autohtone, susţinerea producătorilor 
şi sporirea cointerisării lor în fabricarea şi comercializarea producţiei proprii inclusiv a agenţilor micului business, 
redistribuirea echitabilă a veniturilor între diferite pături ale populaţiei, prin revederea facilităţilor fiscale acordate şi 
menţinerea celora care contribuie la creşterea economică şi reducerea sărăciei: 

1) începînd cu 2001, scutirea totală sau parţială de impozitul pe venit pe un termen de 2 – 3 – 5 ani a diferitor 
categorii de contribuabili, inclusiv a întreprinderilor cu investiţii străine şi autohtone, agenţilor ai micului business, 
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), cooperativelor agricole de prestări servicii; începînd cu 1998, scutirea parţială de 
impozitul pe venit pe un termen de 5 ani a agenţilor economici al căror capital social este constituit sau majorat cu 
250 mii dolari SUA, 1 milion dolari SUA sau cu 2 milioane dolari SUA, precum şi reducerea venitului impozabil cu 
o anumită mărime; începînd cu 2005, scutirea integrală de impozitul pe venit pe un termen de 5 ani a agenţilor 
economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi pe un termen nelimitat a agenţilor economici din 
sfera ştiinţei şi inovării;  
2) în 1999, scutirea de TVA a utilajului, tehnicii şi agregatelor complementare pentru acestea destinate producerii, 
materiei prime şi materialelor destinate sectorului agricol cu extinderea acesteia pe parcursul perioadei de referinţă, 
cu eliminarea treptată a acestor facilităţi fiscale începînd cu 2004 pînă la începutul 2006; în 2002, a fost introdusă 
scutirea de TVA la mijloacele fixe depuse în capitalul social al agenţilor economici; în 2004, serviciile prestate pe 
teritoriul republicii de întreprinderile industriei uşoare în baza contractelor în lonh sînt supuse cotei zero a TVA. 

• atribuirea unui rol important impozitului pe venitul persoanelor juridice ca pîrghie economică de stimulare a 
investiţiilor, activităţii economice şi de legalizare a veniturilor ilicite, prin reducerea esenţială pentru toţi agenţii 
economici a cotei acestuia de la 32% în 1998 până la 15% în 2006, reducerea pentru toţi producătorii agricoli a cotei de 
bază a impozitului pe venit, cu 80% - în 1998 (cota de bază – 32%); cu 60% - în 1999 (28%); cu 40% - în 2000 (28%); cu 
20% - în 2001 (28%), scutirea integrală a producătorilor agricoli de impozitul pe venit pe un termen de 5 ani începînd cu 
2006, reducerea cotei generale de asigurare socială de la 32% - în 1998 la 30% - în 2002 şi a cotei de asigurare socială a 
angajatorului de la 31% - în 2000 la 29% - în 2002 şi cu cîte 1 procent în fiecare din următorii ani începînd cu 2004;  
• sporirea nivelului stării sociale a populaţiei, prin sporirea mărimilor grilelor de venituri impozabile, mărimii scutirii 
personale şi scutirii pentru persoanele întreţinute, reducerea cotelor impozitului pe venitul persoanelor fizice; 
• susţinerea păturilor social-vulnerabile ale populaţiei şi menţinerea preţurilor minime la mărfuri de primă necesitate, 
prin introducerea în 1999 a cotei reduse a TVA de 8% la pîine, alte produse de panificaţie, lapte, produse lactate, care în 
2006 a fost extinsă şi la medicamente; în 1999, gazele naturale şi gazele lichefiate au fost scutite de TVA, trecînd în 2000 
la categoria mărfurilor impozitate la cota redusă a TVA de 5%; în 1999, energia electrică, energia termică şi apa caldă 
livrată populaţiei au fost scutite de TVA, trecînd în 2001 la categoria mărfurilor impozitate la cota zero a TVA; în 2002, 
aplicarea cotei zero a TVA la lucrările de construcţie efectuate prin metoda ipotecară; 
• susţinerea sectorului agricol, prin scutirea în 1999 a producţiei agricole primare, iar în 2001 – cu atribuirea la 
categoria mărfurilor impozitate la cota redusă a TVA de 5%; 
 
Ca urmare a implementării măsurilor de politică fiscală privind impozitul pe venit în perioada supusă studiului se 
înregistrează o extindere a bazei impozabile prin scoaterea în evidenţă a unor venituri ilegale ale acestora şi creşterii 
numărului agenţilor economici care înregistrează venit. Suplimentar, ponderea sumei totale a scutirilor în mărimea 
venitului brut  a persoanelor fizice în 1998 – 2005 variază între 7,3% - 10,5%, iar ponderea sumei totale a impozitului pe 
venitul persoanelor fizice în mărimea venitului brut a descrescut de la 85,7% - în 1998 la 44% - în 2005, ceea ce denotă 
despre sporirea salariilor şi lăsarea a unei mărimi mai mare din acesta la dispoziţia persoanei fizice. De astfel, şi ritmul de 
creştere a veniturilor de la acest impozit a atins în mediu o creştere cu 30% - 50%, fenomen care poate fi urmărit în 1998 
– 2004, anul 2005 semnalînd o descreştere semnificativă al acestuia de peste 10 ori (vezi tabelul 5). Impact pozitiv similar 
preconizîndu-se că va fi obţinut şi odată cu introducerea începînd cu 2006 a unei noi reglementări în impozitarea 
veniturilor nerezidenţilor care activează în Republica Moldova, prin concretizarea surselor de venit, a formelor de 
activitate şi modului de beneficiere a facilităţilor fiscale în sensul evitării dublei impuneri. 
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Tabelul 5. Evoluţia ritmului de creştere a impozitului pe venit, ca urmare a modificărilor de politică fiscală în 1998 – 2006. 
Executat Nr. 

d/o 
Indicatori 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Scontat 

2006 
1. Impozitul pe venitul persoanelor 

juridice, mil. lei/% 
178,6 

x 
233,4 
30,7 

275,6 
18,1 

349,7 
26,9 

427,6 
22,3 

577,5 
35,1 

779,5 
35,0 

801,9 
2,9 

860,9 
7,4 

2. Impozitul pe venitul persoanelor 
fizice, mil. lei/% 

224,0 
x 

218,8 
- 

264,5 
20,9 

347,6 
31,4 

467,4 
34,5 

623,4 
33,4 

796,5 
27,8 

869,2 
9,1 

995,0 
14,5 

 
Ca urmare a implementării măsurilor de politică fiscală privind TVA, se observă tendinţa generală de creştere a ponderii 
TVA în alimentarea cu venituri a bugetului de stat. Astfel, se constată că în fiecare an TVA a deţinut o pondere 
importantă în totalul veniturilor bugetului, asigurând ca în anul 1998 ele să reprezinte 41,3%, în special de mărfurile, 
serviciile produse în Republica Moldova de 68% comparativ cu mărfurile importate  - de 32%. Ponderea ei a scăzut 
semnificativ în 2000 – 2002 comparativ cu ceilalţi ani supuşi studiului.  
După anul 1998, structura veniturilor din TVA s-a modificat în favoarea mărfurilor importate în direcţia majorării 
acestora. În anii 1999 – 2001, acestea au deţinut proporţii, respectiv, de 63,0%, 73,2% şi 79,9% din totalul de venituri din 
TVA. Structura veniturilor din TVA denotă tendinţa de creştere esenţială în continuare a ponderii veniturilor TVA de la 
mărfurile importate, în 2005 atingînd 87,6% din totalul de venituri, în pofida faptului că a fost redusă lista mărfurilor 
scutite de TVA. 
Studiului au fost supuşi şi următorii indicatori: ritmul creşterii în dinamică a exportului, a restituirii TVA, a importului şi 
a veniturilor din TVA, rezultatele căruia se prezintă în tabelul 6. 
 
Tabelul 6.  Ritmul creşterii în dinamică a exportului, importului, restituirii TVA şi a încasărilor din veniturie din TVA în 2001 – 2006 

Executat Scontat Nr. 
d/o 

Indicatori 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. Suma TVA restituită, mil. lei 400,3 517,9 758,0 995,7 1006,0 1000 
2. Ritmul creşterii restituirii TVA x 1,29 1,46 1,31 1,01 0.99 
3. Valoarea exportului de mărfuri, servicii, mil. lei 7301,4 8758,4 10981,0 12115,5 13746,6 16189,5 
4. Ritmul creşterii exportului x 1,20 1,25 1,10 1,13 1,18 
5. Suma TVA încasată la importul mărfurilor, mil. lei 1196,6 1668,6 2374,3 2978,5 4051,8 5106,0 
6. Ritmul creşterii veniturilor din TVA x 1,39 1,42 1,25 1,36 1,26 
7. Valoarea importului de mărfuri, mil. lei 11506,8 14116,8 19487,8 21758,7 29131,2 36700,5 
8. Ritmul creşterii importului x 1,23 1,38 1,12 1,34 1,26 

 

Se constată că dinamica creşterii exportului pînă în anul 2004 a condiţionat creşterea restituirilor TVA din buget de 1,46 
ori. Cu toate că exportul are o tendinţă de creştere în următorii ani, sumele restituite ale TVA, în principiu, vor fi într-o 
creştere nesemnificativă. Aceasta se datorează şi reducerii numărului de contribuabili ai TVA care solicită restituirea, ca 
urmare a modificării cerinţelor de înregistrare a acestora în calitate de contribuabili ai TVA, începînd cu 2003. La rîndul 
său, dinamica creşterii importului pînă în anul 2004 a condiţionat creşterea încasărilor de TVA la importul mărfurilor de 
1,42 ori, un nivel similar înregistrîndu-se şi în anul 2005 – de 1,36 ori. Cu toate că începînd cu 2006 se preconizează 
creşterea semnificativă a importului, veniturile din TVA la importul mărfurilor au tendinţă de reducere. Motivul urmează 
a fi căutat în evoluţia structurii mărfurilor importate scutite şi nescutite de TVA. 

Cît priveşte accizele, în cursul perioadei de referinţă, în structura acestora un loc important le revine accizelor de la vinul 
din struguri, coniac şi şampanie, deţinând cele mai mari proporţii de 20,9% în anul 1998 şi de 15,6% în 2000, şi de la 
articolele de tutungerie, înregistrând proporţii însemnate de 20,4% în 2000 şi de 18,7% în 2001. Însă, începând cu 1998 şi 
până în prezent o însemnătate fiscală le au accizele la benzină şi motorină: în 1999 acestuia i-au revenit 54,6% din totalul 
de venituri din accize. Nivelul încasărilor de accize la benzină şi motorină au alcătuit 46,7% - în 1998, 37,1% - în 2000, 
fapt care permite de a asigura venituri sigure la bugetul ţării. 
În 1998, ponderea accizelor în totalul de venituri a bugetului consolidat a continuat să crească de la 13,7% - în 1998 la 
14,3% - în 1999, ca urmare a: majorării de 3 ori a cotei accizelor la vinul-materie primă pentru fabricarea vinurilor, în 
perioada 30 decembrie 1997 – 01 mai 2000; majorării esenţiale a cotelor accizelor la bere, în 1998 –1999; introducerii 
accizelor la mustul din struguri sulfitat şi armonizat, de la 24 aprilie 1997, şi la vin-materie primă de fructe, de struguri şi 
fructe cu proporţie a vinului de struguri de până la 30 decembrie 1997; majorării cotelor accizelor la ţigări de foi şi 
trabucuri, motorină, benzină auto, de la 08 august 1998; introducerii accizelor de la 12 februarie 1998 la autoturisme şi de 
la 08 august 1998 la cafea boabe, cafea râşnită şi ness, îmbrăcăminte din blană naturală, televizoare, magnetofoane, 
videomagnetofoane, mobilă de oficiu, mobilă de uz casnic şi de lux, icre negre, icre roşii, parfumuri. 
De la 12 februarie 1998 au fost stabilite cote unice ale accizelor atît pentru mărfurile autohtone, cît şi pentru import, 
creînd condiţii egale pentru toţi agenţii economici. Din 1 mai 2000, pentru toate mărfurile (producţia) supuse accizelor 
sînt aplicate aceleaşi unităţi de măsură şi sînt atribuite poziţii tarifare conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii 
Moldova, fapt ce permite uşurarea administrării din partea organelor fiscale, vamale şi a contribuabililor. 
În 2004, pentru divinuri, votcă, wisky, rom, rachiu şi lichioruri a fost stabilită cota ad valorem în procente de la valoarea 
de piaţă a mărfii, în schimbul celei stabilite în suma absolută la unitatea de măsură.  
Totodată, cu toate că lista mărfurilor supuse accizelor a rămas practic nemodificată, cu excepţia extinderii acesteia cu 
derivatele produselor petroliere (în 2002), derivatele alcoolului etilic (în 2005) şi excluderii din aceasta a licenţei pentru 
activitate în domeniul jocurilor de noroc (în 2006), ponderea accizelor în totalul de venituri ale bugetului public naţional 
înregistrează o descreştere însemnată de la 12,1% - în 2000 la 7,1% - în 2006. Un motiv ar putea fi descreşterea sumelor 
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accizelor restituite din buget. Mărimea facilităţilor fiscale acordate la plata accizelor nu influenţează totalul de accize, dat 
fiind menţinerea acesteia fără modificări esenţiale.  
 
5. Concluzii 
 
În rezultatul studiului pot fi conturate următoarele concluzii şi recomandări: 

1. În 2001 – 2006, cota efectivă a impozitului pe venitul persoanelor juridice e cu mult mai mică decît cota 
impozitului stabilită prin legislaţia fiscală, adică de 20,3% (28%) – în 2001, 16,5% (25%) – în 2002, 14,2% 
(22%) – în 2003, 16,7% (20%) – în 2004, 14,7% (18%) – în 2005; 

2. În 1998 – 2005, suma impozitului pe venit rămasă la dispoziţia agenţilor economici ca urmare a acordării 
facilităţilor fiscale are o tendinţă periodică de creştere, de la 7,9% - în 1998 la 45,5% - în 2000, de la 27,1% - în 
2001 la 34,6% - în 2002, de la 29,4% - în 2003 la 30,5% - în 2005;  

3. Datorită diversificării structurii de facilităţi fiscale la impozitul pe venit, urmează a fi efectuată analiza privind 
impactul facilităţilor fiscale acordate în anul 2005 agenţilor economici din micul business, celor care efectuează 
investiţii din orice surse (autohtone sau străine) şi activează în domeniile tehnologiilor informaţionale, ştiinţei şi 
inovării, cît şi impactul a celorlalte facilităţi fiscale, asupra veniturilor bugetare, activităţii agenţilor economici şi 
nivelului investiţiilor directe în economie, în vederea optimizării sistemului de facilităţi fiscale acordate la 
impozitul pe venitul persoanelor juridice; 

4. Modificările în cadrul cotelor impozitului pe venitul persoanelor fizice au avut un efect imediat asupra venitului 
disponibil al majorităţii contribuabililor, ceea ce au făcut ca impozitul pe venitul persoanelor fizice să devină 
extrem de util pentru promovarea stabilităţii şi creşterii economice; 

5. În 1998 – 1999, în pofida faptului că politica fiscală a avut o stabilitate în ce priveşte cotele impozitului, mărimea 
scutirilor, nemodificarea grilelor de venituri impozabile, toate acestea au condus la majorarea numărului de 
plătitori ai impozitului cu 8,6%; impozitul se asigură datorită faptului că cota maximă a impozitului e de 28%, cu 
toate că numărul plătitorilor al căror venit se impozitează cu această cotă constituie 1- 2%; 

6. În 2000, persoanele fizice au avut posibilitatea să facă economii din contul majorăii mărimii grilelor de venituri 
impozabile, cu toate că cota maximă a impozitului a fost menţinută la nivelul anilor 1998 – 1999, de 28%; 

7. În 2001 repetat au fost majorate mărimea grilelor de venituri impozabile cu menţinerea acestora în perioada 2002 
– 2003, micşorîndu-se cu aceasta şi cota maximă a impozitului şi menţinîndu-se mărimile cotelor mici şi mijlocie 
ale impozitului la nivelul anului 1998, fapt care a permis majorarea numărului de persoane fizice care au fost 
supuse primelor grile de venituri impozabile şi lăsarea la dispoziţia acestora a mai multor mijloace băneşti; 
încasările din acest impozit totuşi rămîn a fi încasate din contul menţinerii cotei maxime a impozitului (50 – 60 la 
sută); 

8. În 2004, ca urmare a majorării grilelor de venituri impozabile şi diminuării cotei maxime a impozitului, a sporit 
neesenţial numărul persoanelor fizice care se supun impozitului la grila a doua şi a treia de venituri impozabile; 

9. Începînd cu 2005, măsurile de politică fiscală au fost orientate şi spre diminuarea cotelor mici şi mijlocie ale 
impozitului de rînd cu majorarea scutirilor, fapt care a permis lărgirea considerabilă a numărului de persoane 
fizice care beneficiază de scutiri şi cad sub incidenţa primei grile de venituri impozabile (peste 90 la sută); 
această tendinţă se va menţine şi în 2006; 

10. Cota optimală a impozitului ce asigură prelevări maximale în buget şi, în acelaşi timp, stimulează activitatea de 
întreprinzăror şi economiile persoanelor fizice, încă nu a fost găsită şi, în opinia noastră, există rezerve de 
diminuare a acesteia în partea ce ţine de impozitul pe venitul persoanelor fizice prin reducerea în continuare a 
cotelor inferioară şi mijlocii, modificarea grilelor de venit impozabile, majorarea mărimii scutirilor;  

11. Asigurarea previzibilităţii veniturilor statului, prin ajustarea în continuare a cotelor accizelor stabilite în sumă 
absolută la nivelul inflaţiei; 

12. Continuarea practicii de trecere treptată de la subvenţionarea indirectă la subvenţionarea directă, prin revederea 
structurii mărfurilor, serviciilor scutite de TVA şi impozitate la cota zero a TVA cu îndreptarea integrală sau 
parţială a sporului de venituri din TVA la buget pentru implementarea programelor în ramurile respective; 

13. Politica fiscală ca instrument al creşterii economice şi al reducerii sărăciei se manifestă în ansamblu cu alte 
pîrghii economice, aşa cum ar fi reforma administraţiei publice, reforma instituţională şi legislativă. Rezultate 
esenţiale ale politicii fiscale vor apărea numai după implementarea reformelor menţionate. 

 
 


