Rezultatele activității MF
pentru anul 2020

Decembrie, 2020

Măsuri de politică fiscală și vamală 2020-2021


Amânări la achitarea impozitului pe venit și taxe locale



Reducerea numărului impozitelor și contribuțiilor aferente plăților salariale



Reducerea cotei TVA pentru sectorul HORECA de la 20% la 15% (începând cu 1 mai 2020) și de la
15% la 12% (începând cu 1 ianuarie 2021)



Extinderea termenului de aplicare a facilităților fiscale la impozitul pe venit din salariu pentru
angajații din sectorul IT până în anul 2023



Restituirea TVA în legătură modernizarea mijloacelor fixe



Continuarea Programului de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile
naturale până la 30 septembrie 2021



Instituirea programului de subvenționare a procesului de colectare și valorificare a deșeurilor



Instituirea Programului de subvenționare a locurilor de muncă 200 mil. Lei



3 Programe de suport economic (1 424 beneficiari, mărimea suportului 269,8 mil. lei)
- subvenționarea impozitelor salariale
- subvenționarea dobânzilor
- rambursarea TVA

(415 beneficiari, 59,2 mil. lei)
(334 beneficiari, 23,0 mil. lei)
(675 beneficiari, 187,5 mil. lei)

Pagina

|

2

Dezvoltarea Sistemelor Informaționale de
management al finanțelor publice
În scopul extinderii și îmbunătățirii serviciilor electronice prestate cetățenilor și antreprenorilor au fost
dezvoltate și lansate mai multe module noi ale sistemelor informaționale de management a finanțelor publice


SIA ,,Registrul electronic al angajaților”



SIA ,,Monitorizarea electronică a vânzărilor” (etapa I)



SIA ,,e-Factura” în cadrul achizițiilor publice”



SIA ,,Cabinetul personal al contribuabilului”, compartimentul ,,Obținerea accesului la serviciile fiscale
electronice”



Subsistemul „e-Commerce-VAT”



Modulul ,,Înregistrare online a contribuabililor”



SIA ,,Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL – versiunea 2.0”
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Domeniul achizițiilor publice



Aprobarea Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor
și serviciilor poștale (în conformitate cu Acordului de Asociere RM-UE, acquis-ul comunitar în
domeniul achizițiilor publice și obligațiile pentru debursarea tranșei II din asistența macrofinanciară din
partea UE)



Dezvoltarea cadrului normativ secundar în domeniul achizițiilor publice prin aprobarea a 13
acte normative



Asigurarea transparenței achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției
COVID-19



Dezvoltarea sistemului informațional de achiziții publice electronice SIA RSAP (MTender)
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Situația datoriei de stat

• Soldul datoriei de stat la situația din 31
decembrie 2020 constituie 66,9 mlrd. lei,
la valoare nominală, ceea ce este cu 8,3
mlrd. lei mai puțin decât volumul
planificat în Legea bugetului de stat pentru
anul 2020
• Ponderea datoriei de stat în PIB, la
situația din 31 decembrie 2020, constituie
circa 33,2%, înregistrând o micșorare în
raport cu valoarea planificată pe anul 2020
cu 3,4 p.p.
Nota: Date preliminare
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Emisiunea netă a VMS pe piața internă

•

Pe parcursul anului 2020 au fost organizate și desfășurate 48 licitații de vânzare a VMS pe piața primară, finanțarea netă din
contul cărora a constituit 5,89 mlrd. lei, ceea ce este la nivel de 99,8 % din suma planificată în buget

•

Rata nominală medie ponderată a dobânzii la VMS la finele lunii decembrie a.2020 constituie 5,02 %, ceea ce este cu 1,54
p.p. mai mică față de rata din luna noiembrie a.2019
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Menținerea dialogului cu partenerii de dezvoltare


Finalizarea cu succes a Programului cu FMI și debursarea ultimei tranșe în sumă de 208,6 mil. lei



Negocierea cu FMI a împrumutului de urgență în sumă de 234 mil dolari SUA (echivalent a 4 306,7 mil. lei),
debursate în aprilie curent



Negocierea unui nou Memorandum privind un program economic susținut de FMI



Realizarea integrală a condiționalităților aferente tranșei nr. 2 de asistență macro-financiară, fiind debursate: 20,0
mil. euro (componenta împrumut) și 10,0 mil. euro (componenta de grant)



Semnarea noului Memorandum de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistenţa
macro-financiară pentru Republica Moldova (OMNIBUS), cu debursarea primei tranșe în sumă de 50,0 mil.



Semnarea mai multor acorduri de finanțare, împrumut și grant, din care se menționează:
-

Acordul de finanțare dintre RM şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială), proiectul de răspuns de urgență
la COVID-19, cu o valoare totală de 52,9 mil. euro;
Acordul-cadru de împrumut dintre RM și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, proiect „Răspuns de Urgență la COVID-19
şi Suport pentru Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii”, în valoare estimativă de până la 70 mil. euro;
Acordul de împrumut între RM şi Banca Mondială privind al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare
centralizată cu energie termică, în valoare de 92 mil. euro;
Acordul de finanțare dintre RM și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Banca Mondială), proiectul „Învățământul Superior
în Moldova”, în valoare de 35,7 mil. euro;
Acordul dintre Ministerul Finanţelor al RM şi Ministerul Finanţelor al Federaţiei Ruse privind acordarea asistenței financiare
nerambursabile Guvernului Republicii Moldova, în valoare de 59,7 mil. lei, și altele.

31.12.2020
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Indicatorii generali ai Bugetului Public Național

• Veniturile BPN au fost supra
executate cu circa 1,2 mlrd. lei
• Cheltuielile au fost inferioare celor
planificate cu circa 4,2 mlrd. lei
• Deficitul scontat se preconizează a fi
la nivel de circa 11 mlrd. lei (5,4% în
PIB) ceea ce este cu 5,4 mlrd. lei mai
puțin față de valoarea aprobată

Nota: Date preliminare
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Principalele cheltuieli în Bugetului Public Național
• Principalele cheltuieli
incluse în BPN în anul 2020
au fost:
- protecția socială – 26,5
mlrd. lei, față de 23,4
mlrd. lei în a.2019
- ocrotirea sănătății – 11,2
mlrd. lei, față de 8,6
mlrd. lei în a.2019
- infrastructura drumurilor –
6,5 mlrd. lei, față de 5,4
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Dinamica soldurilor în conturile Bugetului Public Național

Soldurile mijloacelor bănești în conturile Bugetului Public Național
(mil.lei)

Soldul la începutul perioadei de
gestiune al anului 2020

Scontat la situația din
31.12.2020

BS, total

2 916,8

4 413,9

inclusiv componenta de bază

1 766,3

2 536,9

proiecte finanțate din surse externe

1 150,5

BASS

163,0

1 877,0
40,6

FAOAM

549,7

686,7

BL, total

966,0

1 618,0

4 595,5

6 759,2

BPN

31.12.2020
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