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Către Victor Barb ăneagră 
Viceministru 
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
str.Cosmonauţilor, 7, mun. Chişinău 
MD – 2005, Republica Moldova 
 
 
 
20 iunie 2011 
 
 
Stimate domnule Viceministru, 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „Asociaţie” sau 
„AmCham”), Vă mulţumim pentru oportunitatea oferită de a ne aduce contribuţia la revizuirea Proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Politica fisca lă și vamal ă pentru 2012)  şi pentru 
oferirea posibilităţii de a propune sugestii de amendare a acestuia.  
 
Vă prezentăm Avizul nostru propriu-zis în Anexa 1  la această adresă. 
 
Dorim să vă comunicăm, stimate domnule Viceministru, disponibilitatea noastră de a colabora în continuare cu 
reprezentanţii Ministerului Finanţelor pentru promovarea Politicii fiscale și vamale pentru 2012 şi a modificărilor la 
aceasta. 
 
Vă mulţumim pentru colaborare şi vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 
 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 
 
 
 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
Bd. Ştefan cel Mare, 202 
MD – 2004, mun. Chisinău 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 211 781 
Fax: +373 22 211 782 
E-mail: milamalairau@amcham.md 
www.amcham.md 
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Аnехă 1 
 

Aviz la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
(politica fiscal ă și vamal ă pentru anul 2012) 

 
 

Modific ări şi complet ări în Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 
 

 
Nr. 

 

 
Măsurile politicii fiscale 
şi vamale pentru 2012 

 

 
Comentarii şi recomand ări 

1. Completarea art. 10 al 
Legii cu privire la 
antreprenoriat şi 
întreprinderi cu un punct 
nou - (8) 

Ministerul Finanțelor propune completarea art. 10 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992, 
cu un punct nou nr. (8) cu următorul cuprins: 
 
„8. Neindicarea de către agentul economic-furnizor în factură/factură fiscală a preţului de livrare pentru o unitate inclusiv TVA, fixat 
de agentul economic-producătorul mărfurilor, pentru mărfurile produse pe teritoriul republicii, sau a preţului de achiziţie exclusiv  
TVA, pentru mărfurile importate, în cazul livrării mărfurilor de importanţă socială, a căror listă este aprobată de Guvern, se 
sancţionează cu amendă în mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfurile de importanţă socială, dar nu mai  puţin de 500 lei 
pentru fiecare factură/factură fiscală. În cazul în care amenda stabilită se stinge în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării 
deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, agentul economic-furnizor beneficiază de o reducere cu 50% din suma amenzii stabilite. 
Amenda stabilită conform prezentului alineat se percepe la bugetul de stat prin decizia adoptată de organele Serviciului Fiscal de 
Stat, Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei.". 
 
Obiec ţii:  
 
Sugerăm revizuirea articolului dat, luând în consideraţie următoarele obiecţii: 
 

� Domeniul de reglementare 
 
Considerăm că fapta ilicită menţionată şi sancţiunile pentru aceasta nu ar trebui să fie reglementate de Legea cu privire la 
antreprenoriat şi întreprinderi. Din punct de vedere al clasificării tipurilor de răspundere în legislaţia RM, nu este clar ce fel de 
răspundere este introdusă pentru încălcările vizate (penală, contravenţională, fiscală, etc.).  
 
Aşa cum este prevăzut în Preambul Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, aceasta stabileşte agenţii economici care au 
dreptul, în numele lor (firmelor lor), să desfăşoare activitate de antreprenoriat în Republica Moldova şi determină principiile juridice, 
organizatorice şi economice ale acestei activităţi.  
 
Răspunderea pentru încălcările acestei legi ar trebui să fie reglementate în acte normative speciale, în funcţie de gravitatea faptei 
ilicite (Cod Penal, Cod Contravenţional, etc.). 
 
Mai mult ca atât, în cazul adoptării proiectului în versiunea propusă, va rămâne neclar, care este procedura de efectuare a 
controlului, de contestare a deciziei organului de control, de aplicare a sancţiunilor şi de contestare a acestora. 
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� „… în cazul livrării mărfurilor de importanţă socială, a căror listă este aprobată de Guvern, se sancţionează cu amendă în 
mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfurile de importanţă socială, dar nu mai  puţin de 500 lei pentru fiecare 
factură/factură fiscală.” 

 
Considerăm că aplicarea amenzii pentru fiecare factură / factură fiscală încalcă principiul enunţat de articolului 4 din Protocolul nr. 7 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori pentru aceeaşi faptă.  
 
Neindicarea de către agentul economic-furnizor în factură / factură fiscală a preţului de livrare constituie, în esenţă, o singură 
acţiune, fiind repetată la mai multe facturi fiscale. Asemenea fapte ilicite sunt calificate drept „prelungite”, similar noţiunilor utilizate în 
Codul Penal şi Codul Contravenţional. Astfel, potrivit Codului penal (art. 30) şi Codului contravenţional (art.12), care reglementează 
cele mai grave infracţiuni şi contravenţii, infracţiune / contravenţie prelungită se consideră „faptă săvârşită cu o unică intenţie, 
caracterizată prin două sau mai multe acţiuni şi/sau inacţiuni contravenţionale identice comise cu un singur scop, alcătuind în 
ansamblu o contravenţie. Contravenţia prelungită se consumă în momentul săvârşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni contravenţionale”. 
 
Prin urmare, o singură sancţiune trebuie aplicată pentru fapta ilicită menţionată, şi nu amenzi pentru fiecare factură completată 
incorect.  
 
Mai mult ca atât, atât Codul penal (art. 84), cât şi Codul contravenţional (art. 44) prevăd plafonarea (absorbţia) sancţiunilor, chiar şi 
în cazul pluralităţii de infracţiuni / contravenţii separate. Faptele ilicite introduse de proiectul de Lege nu sunt mai grave decât 
infracţiunile prevăzute de Codul Penal. Prin urmare, aceleaşi principii de plafonare a sanc ţiunilor ar trebui s ă fie aplicabile şi în 
aceste cazuri . 
 

� „... Amenda stabilită conform prezentului alineat se percepe la bugetul de stat prin decizia adoptată de organele Serviciului 
Fiscal de Stat, Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor sau de Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.” 

 
Nu este clar, care dintre cele trei organe va aplica sancţiuni şi în ce cazuri. În mod normal, ar trebui să existe doar un singur organ 
abilitat cu dreptul de a aplica sancţiuni. 
 
Potrivit Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (art. 16), controlul poate avea loc doar în 
cazurile stabilite de lege, cu stipularea expresă a autorităţii publice împuternicite să efectueze controlul, a genurilor de activitate şi a 
categoriilor de întreprinzători supuse controlului. Se interzice aplicarea oricărei sancţiuni fără a se verifica corectitudinea ei de către 
conducătorul organului de control şi fără a se acorda întreprinzătorului posibilitatea de a o contesta.  
 
Prin urmare, chiar dacă şi vor fi menţinute cele trei organe, este necesar de a reglementa expres limitele competenţei lor în ce 
priveşte dreptul de a efectua control şi de a aplica sancţiuni, fără a admite dublarea împuternicirilor.  
 
De exemplu, conform pct. 6 din Regulamentul cu privire la optimizarea activităţii de control (inspectare) financiar a organului abilitat 
din subordinea Ministerului Finanţelor (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1026 din 02.11.2010), „în exercitarea funcţiilor sale 
Serviciul control financiar şi revizie efectuează inspectări (controale) financiare la următoarele entităţi:  

� persoane juridice:  
- autorităţi publice centrale şi instituţii subordonate acestora;  
- autorităţi publice locale şi instituţii subordonate acestora;  
- întreprinderi de stat, municipale, societăţi comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte, alte persoane juridice, 

care utilizează mijloace financiare publice şi gestionează patrimoniul public;  
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� persoane fizice care utilizează / beneficiază de mijloace publice”. 
 
Astfel, Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor, nu este în drept să efectueze nici un control al 
activităţii persoanelor juridice cu capital privat care nu utilizează mijloace publice.  
 

 
 

Modific ări şi complet ări la Codul Fiscal al RM 
 

 
Nr. 

 

Măsurile politicii fiscale 
şi vamale pentru 2012 Comentarii şi recomand ări 

1. Art. 15 Înțelegem că Ministerul Finanțelor planifică în 2012 introducerea impozitului simplificat unic în mărime de 4% pentru agenții micului 
business.  
 
Deși la moment nu a fost elaborată formula propriu-zisă și mecanismul de aplicare a acestuia, credem că în practică pot fi generate o 
serie de aspecte contradictorii în legătură cu acest impozit unic simplificat. Astfel, în vederea evitării acestor riscuri, dar și protejării 
agenților micului business împotriva unui regim de impozitare mai împovărător decît cel standard, propunem ca agenții economici să 
aiba la discreția sa posibilitatea de alegere între impozitul simplificat unic (4%) și impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător 
(12%). 
 

2. Art. 20, lit. m1) 
Art. 56 alin. (2) şi (3) 
Art. 71, lit. e) 
 

Considerăm că nu este binevenită propunerea de excludere a prevederilor art. 56, alin. (2) şi (3), datorită următoarelor argumente: 
 

• repartizarea dividendelor sub formă de acţiuni reprezintă, în esenţă, o reinvestire a profitului net obţinut de agentul economic 
în activitatea sa ulterioară. Astfel, capitalul propriu al agentului economic este majorat din contul profitului său şi nu are loc 
un flux de numerar către acţionari. Păstrarea prevederilor existente ar stimula reinvestirea profitului în activitatea agentului 
economic. 

• prevederile actuale ale legislaţiei fiscale au un efect temporar. Adică, veniturile din dividende obţinute de acţionari nu se 
taxează la momentul distribuirii dividendelor sub formă de acţiuni, dar în momentul înstrăinării acţiunilor. Astfel, acţionarii nu 
sunt scutiţi în totalitate de impozitare. Iar amânarea de impozitare poate fi justificată de facilitarea de către Ministerul 
Finanţelor a reinvestirii profitului net. 

 
3. Art. 20, lit. z10) 

Art. 901, alin. (31), lit. a) 
Art. 91, alin. (1), lit. b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Începând cu 1 ianuarie 2012 (când va fi introdusă cota de 12% la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător), recomandăm 
scutirea de impozitare a veniturilor din dividende obţinute de rezidenţi şi nerezidenţi de la agenţii economici rezidenţi. Această 
recomandare se bazează pe următoarele argumente: 
 

• se va respecta principiul interna ţional (în special, aplicabil la nivelul Uniunii Eur opene) de evitare a dublei impuneri 
economice.  Astfel, cum v-am comunicat în recomandările noastre anterioare, acest principiu se referă la evitarea taxării 
aceluiaşi venit/capital la nivelul a doi contribuabili diferiţi. Adică, dacă profitul brut este taxat cu impozit pe venit din 
activitatea de întreprinzător la nivelul persoanei juridice (12%), atunci ulterior profitul net nu ar trebui să fie taxat sub formă 
de venituri din dividende la nivelul acţionarului sau asociatului. 
 
Luând în consideraţie aspiraţiile de integrare în UE a Moldovei, vă reamintim că Consiliul Europei a adoptat Directiva Parent-
Subsidiary 90/435/EEC din 23 iulie 1990 (amendată prin Directiva 2003/123/EC din 22 Decembrie 2003), prin care acest 
principiu este respectat în totalitate. Potrivit art. 288 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, Directiva este 
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Art. 30, alin. (11) 
Art. 80, alin. (2) 

obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităţilor naţionale 
competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele. Respectiv, toate statele membre ale UE au transpus în legislaţia sa 
fiscală prevederile Directivei menţionate mai sus. În caz contrar, acestea riscă să le fie aplicată procedura de “infringement”. 
În Preambulul Directivei1 sunt descrise pe larg argumentele care stau la baza evitării dublei impuneri economice a 
dividendelor. 
 

• dacă din considerente de constrângeri bugetare, Ministe rul Finan ţelor nu va scuti de impozitare veniturile din 
dividende achitate nereziden ţilor, este recomandabil ca s ă fie aplicat ă scutirea pentru dividendele achitate între 
reziden ţi. Astfel, se va facilita crearea structurilor de h olding în Moldova, în schimbul cre ării acestora în alte 
jurisdic ţii . În prezent, afacerile unei companii pot fi divizate pe mai multe domenii de activităţi (de ex, producere, comerţ cu 
ridicata, comerţ cu amănuntul, servicii, etc.). Cu scopul de a eficientiza afacerile, o astfel de divizare va presupune 
înregistrarea a câte o persoană juridică pentru fiecare domeniu de activitate. Potrivit prevederilor Proiectului de Lege 
elaborat de Ministerul Finanţelor, va fi mai puţin costisitor (din punct de vedere a costurilor fiscale) să fie înregistrată o 
companie de tip holding într-o altă jurisdicţie (cu care Moldova are încheiat un Tratat de evitare a dublei impuneri care 
prevede aplicarea la veniturile din dividende a unui impozit cu reţinere la sursă mai mic de 6%) decât să înregistreze o 
companie holding în Moldova.  

 
În cazul în care Ministerul Finanţelor totuşi nu va accepta abordarea argumentată mai sus, recomandăm: 
 

• să se permită spre deducere creanţa nerecuperată ca urmare a reţinerii unui impozit final (6%) de la dividendele obţinute de 
la persoanele juridice rezidente. Potrivit prevederilor Proiectului de Lege, înţelegem că la plata dividendelor de către o 
persoană juridică rezidentă către o altă persoană rezidentă, urmează să fie reţinut un impozit  final de 6%, iar veniturile din 
dividende (la nivelul acţionarului) vor fi scutite de impozitare (în baza prevederilor art. 901, alin. (4)). Totuşi, creanţa privind 
dividendele înregistrată de acţionar în proporţie de 100%, nu va fi recuperată în mărimea impozitului final reţinut (de 6%). 
Respectiv, acest impozit reţinut va reprezenta o cheltuială a acţionarului, care în baza prevederilor art. 30, alin. (1) al CF nu 
va fi deductibilă. Astfel, cheltuielile fiscale ale acţionarului (persoană juridică rezidentă) vor constitui nu 6%, dar 6.72% (6% + 
6%*12%). 
 
Recomandăm completarea art. 30, alin. (11) cu următorul cuprins: „Cu derogare de la alin. (1), se permite spre deducere 
impozitul reţinut final în baza art. 901, alin. (31), lit. a).” 
 
În acelaşi timp, Ministerul Finanţelor ar trebui să reglementeze modalitatea de confirmare documentară privind atestarea de 
către persoana juridică rezidentă a reţinerii impozitului reţinut final.  
 

• datorită faptului că în baza art. 901, alin. (4), veniturile din dividende obţinute de persoanele juridice rezidente de la alte 
persoane juridice rezidente vor fi scutite de impozitare (în baza sistemului de reţinere a impozitului final), propunem 
următoarea redacţie a art. 80, alin. (2): „Agenţii economici rezidenţi care primesc dividende de la nerezidenţi, includ aceste 
dividende în venitul brut şi achită impozit pe venit în conformitate cu legislaţia.” 

 
4. Art. 20, lit. z11) 

Art. 901, alin. (31), lit. d) 
Potrivit prevederilor Proiectului de Lege, întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti care obţin venituri mai mari de 3 milioane 
de lei pe an sau al căror număr mediu scriptic de personal depăşeşte 9 persoane, vor fi supuse unei poveri fiscale mai mari decât 
SRL sau SA, aflate în poziţie similară. Astfel, aceştia vor achita un impozit din activitatea de întreprinzător de 18% şi un impozit 
reţinut final de 6%, totalizând 24%. 

                                                   
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/parents-subsidiary_directive/index_en.htm 
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Astfel, propunem ca veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de 
fermier) să fie scutite de impozitare pentru a respecta principiul echităţii fiscale (prevăzut în art. 6, alin. 8) al CF) pentru fondatorii 
întreprinderilor individuale faţă de asociaţii SRL sau acţionarii SA.  
 
Respectiv, recomandăm completarea art. 20 cu lit. z11) cu următorul cuprins: „veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor 
întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).” 
 

5. Art. 20, lit. z12) Cu scopul de a evita orice interpretări în practică în defavoarea contribuabililor, în corelare cu prevederile art. 901, alin. (3), 
recomandăm să fie introdus art. 20, lit. z12) cu următorul cuprins: „Veniturile obţinute de către persoanele fizice din arenda terenurilor 
agricole”. 
 

6. Art. 25, alin. (2) 
 

Înţelegem intenţia Ministerului Finanţelor de a limita deductibilitatea dobânzilor, în special la reintroducerea ratei de 12% la impozitul 
pe venit din activitatea de întreprinzător. Acesta poate fi un instrument eficient pentru cazurile când persoanele interdependente 
majorează nejustificat mărimea ratei dobânzii, astfel erodând baza impozabilă a contribuabilului. 
 
Totuşi redac ţia propus ă de către Ministerul Finan ţelor nu este una acceptabil ă, datorit ă urm ătoarelor motive: 
 

• prevederile art. 25 al CF ar trebui să fie aplicabile exclusiv tranzacţiilor între persoanele interdependente. Persoanele 
independente (fără nici o afiliere / control) nu au nici un motiv comercial să majoreze rata dobânzii şi sunt interesate în 
atragerea unor resurse financiare cât mai ieftine. Respectiv, statul nu ar trebui să intervină în deductibilitatea dobânzilor 
pentru tranzacţiile dintre persoane independente, întrucât o astfel de măsură ar fi una neproporţională (i.e. ar depăşi cu mult 
scopul propus) şi ar afecta luarea deciziilor comerciale.  
 
În cazul în care articolul 25 al CF va fi aplicabil doar pentru tranzacţiile între persoane interdependente, finanţările obţinute 
de la organizaţiile financiare internaţionale (de ex. BERD, IFC), instituţiile financiare, organizaţiile de micro-finanţare, 
companiile de leasing sau depozitele atrase de către instituţiile financiare nu vor mai fi obiect de reglementare al articolului 
25 (cu excepţia cazurilor când ambele părţi ale tranzacţiei sunt persoane interdependente). 
 

• pentru împrumuturile acordate de către un nerezident către un rezident al Moldovei, cheltuielile aferente dobânzilor nu ar 
trebui să fie limitate la valoarea de piaţă a dobânzilor din ţara nerezidentului, datorită următoarelor motive: 

 
a) o astfel de reglementare fiscală nu are analogie în legislaţiile fiscale ale ţărilor europene. Câteva din motivele 

pentru care aceste ţări nu au introdus astfel de prevederi sunt descrise mai jos; 
 

b) pentru a înţelege de ce costul finanţărilor (i.e. mărimea ratei dobânzii) din ţara nerezidentului nu este relevant 
pentru Moldova, trebuie să fie conştientizaţi factorii care stau la baza formării acestui cost.  

 
Unul din aceşti factori este riscul de ţară. Astfel agenţiile internaţionale de rating (de ex. Moody's, Fitch, S&P) 
evaluează riscul aferente unei ţări şi capacitatea sa de a rambursa obligaţiunile asumate. Reamintim că în 2010, 
Moody's a atribuit Republicii Moldova un rating de B3 (cu 6 trepte sub pragul investiţional).  
 
Astfel, dacă un nerezident (de ex. din Olanda) va acorda un împrumut către un rezident din Moldova, primul îşi 
va asuma un risc mai mare, decât în cazul unui împrumut acordat către un alt nerezident al Olandei în condiţii 
perfect similare (i.e. mărimea şi valuta împrumutului, gajul, etc). Potrivit regulilor fireşti ale pieţelor de capital, 
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pentru asumarea unui risc mai mare, nerezidentul din Olanda va tinde să solicite o rată a dobânzii mai mare. 
 

c) alternativele  pe care le are un rezident al Moldovei sunt următoarele: (i) fie să obţină o finanţare de la o 
instituţie financiară sau organizaţie de micro-finanţare din Moldova, fie să contracteze un împrumut de la o 
persoană interdependentă nerezidentă (care face parte din acelaşi grup de companii). Respectiv, 
deductibilitatea cheltuielilor aferente dobânzilor pentru împrumutul de la o persoană interdependentă 
nerezidentă ar trebui să fie limitată la ratele dobânzilor aferente finanţărilor de la o instituţie financiară sau 
organizaţie de micro-finanţare din Moldova. 
 

d) reglementările bancare din alte ţări pot impune restricţii la acordarea creditelor către rezidenţii din Moldova (de 
ex. legislaţia bancară din Moldova interzice acordarea creditelor către nerezidenţi). Respectiv, ratele de piaţă 
ale creditelor acordate de către băncile din alte ţări nu sunt relevante, întrucât o companie din Moldova este în 
imposibilitate de a contracta un credit de la o bancă dintr-o ţară cu restricţii bancare. 

 
În acelaşi timp, ratele de dobânzi la împrumuturile acordate de către organizaţii nefinanciare (care ar putea 
totuşi să acorde un împrumut către un rezident al Moldovei şi sunt în afara reglementărilor bancare) nu sunt 
publice. 
 

În concluzie la cele menţionate mai sus, recomandăm aplicarea unor limitări de deductibilitate doar pentru împrumuturile între 
persoanele interdependente, iar această limitare să fie corelată cu preţul de piaţă a creditelor din Moldova (distinct pentru: valută 
naţională vs valută străină; termen scurt vs termen lung). Preţul de piaţă fiind uşor de determinat utilizând informaţii publice: de ex. 
dacă să facem o analiza a creditelor oferite de către băncile comerciale din Republica Moldova în 2010, vom constata că rata medie 
la creditele acordate persoanelor juridice în valută străină era de 9.3 % 2 anual. Similar, pot fi utilizate și datele BNM3, care atestă că 
pe parcursul anului 2010, rata dobânzii la creditele acordate persoanelor juridice în valuta străina pe un termen mai mare de 12 luni, 
de asemenea a constitui peste 9% anual. 
 

 Art. 27, alin. (12) Astfel cum a fost argumentat anterior în Adresarea AmCham către Ministerul finanţelor din 05 mai 2011, recomandăm completarea 
art. 27 cu alineatul (12) cu următorul cuprins: 
 
„Se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, valoarea cărora a fost inclusă în venitul impozabil al 
contribuabilului.” 
 
Această prevedere va duce la eliminarea cazurilor când valoarea mijloacelor fixe va fi impozitată de două ori la nivelul aceluiaşi 
contribuabil: o dată la momentul recepţionării acestor mijloace fixe, iar ulterior când uzura acestor mijloace fixe nu va fi deductibilă 
pentru scopuri fiscale (art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.289 din 14 martie 2007 privind aprobarea Regulamentului privind evidenţa 
şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale). 
 
Tratamentul fiscal actual este un exemplu evident al dublei impuneri juridice. 
 

5. Completarea Art.31 cu 
alineat nou (6) 

Deşi iniţiativa în sine poartă un caracter pozitiv, credem că redacția propusă nu este una reușită, datorită următoarelor motive: 
 
Obiec ţii:  
 

                                                   
2 Ratele medii la creditele acordate persoanelor juridice în valută străină citat de Infomarket http://www.infomarket.md/ru/banks/averagerates/ 
3 http://www.bnm.md/md/avg_rate_credits/2010 
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� „…Companiilor de leasing li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea 
ratelor şi dobînzilor de leasing  în mărime ce nu depăşeşte media anuală a creanţelor menţionate, contestate în judecată 
pentru ultimii  trei ani şi  îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:” 

 
Practica internațională prevede constituirea provizioanelor nu doar pentru instituţiile bancare, dar şi pentru companiile de leasing şi 
microfinanţare (ex. Regulamentul BNR Nr. 3/2009), iar aceste provizioane sînt deductibile în conformitate  cu Codul fiscal. În plus nu 
este necesară apelarea la instanţa de judecată pentru ca provizioanele să fie deductibile, apelarea la instanţa de judecată afectează 
modalitatea de clasificare a creanţei, adica permite clasificarea întro categorie pentru care procentul provizionul este mai mare (ref.: 
Regulamentul BNR Nr. 3/2009, Anexa nr. 3, tabelul 1.A). Formularea iniţială ar fi aplicabilă pentru instituţiile nefinanciare, însă în nici 
un caz nu se poate extinde şi asupra instituţiilor financiare nebancare. 
 

� „1. sunt înregistrate după data de 01 ianuarie 2012;” 
 

Activitatea companiilor de leasing este una continuă şi este logică aplicarea unei date de înregistrare mai ales ca formularea iniţială 
este confuză în ceea ce privește termenul “înregistrate”. Nu este clar ce şi unde se înregistreaza. Provizioanele sînt destinate 
acoperirii pierderilor potenţiale, deci înregistrarea oricăror fapte/evenimente îşi pierde sensul în acest context. Dacă înregistrarea se 
referă la instanţele de judecată atunci iarăşi ne întoarcem la prevederile care ar fi oportune doar pentru companii nefinanciare şi 
provizioanele pe care le-ar putea constitui acestea şi deductibilitatea lor. De asemenea provizionarea este un proces continuu şi 
dinamic pentru companiile financiare şi nu ar fi corect să le încadrăm în anumite limite de timp. 
 

� „2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;” 
 
O asemenea formulare este aplicabilă doar pentru instituţiile nefinanciare, ca dovadă poate servi Codul Fiscal al României - Art. 22 
(1) lit. c. Aceasta abordare nu poate fi utilizată pentru companiile de leasing din motiv că chiar şi Legea cu privire la leasing prevede 
ca contractul de leasing poate fi reziliat dacă ratele de leasing nu sînt achitate mai mult de 30 zile, deci la un termen de 270 de zile 
pierderile deja vor fi suportate şi nu posibile, ceea ce este în contradicţie cu noţiunea de provizion. Acest fapt fiind în contradicţie şi 
cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pe care Republica Moldova intenţionează să le aplice în viitorul apropiat (IAS 37 
PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS) care de asemenea stipulează şi alte cazuri în care 
companiile trebuie să creeze provizioane (ex.: contracte restructurate) care de asemenea ar trebui să fie deductibile întrucît poartă 
un grad sporit de risc şi sînt cerute de a fi făcute de standardele respective. În aceeaşi ordine de idei ar trebui de menţionat faptul că 
Instituţiile Financiare Internaţionale care, de fapt, “alimentează” cu resurse instituţiile financiare nebancare din Moldova, au cerinţe 
minime de provizionare, care de obicei se referă la contractele cu întîrzieri de peste 60 zile, deci o asemenea prevedere ar 
defavoriza companiile locale în ce priveşte posibilitatea atragerii resurselor şi finanţării ÎMM-urilor pe piaţa RM. 
 

� „3. nu sunt garantate de o altă persoană;” 
 
Această prevedere la fel nu este aplicabilă pentru instituţiile financiare, revenind din nou la Codul Fiscal al României - art. 22 (1) lit. 
c, unde este inclusă o prevedere similară şi care se referă doar la institutii nefinanciare, pentru cele financiare fiind definit un punct 
separat - art. 22 (1) lit. d. De obicei geranţiile de la alte persoane pot fi solicitate de companiile de leasing în situaţiile în care 
capacitatea de plată a clientului este relativ scazută sau are anumite aspecte de incertitudine, şi se obţin aceste garanţii prin 
intermediul contractelor de fidejusiune. Reieşind din textul acestei prevederi se ajunge la concluzia că dacă la un contract de leasing 
este un fidejusor, indiferent de faptul dacă se face vreo achitare pe acest contarct sau nu, sau dacă este iniţiat un proces judiciar cu 
locatarul şi fidejusorul compania de leasing nu are dreptul să deducă aceste provizioane, fapt lispit de oricare logică, pentru că 
pierderile pot apărea şi în aceste cazuri, iar fidejusiunea este doar o garanţie suplimentară pentru companie. Daca prin această 
prevedere se presupune asigurarea CASCO a activului finanţat, atunci ea este şi mai nepotrivită în acest caz, deoarece asigurea 



 

9 
 

CASCO acoperă PARŢIAL doar riscurile ce ţin de integritatea fizică a bunului finanţat, adică asigură riscurile locatarului şi nu pe cele 
a companiei de leasing. Riscul de credit (neplată) şi celelalte riscuri ale companiilor de leasing mereu persistă fără a fi acoperite de 
asigurarea CASCO. La moment companiile de asigurare din Moldova nu sînt în stare să asigure asemenea riscuri, de aceea ele sînt 
suportate în întregime de companiile de leasing. 
 

� „4. sunt datorate de o persoană care nu este persoana afiliată contribuabilului;” 
 
Această prevedere la fel nu este aplicabilă la instituţiile financiare, revenind din nou la Codul Fiscal al României Art. 22 (1) lit. c, unde 
este inclusă o prevedere similară şi care se referă doar la institutii nefinanciare, pentru cele financiare fiind definit un punct separat - 
art. 22 (1) lit. d. Companiile de leasing sînt foarte limitate de către creditorii internaţionali în ceea ce priveşte finanţarea persoanelor 
afiliate, în plus, odată cu reglementarea sectorului de leasing de către BNM/CNPF vor fi impuse norme foarte stricte în această 
direcţie, deci o asemenea prevedere este inutilă pentru companiile de leasing. Standardele Internaţionale nu interzic finanţarea 
persoanelor afiliate (însă şi în cazul persoanelor afiliate, ca şi pentru cele neafiliate poate apărea situaţia cînd locatarul este în 
imposibilitate de plată), deci şi deducerea provizioanelor pentru această categorie de creanţe nu ar trebui să fie interzisă în RM după 
cum nu este interzisă şi în practica internaţională. 
 
 
Reieşind din cele expuse mai sus putem concluziona că în masura în care nu avem reglementat sectorul dat, deducerea ar putea fi  
bazată pe: 

� Analiza cifrelor companiilor de leasing și fixarea unei cote relative raportată la portofoliu, care ar putea fi dedusă anual 
indiferent de nivelul de provizionare internă; 

� Aplicarea practicii internaționale  care prevede criterii clare pentru clasificare în diferite categorii și utilizarea provizioanelor 
specifice riscului asumat. 
 

Ca urmare a comentariilor de mai sus, venim cu urm ătoarea formul ă: 
“Se permite deducerea provizioanelor aferente contractelor de leasing în marime de pînă la 7 procente din soldul mediu anual al 
creanțelor aferente contractelor de leasing. Soldul mediu anual al creanțelor aferente contractelor de leasing se va calcula reieșind 
din soldul la începutul anului fiscal și cel de la sfîrșitul anului fiscal” 
 

 Art. 32 În marea majoritate a cazurilor, iniţierea unei afaceri in Moldova generează suportarea pierderilor fiscale în primii ani de activitate. 
Respectiv, eşalonarea pierderilor în părţi egale pe parcurs de 5 ani, are un impact negativ pentru climatului investiţional din Republica 
Moldova, deoarece aceste pierderi (care au apărut ca urmare a suportării unor cheltuieli ordinare şi necesare, confirmate documentar) 
nu pot fi raportate în întregime, sau raportarea acestora nu este avantajoasă pentru Companii. 
 
Ca urmare a analizei practicei internaţionale pe parcursul anilor 2007 – 2008, am constat că doar în Republica Moldova, spre 
deosebire de ţările implicate în studiul efectuat, există reportarea eşalonată în părţi egale. 
 
Majoritatea statelor participante la studiu perioada de reportare a pierderilor fiscale este de 5 ani (România, Uzbekistan, Slovacia, 
Letonia, Lituania, Croaţia, Turcia, Cehia). 
 
Pentru o perioada nedefinită sunt reportate pierderile fiscale în următoarele ţări (Irlanda, Ungaria, Slovenia, Israel, Austria). Doar 3 ţări 
optează pentru reportarea pe o perioadă de 3 ani (Albania, Kazakhstan, Azerbaidjan), pentru 6 ani optează Portugalia şi Elveţia 
pentru 7 ani. Nu există practica raportării eşalonate în părţi egale în nici una din ţările participante la studiu. 
 
În lumina celor expuse, este strict recomandabilă eliminarea din art. 32 alin. (1) al Codului fiscal a sintagmei “eşalonat, în părţi egale,”, 
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cu excluderea concomitentă a prevederilor alin. (2) al articolului menţionat. 
 
Propunerea în cauză este necesară pentru ca companiile să aibă posibilitatea să raporteze pierderile fiscale mai rapid, dacă venitul 
impozabil înregistrat în anul următor le permite acest lucru. Astfel, acestea vor avea posibilitatea să achite impozitul pe venit în anii 
următori. 
 

 Art. 36, alin. (1) Revizuirea conceptual ă a tratamentului fiscal actual al dona ţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare 
 
Atât în perioada de până la implementarea în Moldova a ratei 0% a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, cât şi în 
perioada aplicării acesteia, art. 36 al Codului fiscal prevede o deducere fiscală limitată a donaţiilor în scopuri filantropice sau de 
sponsorizare - nu mai mult de 10% din venitul impozabil al contribuabilului. Această regulă este aplicabilă atât agenţilor 
economici, cât şi persoanelor fizice care nu practică activitatea de antreprenoriat. 
 
Corespunzător, prevederile fiscale menţionate nu stimulează efectuarea donaţiilor în scopuri filantropice şi de sponsorizare, 
defavorizând intenţia companiilor de a suporta cheltuieli în acest sens. Această concluzie rezultă din următoarele: 
 

i. plafonul redus - doar pân ă la 10% din venitul impozabil reprezintă o limitare semnificativă, mai ales, având în vedere faptul 
că la efectuarea donaţiilor nemonetare în valoarea bunurilor transmise către beneficiarii donaţiei, se include şi TVA aferent 
achiziţiei acestora; 

ii. stabilirea plafonului de 10% aplicabil venitului im pozabil este absolut neavantajoas ă pentru companiile care constat ă 
pierderi fiscale.  Datorită diferitelor reguli de evidenţă în scopuri contabile versus în scopuri fiscale, unele companii obţin 
pierderi fiscale, comparativ cu profiturile obţinute în realitate şi reflectate în rapoartele financiare. Însă, plafonul în mărime de 
10% se aplică nu profitului contabil, ci venitul impozabil. Respectiv, efectuarea donaţiilor în scopuri filantropice prin efectul 
deducerii nu este nici populară, nici funcţională; 

iii. costurile adi ţionale privind impozitul pe venit în m ărime de 15%.  Limitarea deducerii descrise la punctele (i) şi (ii) de mai 
sus generează costuri fiscale adiţionale7 - costuri cu impozitul pe venit de 15%, datorită înregistrării de către aceste entităţi a 
pierderilor fiscale, chiar dacă aceste companii dispun de toate confirmările necesare pentru justificarea cheltuielilor de 
sponsorizare şi filantropie; 

iv. povara administrativ ă, din cauza cerin ţelor privind documentele justificative.  Potrivit art. 36, alin. (3) al CF, donaţiile în 
scopuri filantropice sau de sponsorizare vor fi deduse numai în cazul confirmării lor în modul stabilit de Guvern. Hotărârea 
Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998 („HG 489”), prevede o serie de documente care urmează să fie colectate de către 
companie în vederea confirmării donaţiilor în scopuri filantropice şi de sponsorizare, aceasta consumând timp şi resurse 
administrative. 

 
Astfel, reieșind din cele de mai sus, propunem ca la art.36 alin. (1) cuvintele „10% din venitul impozabil” să fie 
substituite prin cuvintele „3% din venitul brut”, iar ultima frază din alineat să fie exclusă. 
 

 Art. 36, alin. (7) Propunem completarea art.36 cu alin.(7) cu următorul conţinut: „Se permite deducerea cheltuielilor ce ţin de facilităţile 
acordate de patron, specificate la articolul 19.” Acest amendament are drept scop eliminarea dublei impuneri unuia şi aceleiaşi 
fapte economice la nivelul a doi contribuabili (în prezent, facilităţile acordate de patron sunt venituri impozabile pentru angajat 
potrivit art.18, c) şi reprezintă cheltuieli nedeductibile pentru patron (potrivit modalităţii de completare a rândului 03029 din 
Declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit). Adiţional, un tratament fiscal similar este prevăzut şi în practica 
internaţională (de ex. România). 
 

6. Art. 49, 491, 492, precum Optăm pentru menţinerea în continuare a facilităţilor fiscale privind impozitul pe venit, întrucât aceasta ar asigura atractivitatea 
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și facilitățile fiscale 
prevăzute în Legea nr. 
1164 pentru punerea în 
aplicare a titlurilor I şi II 
ale CF 

Moldovei pentru eventualele investiţii străine şi autohtone. Intenţia de abrogare a facilităţilor fiscale ar defavoriza dezvoltarea unor 
sectoare cheie ale economiei Moldovei, cum ar fi sectorul agrar, sectorul tehnologiilor informaţionale, ar defavoriza şi crea 
impedimente în dezvoltarea agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), 
care la ora actuală, reprezintă partea majoritară a numărului total de întreprinderi care operează în Moldova, ar avea un impact major 
asupra stabilităţii fiscale şi asupra garanţiilor şi echităţii acordate în Moldova unor agenţi economici, inclusiv şi celor care sunt gata să 
investească în Republica Moldova după recesiune economică. 
 
Eliminarea facilităţilor de ex., pentru sectorul tehnologiilor informaţionale va cauza stagnarea considerabilă a dezvoltării continue a 
acestei industrii în Moldova având în vedere: 
 

• Impactul negativ asupra actualului nivel de investiţii străine directe (ISD) şi scăderea eventualului flux de ISD în sectorul IT&C 
datorită faptului că: 

 
- Investitorii străini care deja sunt prezenţi pe piaţa IT a Moldovei  vor considera relocarea unităţilor sale către alte 

jurisdicţii mai atractive din punct de vedere fiscal; 
- Investitorii străini potenţiali vor fi determinaţi să direcţioneze investiţiile în noi subsidiare (e.g. elaborarea produselor 

software, centre comune de servicii) către alte jurisdicţii mai atractive din punct de vedere fiscal. 
 

• Reducerea nişei sectorului IT din Moldova datorită pierderii competitivităţii produselor software elaborate în Moldova fapt ce 
va influenţa negativ potenţialele oportunităţi de dezvoltare a afacerilor mici şi mijlocii din sectorul IT din Moldova. 

 
• Provocări de ordin social ca (i) creşterea ratei şomajului datorită eventualelor reduceri de personal (ii) migrarea profesioniştilor 

IT din Moldova în căutarea oportunităţilor de angajare mai avantajoase peste hotare. 
 

7. Art. 801 Nu susţinem excluderea articolului 80¹.  
 
Existenţa acestui articol în Codul fiscal este una benefică şi necesară deoarece va permite companiilor să efectueze plăţi anticipate 
de dividende pe parcursul anului de gestiune. Acest drept reprezintă un avantaj fiscal care oferă flexibilitatea acționarilor de a 
administra lichiditățile pe parcursul anului fără așteptarea finisării anului financiar, și concomitent fără aducerea unor prejudicii 
statului. 
 
Considerăm că prin menținerea acestui articol interesele statutului nu vor fi prejudiciate, atîta timp cît la distribuirea în avans a 
dividendelor se va aplica rata standard al impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător ( 12%), care va trece în cont la finele 
anului la completarea anuală a Declarației de către compania ce a distribuit în prealabil dividendele. 
 
De asemenea, remarcăm  că art. 48 alin. 2 al Legii societăţilor pe acţiuni expres prevede că societatea are dreptul să plătească 
dividende intermediare (trimestriale, semestriale) şi anuale: „Societatea are dreptul s ă plăteasc ă dividende intermediare 
(trimestriale, semestriale) şi anuale  pe acţiunile aflate în circulaţie”.  
 
Menționăm că potrivit art. 1 al CF, Codul fiscal reglementează relaţiile ce ţin de executarea obligaţiilor fiscale în ce priveşte 
impozitele şi taxele, nu şi statutul juridic al societăţilor pe acţiuni şi drepturile şi obligaţiile acţionarilor, care fac obiectul Legii privind 
societăţile pe acţiuni. Prin urmare, CF nu poate modifica drepturile ac ţionarilor stabilite prin Legea privind societ ăţile pe 
acţiuni. 
 
Mai mult ca atât, această normă permite contribuabililor să achite statutului impozitul pe venit în avans şi eşalonat în cursul anului 
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fiscal pentru care se achită impozitul pe venit, oferindu-i statului posibilitatea să gestioneze mai eficient lichidităţile. În caz contrar, 
băncile comerciale, dar nu statul, vor beneficia de lichidităţile acumulate de contribuabili în cursul anului fiscal. 
 

8. Art. 84, alin. (1) 
Art. 261, alin. (6) 

Înţelegem că Ministerul Finanţelor intenţionează limitarea aplicării lit.b) al alin. (1) art. 84 pe perioada fiscală a anului 2012, motivînd 
iniţiativa dată prin faptul că în 2011 impozitul pe venit la agenţi economici a constituit 0%, respectiv, impozitul pentru perioadele 
precedente nu poate exista. 
 
Astfel, în practică în 2012 agenţi economici vor avea drept să utilizeze doar metoda specificată la lit.a) alin. (1), care deseori aduce 
prin sine aplicarea penalităţilor (amenzilor) pentru estimarea incorectă a venitului impozabil. În aceste condiţii este important să 
atragem atenţia asupra faptului că agenţi economici nu sunt în stare să garanteze în mod cert estimările sale a venitului impozabil, 
luînd în consideraţie faptul că economia Moldovei este în curs de dezvoltare (şi nu reprezintă economia de piaţă), iar Moldova este 
în continuare supusă unor riscuri de natură externă şi internă.  
 
Astfel, propunem păstrarea aplicabilităţii lit.b) al alin. (1) art. 84 în 2012, actualizînd redacţia acesteia în felul următor:  
 

� „b) suma calculată ca produsul dintre venitul impozabil al anului precedent şi rata stabilită pentru perioada fiscală curentă, 
conform prezentului titlu.” 

 
Redacţia propusă va oferi posibilitatea de a utiliza şi a doua formulă de calcul, precum şi va garanta bugetului de stat suma 
necesară a impozitului pe venit calculat din venitul impozabil obţinut în anul 2011. Totodată, formula propusă va reduce cazurile de 
aplicare a amenzilor calculate conform alin. (6) art. 261 al CF. 
 
În acelaşi timp, luând în consideraţie introducerea unei rate de 12% a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător şi 
eventualele greşeli ce pot fi comise de către contribuabili pe parcursul perioadei fiscale 2012, recomandăm reducerea amenzii de la 
art. 261, alin. (6) cu 5%. Adică, penalitatea care urmează să fie aplicată să fie egală cu rata de bază stabilită de BNM stabilită în luna 
noiembrie a anului precedent (nemajorată cu 5 puncte, astfel cum este prevăzut la art. 228, alin. (3)). 
 

9. Art. 88, alin. (5) Cu scopul de a avea o claritate, propunem ca prevederile art. 88, alin. (5) să nu fie aplicate veniturilor menţionate la art. 901, alin. (3). 
 

10. Art.89 Propunem ca în art.89 al CF să fie redactata atât notiunea cu privire la royalty, cat si prevederea privind reţinerea la sursa. Altfel se 
va obţine ca la toate livrările de softuri, companiile care vor achita contravaloarea acestora vor fi obligate să reţină impozitul pe venit. 
 

11. Art. 91 La art.91 propunem de corectat 15% cu 12%, precum și de redactat sintagma „plăți” cu „venituri”. Altfel, va exista o discriminare a 
agenţilor economici nerezidenţi faţă de agenţii economici rezidenţi în ceea ce priveşte mărimea impozitului pe venit achitat pe 
veniturile obţinute în Republica Moldova. Aceasta contravine angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor 
OMC (clauza regimului naţional) şi acordurilor privind protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate cu multe state (clauza similară). 
 

12. Art. 93 pct. 18 
Art. 1011 alin. (1) 
Art. 1011 alin. (2) 
 

Insistăm asupra păstrării redacției actuale a definiției de „investiții (cheltuieli) capitale” 
 
Redacția propusă în noua versiune, și anume „..cu destinație productivă, fără de care activitatea de întreprinzător nu poate fi 
exercitată..”, precum și redacția nouă a art. 1011 alin (1), și anume „..cu excepția investițiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri..” exclude 
posibilitatea restituirii TVA pentru clădiri, edificii, construcții sau oricare alt imobil.   
 
Menționăm că această propunere va limita restituirea TVA pentru clădiri nu numai pentru Chișinău și Bălți, dar și restul regiunilor 
Moldovei. Astfel, condițiile de restituire a TVA pentru restul regiunilor Moldovei se vor înrăutăți, iar investitori care au investit milioane 
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de lei în active capitale în Chişinău şi Bălţi vor fi descurajați și în continuare (pentru că nu pot recupera în termenul apropiat TVA-ul 
aferent investiţiilor capitale). 
 
Impactul nefavorabil al restricţiilor propuse legate de restituirea TVA va fi unul şi mai costisitor luînd în considerație uzura fizică și 
morală a clădirilor din Moldova, dar și faptul că investițiile în clădiri ocupă o pondere dominantă din totalul investiții capitale. O astfel 
de abordare nu poate fi acceptată. 
 
De asemenea, ne îngrijorează faptul că în proiectul de lege termenul de restituire a TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale este 
majorat pînă la 6 luni  de zile. Considerăm că această propunere nu este deloc argumentată și reprezintă o povară administrativă 
alături de cele de mai sus. 
 
Adiţional, dat fiind faptul că o parte considerabilă de investiţii capitale se efectuează prin intermediul leasing-ului, ar fi echitabil ca şi 
locatarii să aibă dreptul de restituire a TVA din suma de TVA deja achitată la compania de leasing. Astfel, nu vor fi create condiţii de 
concurenţă neloială între companiile de leasing, bănci şi organizatii de microfinanţare. Prin urmare, în acest context propunem 
amendarea art. 1011 
 

13. Art. 95, alin. (2), lit. d), Conform modificărilor operate la Titlul III al CF prin Legea nr. 108 din 17 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative, a fost exclus art. 107, potrivit căruia transferul dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător (cunoscut în 
practica internaţională drept „transferul unei afaceri”), nu se considera o operaţiune în sfera de aplicare a TVA, dacă se îndeplineau 
anumite condiţii. 
 
Scopul acestei facilitaţi fiscale, de altfel, şi avantajul acesteia era evitarea pre-finanţării unei sume considerabile a TVA şi a blocării 
unor fonduri pe termen lung. Aceasta deoarece în cazul unei vânzări de active cu valoare foarte mare, cumpărătorul ar fi obligat la 
un efort considerabil cu finanţarea TVA plătită vânzătorului, chiar dacă această sumă ar fi în final recuperată de la stat. 
 
Astfel, luând în consideraţie: 
 

� avantajele considerabile pe care le oferea această facilitate pentru vânzarea-cumpărarea unei întreprinderi ca şi complex 
patrimonial (vedeţi art. 817 – 822 ale Codului civil)4,  

� experienţa europeană care prevede un tratament similar pentru un transfer de afacere5,  
� faptul că achiziţia unei întreprinderi ca şi complex patrimonial reprezintă o alternativă de structurare a investiţiilor în Moldova,  

 
recomandăm revizuirea versiunii actuale a art. 95, alin. (2), lit. d) al CF şi includerea unei norme în acest sens. 
 

14. Art. 95, alin. (2), Introducerea unei noi lit. e) la art. 95, alin. (2), al Codului fiscal “Obiectele impozabile” 
 
Propunem introducerea la art. 95, alin. (2) a unor noi prevederi şi anume: 
 
„e) stocurile de mărfuri şi materiale degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate (ex. nu pot fi revândute), precum şi activele 
materiale pe termen lung casate, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 
 
- valoarea mărfurilor, materialelor şi a activelor pe termen lung nu poate fi recuperată; 

                                                   
4 Chiar daca în practica anterioară, autorităţile fiscale considerau că aceasta se aplica doar la transmiterea de mijloace fixe în cadrul reorganizării, considerăm această 
interpretare a fostei norme din CF ca fiind restrictivă şi limitativă, depăşind astfel fostele prevederi din CF 
5 Jurisprudenţa europeană oferind mai multe detalii cu privire la ce operaţiuni s-ar putea califica drept transfer de afacere 
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- degradarea calitativă, casarea se datorează unor cauze obiective dovedite cu documente justificative; 
- se face dovada că s-au distrus bunurile şi nu mai intră în circuitul economic.” 
 
Aceasta deoarece, pe de o parte, actualmente, în practică, se consideră că TVA dedusă la achiziţia de bunuri (ex. mărfuri şi 
materiale, activele materiale pe termen lung) care ulterior, ca urmare a unor procese, au fost distruse şi nu pot fi, revândute sau 
utilizate în continuare în cadrul activităţii de întreprinzător, nu urmează a fi trecută în cont.  
 
Adică, se consideră că TVA anterior dedusă ar urma să fie ajustată la data casării, deoarece art. 102 alin. (1) al CF prevede că TVA 
achitată la buget de către plătitorii TVA este permisă de a fi trecută în cont dacă valorile materiale, serviciile procurate sunt destinate 
efectuării livrărilor impozabile în procesul desf ăşurării activit ăţii de întreprinz ător  (i.e. orice activitate conform legislaţiei, cu 
excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, având drept scop ob ţinerea 
venitului, sau, în urma desf ăşurării c ăreia, indiferent de scopul activit ăţii, se ob ţine venit ). Or, în practică, se consideră că 
casarea unor bunuri distruse nu presupune utilizarea lor în continuare în activitatea de întreprinzător. 
 
Cu toate acestea, este important de subliniat că: 
 

� Casarea unor astfel de bunuri nu reprezintă un transfer al dreptului de proprietate asupra lor şi deci, nu ar urma să fie 
considerată o „livrare impozabilă” care sa presupună calcularea TVA, 

� CF nu conţine prevederi exprese în baza cărora să fie necesară ajustarea TVA dedusă la achiziţia acestor bunuri în situaţia 
în care se produc astfel de circumstanţe,  

� Necesitatea casării, de exemplu, a activelor materiale pe termen lung nu semnifică faptul ca acestea nu au fost utilizate deja 
în cadrul activităţii de întreprinzător, 

� În situaţia în care agenţii economici deja înregistrează pierderi legate de distrugerea unor astfel de bunuri, calcularea 
adiţională a TVA din contul cheltuielilor companiei reprezintă o povară semnificativ sporită şi nejustificată,  

� Norma propusă mai sus de a fi introdusă la art. 95, alin. (2), lit. e) este una existentă în legislaţia fiscală a altor ţări (exemplul 
de mai sus a fost preluat din legislaţia României), etc. 

 
15. Art. 95, alin. (2), Introducerea unei noi lit. f) la art. 95, alin. (2), al Codului fiscal “Obiectele impozabile” 

Propunem introducerea la art. 95, alin. (2) a unor noi prevederi şi anume: 
 
„f) plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice – nerezidente în baza contractului de muncă sau onorariile conducătorilor, 
membrilor consiliului de administrație și / sau membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente” 
 
Această prevedere a existat în redacția anterioară din alin. (3), art. 106 al Codului fiscal pînă la 01.01.2010.  
 
Introducerea acestei prevederi va fi în concordanță cu art. 10 al Directivei 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul 
comun al Taxei pe Valoarea Adăugată:  
«Condiţia prevăzută la articolul 9 alineatul (1) ca activitatea economică să fie efectuată „în mod independent” exclude de la plata 
TVA salariaţii şi alte persoane în măsura în care acestea sunt legate de un angajator printr-un contract de muncă sau prin orice alte 
legături juridice care dau naştere relaţiei angajator-angajat în ceea ce privește condiţiile de muncă, remunerarea şi răspunderea 
angajatorului.» 
 
Lipsa actuală a acestei prevederi duce la interpretarea ambiguă a tratamentului TVA aferent plăților date. 
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16. Art. 96, lit. b), liniuţa a 4 În baza proiectului de Lege se propune introducerea cotei standard de 20% TVA la zahăr în schimbul cotei reduse de 8%. Nu 
sus ţinem aceast ă propunere şi o consider ăm insuficient argumentat ă. 
 
În nota informativă aferentă proiectului de Lege drept argument pentru introducerea cotei standard de 20% TVA figurează opinie 
precum că zahărul este un produs intermediar şi nu de prima necesitate. Constatăm că aceasta opinie merge în contradicţie cu 
legislaţia aferentă produselor social importante, unde zahărul figurează drept produs social important, respectiv, produs de prima 
necesitate pentru populaţie şi economia Moldovei. De asemenea, zahărul se consuma în proporție de 60% de consumatori finali 
(casnici), din acest motiv nu poate fi numit un produs intermediar. 
 
Nu poate fi invocat și “principiul echitații” în condițiile în care se anulează cota redusa a TVA la un singur produs (aplicarea 
principiului echității ar însemna anularea cotei reduse a TVA la toate produsele). La fel, trezește nedumerirea argumentul precum că 
zahărul dăunează sănătății. De asemenea, la întâlnirea FMI cu membrii AmCham și FIA din februarie 2011, Dl Gheorghiev a 
declarat că FMI nu va insista asupra majorării cotei TVA la zahar.  
 
Necesitatea p ăstr ării cotei TVA la zah ăr la nivelul de 8% 
 
1. În anul 2010, a fost redusă cota TVA pentru producţia agricolă de la 20 la 8%. Aceasta s-a întâmplat la data de 1 ianuarie, 

când contractele de livrare fuseseră deja încheiate, deci preţul la sfecla de zahăr nu mai putea fi revizuit. Astfel, costul materiei 
prime în componenţa costului total al produsului finit s-a majorat cu 12% în anul 2010 – ceea ce a constituit primul impact 
semnificativ. 
 

2. Industria a rezistat în exclusivitate datorită conjuncturii favorabile existente – a preţurilor înalte la zahăr pe plan internaţional şi 
regional.  Din păcate, decizia de majorare a TVA se ia în situația prețurilor mari la începutul anului 2011, dar trebuie pusă 
întrebarea: va supraviețui această ramură în situaţia când prețurile vor fi mici? Iar faptul că prețurile vor cădea este deja o 
certitudine.  Toate țările din regiune au majorat suprafețele de cultivare a sfeclei, ceia ce numaidecât va provoca 
supraproducere în toamna 2011.  Încă o dovadă este că ân ultimele zile la toate bursele prețul zahărului a căzut cu cca. 30%. 

 
3. Majorarea cotei TVA la zahăr până la 20% va genera, pe de o parte, înregistrarea unor creşteri a preţului la zahăr (o povară 

suplimentară asupra consumatorului), iar acest efect va fi cu atât mai resimţit în perioadele de deficit regional, deci şi a 
preţurilor înalte. Aceasta se explică prin faptul că preţul de pe piaţa internă va creşte atâta timp până când preţul fără TVA va 
atinge acelaşi nivel ca şi preţul de pe pieţele exporturilor. Cota TVA majorată va cădea integral în povara consumatorilor. 

 
4. Pe de altă parte, în perioadele de supraproducţie regională, în condiţiile preţurilor scăzute din Ucraina, cota TVA de 20% la 

zahăr va spori atractivitatea contrabandei din Ucraina prin Transnistria. Aceasta înseamnă o prăbuşire încă mai mare a 
preţurilor pe piaţa internă şi diminuarea veniturilor producătorilor de zahăr sub nivelul costurilor. Apare necesitatea diminuării 
costurilor de producţie a zahărului, în primul rând, de pe seama scăderii preţului la sfecla de zahăr.  
Piaţa de zahăr din Ucraina înregistrează fluctuaţii mari a preţurilor la zahăr din cauza aplicării schemelor de prelucrare a 
sfeclei la condiţii de tolling, făcute cu scopul evaziunilor de la plata TVA.  Controlul slab asupra frontierei de est, permite 
penetrarea zahărului din Ucraina, atunci când diferenţa de preţ este mai mare de 100 dolari SUA per tonă.  În special, 
fenomenul menţionat are loc în perioade cu prețuri mici, deoarece le asigură venituri mai mari celor care dețin zahăr ”neoficial” 
în Ucraina prin export ilicit în Moldova.  O eventuală majorare a ratei TVA la zahăr de la 8 la 20% nu va permite producătorilor 
autohtoni să majoreze preţurile pentru consumatori, iar veniturile lor nete se vor diminua cu 12%. 

 
5. Zahărul este în continuare considerat „produs social important” alături de pâine, lapte, etc. Adaosul comercial pentru astfel de 

produse este limitat şi controlat de către stat. Majorarea cotei TVA la zahăr concomitent cu menţinerea acestui produs la 
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categoria produselor social importante este lipsită de sens, deoarece va majora povara prețurilor pentru consumatori exact în 
perioadele cu prețuri mari. 
 

6. Efectele majorării cotei TVA la zahăr pentru agricultură: 
• Scăderea valorii adăugate la hectar; 
• Micşorarea suprafeţelor de cultivare a sfeclei; 
• Pierderile furnizorilor de sfeclă cauzate de micşorarea preţului la sfeclă; 
• Pierderi din neutilizarea echipamentelor specializate pentru sfecla de zahăr; 
• Pierderi din deteriorarea asolamentului (saturaţia solului cu azot) cu efecte negative pe termen lung asupra productivității 

în agricultura din nordul țării. 
7. Estimarea creşterii veniturilor bugetare nu este în totalitate corectă. Circa 40% din consumul domestic revine consumatorilor 

industriali, care, respectiv, îşi diminuează plăţile la buget în mărimea în care se va majora TVA la zahăr. Efectul asupra 
bugetului este nul. Încasările reale în Bugetul de Stat trebuie să se calculeze de la suma vânzării a 40 mii tone de zahăr la un 
preţ net mai mic pe piaţa internă.  
 

8. În prezent, cota TVA la zahăr în Republica Moldova este armonizată cu valoarea cotele din ţările Europene unde există 
agricultura sfeclei de zahăr, astfel, producerea zahărului din Republica Moldova este pregătită pentru integrarea Europeană. 
Majorarea cotei TVA va genera efecte negative, cunoscute din experienţa României, şi va crea probleme pentru integrarea 
Europeană. Cota TVA actuală la zahăr se află la nivelul majorităţii ţărilor producătoare de zahăr din CSI, ceea ce plasează 
producătorii de zahăr din Moldova în condiţii concurenţiale egale cu producătorii de zahăr din Rusia, Belarus, Kazahstan. 

 
9. Diferenţa dintre cotele TVA la zahărul din sfeclă şi cel din trestie reprezintă o protecţie eficientă împotriva: 

• Contrabandei de zahăr din Ucraina (o barieră suplimentară de 12%); 
• Introducerii zahărului brut din trestie destinat rafinării (tentaţia „îmbogățirii uşoare” exista şi în absenţa diferenţei la 

impozitarea zahărului alb şi celui din trestie, ultimul fiind, mai mult ca probabil, importat) 
 
În concluzie, menționăm că păstrarea cotei TVA de 8% este vital necesară pentru existenţa industriei de zahăr şi reprezintă o 
condiţie importantă pentru implementarea investiţiilor și în continuare. 
 

17. Art. 101, alin. (5) Considerăm drept inadmisibilă excluderea normei de la alin. (5) art.101. Excluderea acestei norme va majora nejustificat povara 
fiscală şi imobiliza resursele financiare proprii ale companiilor care promovează exportul de mărfuri, servicii. Mai mult decît atît, efectul 
negativ al acestei modificări va reduce simţitor nivelul competitivităţii companiilor autohtone pe pieţele externe. Prin urmare, este strict 
recomandabilă menţinerea dreptului de restituire a TVA în baza art. 101, alin. (5). 
 
Totodată, propunem ca agentul economic să dispună de dreptul de a alege (în baza cererii depuse) între transferul mijloacelor bănești 
la contul bancar sau transferul în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional. 
 

18. Art. 102, alin. (8), pct.2  lit. 
a) 

Înțelegem că Ministerul Finanțelor propune următoarea redacție a pct. 2: 
„2) pentru livrări de servicii:  
a) confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea autentificat ă de notar) ;” 
 
La rîndul nostru, propunem ca sintagma „autentificată de notar” să fie înlocuită cu „perfectată de trăducător autorizat conform  
legislaţiei”. Credem că notar poate autentifica traducerea numai a documentului legalizat, ce presupune că el trebuie să fie 
autentificat în ţara unde a fost semnat, apostilat și numai după aceasta să fie autentificat notarial în Moldova. 
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19. Art. 103 alin. (1) pct. 23) Considerăm inadmisibilă anularea scutirii de TVA şi taxă vamală la mijloacele fixe depuse în capitalul social al agentului economic 
(art. 103 alin. (1) pct. 23)).  
 
Autorităţile argumentează ca anularea scutirii în cauză se datorează faptului că se extinde dreptul de restituire a TVA şi pentru 
investiţiile efectuate în mun. Chișinău și Bălți în cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale.  
 
Totuşi, urmează să reiterăm faptul că restituirea TVA se va oferi pentru un volum minim de investiții capitale, iar clădirile și alte 
bunuri imobile vor fi excluse din acest mecanism. Prin urmare, argumentarea Ministerului Finanțelor nu poate fi acceptată, iar 
facilitatea privind scutirea de TVA şi taxă vamală la mijloacele fixe depuse în capitalul social al agentului economic nu este 
substituibilă reciproc cu cea de restituire a TVA. Anularea facilităţii date poate crea impedimente in dezvoltarea bazei-tehnico 
materiale ale companiilor şi preluarea celor mai bune tehnologii, datorită creşterii costurilor de implementare. 
 
Mai mult decît atît, înţelegem că scopul implementării în anul 20046 şi a menţinerii facilităţilor menţionate a fost unul de susţinere a 
agenţilor economici în procesul de dezvoltare a bazei şi capacităţilor lor tehnice, de facilitare a procesului de reînnoire a mijloacelor 
fixe, adică a activelor materiale utilizabile în activitatea de producţie, comercială şi în alte activităţi, executarea lucrărilor, prestarea 
serviciilor sau destinate închirierii, sau pentru scopuri administrative. 
 
Cu toate acestea, credem că pe lîngă menţinerea scutirii TVA şi a taxei vamale la mijloacele fixe depuse în capitalul social al 
agentului economic, este recomandabilă amendarea bazei legislative ce reglementează acordarea scutirii in cauză şi pentru 
importurile / achiziţiile locale de active materiale a căror valoare depăşeşte 3.000 MDL pentru o unitate şi al căror termen de 
exploatare depăşeşte 1 an, dar care sunt achiziţionate din contul aporturilor monetare la capitalul statutar (social), fiind astfel 
implementată o alternativă practică contribuţiilor în natură la capital. 
 
Concluzia şi recomandarea dată se bazează, printre altele, pe următoarele cauze şi scopuri: 

 
(i) Menţinerea în continuare a facilit ăţilor doar pentru activele materiale destinate inclu derii în capitalul statutar nu 

este întotdeauna eficient ă din punct de vedere opera ţional / practic.  Aceasta deoarece, de exemplu, în cazul 
companiilor prezente în Moldova membre ale grupurilor multinaţionale, asociaţii / acţionarii străini nu pot asigura în 
practică, de cele mai dese ori, achiziţionarea bunurilor şi doar după aceasta livrarea acestora drept contribuţie la 
capitalul statutar al subsidiarelor din Moldova. De exemplu, în multe cazuri, acţionarii companiilor din Moldova sunt 
entităţi de holding care au o sferă limitată de activitate, cum ar fi exclusiv finanţarea entităţilor din grup prin împrumuturi 
sau aporturi monetare la capital. În alte cazuri, în vederea beneficierii de facilităţile date, procedura de contribuţie în 
natură la capital urmează a fi suplinită cu alte etape intermediare (ex. semnarea unor contracte de mandat), îndeplinirea 
cărora complică procesul de implementare practică a tranzacţiei în regim fiscal / vamal facilitar. 

 
(ii) Implementarea amendamentelor propuse va constitui o  măsur ă a statutului de facilitare a relans ării economice 

a agen ţilor economici.  Acest scop, la rândul său, este unul deosebit de important în contextul recesiunii economice 
actuale, a necesităţii agenţilor economici de reducere a costurilor şi de îmbunătăţire / optimizare a fluxurilor de numerar, 
precum şi în contextul posibilităţilor limitate ale agenţilor economici de restituire a TVA aferentă investiţiilor (ne referim, 
în particular, la limitarea posibilităţii de restituire la un volum minim de investiţii, precum şi excluderea cladirilor şi altor 
bunuri imobile din această categorie). Pe fundalul recesiunii, eventuala implementare a recomandărilor propuse ar fi un 
pas important / suplimentar de creştere a atractivităţii mediului investiţional în Moldova, obiectiv pe care statul şi l-a 
propus şi prin Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-20117. 

                                                   
6 Prin modificările aduse de Legea nr. 350/21.10.2004 pentru modificarea si completarea unor acte legislative 
7 Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 790 din 1 decembrie 2009 
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(iii) Scopul ini ţial al implement ării de c ătre legiuitor a facilit ăţilor fiscale şi vamale va fi respectat şi în situa ţia 

aprob ării amendamentelor propuse. Administrarea fiscal ă şi vamal ă va putea fi la fel asigurat ă. Pe de o parte, 
recomandarea în cauză se referă la acordarea unui regim facilitar pentru aceleaşi tipuri de investiţii. Pe de altă parte, 
atât autorităţile fiscale, cât şi cele vamale vor fi în măsură să asigure administrarea fiscală / vamală a contribuabililor 
care vor beneficia de astfel de facilităţi, verificând modul de finanţare a achiziţiilor date, destinaţia activelor, etc. De 
exemplu, potrivit art. 35 al Codului vamal (i.e. Legea nr. 1149 din 20.07.2000), în cazul când mărfurile sunt puse în liberă 
circulaţie la drepturi de import reduse sau zero pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămân sub supraveghere 
vamală, iar utilizarea mărfurilor pe parcursul a cel puţin 3 ani în alte scopuri decât cele prevăzute pentru aplicarea 
drepturilor de import reduse sau zero este permisă cu condiţia achitării drepturilor de import; 

 
(iv) Implementarea amendamentelor propuse va asigura un regim echitabil aplicabil atât contribu ţiilor cu bunuri la 

capitalul social, cât şi bunurilor achizi ţionate din contul contribu ţiilor monetare la capital .  
 
Deopotrivă cu implementarea recomandărilor de mai sus în CF, Legii cu privire la tariful vamal (nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997, 
sugerăm şi perfecţionarea concomitentă a normelor actuale ale Regulamentul aprobat de Guvern, i.e. prin Hotărârea Guvernului nr. 
102 din 30 ianuarie 20078, în vederea eliminării posibilităţilor de interpretare diferită atât a normelor actuale ale acesteia, precum şi 
pentru ajustarea ei la amendamentele propuse mai sus, care contăm că vor fi luate în consideraţie la aprobarea politicii fiscale 
pentru anul 2011. 

20. Art. 1171 alin. (4) Recomandăm introducerea în alin. (4), art.1171 după fraza „de producţie agricolă” fraza „și a mărfurilor / serviciilor”  
 

Actualmente companiile care  arendeaz ă pământuri agricole  de la proprietarii acestora – persoanele fizice ce nu practică 
activitatea de întreprinzător și se achit ă în loc de produc țțțție agricol ă cu produsele ob țțțținute din prelucrarea produc țțțției agricole 
nu pot beneficia de prevederile alin. (4).  Asemenea situații se întîmplă în cazul industriilor: vinului, de prelucrare a laptelui, 
fructelor și legumelor, zahăruluil, uleuiului etc. Tratamentul actual nu este unul echitabil, iar în cazul acceptării sugestiilor în cauză 
statul nu va pierde nimic deoarece: 

 
• companiile, care  arendeaz ă pământuri agricole  de la proprietarii acestora – persoanele fizice ce nu practică 

activitatea de întreprinzător, livrând în contul plăţii de arendă mărfuri (produsele ob țțțținute din prelucrarea produc țțțției 
agricole (de ex. ulei, vin) ) vor colecta TVA în regim standard, 

• prevederea propusă  ține doar de periodicitate a eliberării facturilor fiscale – o dată în lună, ci nu la fiecare livrare în 
contul plăţii de arendă.  

21. Anexa la Titlu IV, 
Poziția tarifară 240220 

Obiec ţiile şi prop unerile la proiectul Obiectivelor politicii fiscale  şi vamale pe termenul mediu 2012 -2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
8 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 23) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 
aprilie 1997 şi art. 28 lit. q) al Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal 
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La Capitolul 5 Accize, Ministerul Finanţelor propune următoarea formulă de majorare a accizelor pentru poziţia tarifară 240220: 
 

Poziţia 
tarifară 

Unitatea 
de 

măsură 

Cota accizului 

2012 2013 2014 

240220 
Ţigarete 
cu filtru 

lei/1000ţig 
40 lei 

+ 
27% 

80 lei 
+ 

36% 

120 lei 
+ 

45% 
240220 
Ţigarete 
fără filtru 

lei/1000ţig 40 lei - - 

 
La rîndul nostru propunem o alt ă formul ă conform tabelului de mai jos: 
 

Poziţia 
tarifară 

Unitatea 
de 

măsură 

Cota accizului 

2012 2013 2014 

240220 
Ţigarete 
cu filtru 

lei/1000ţig 
40 lei 

+ 
18%* 

80 lei 
+ 

18%* 

120 lei 
+ 

18%* 
 

dar nu mai 
puţin de 200 

lei 
240220 
Ţigarete 
fără filtru 

lei/1000ţig 40 lei 80 lei 120 lei 

* 18% din Preţul maxim de vînzare cu amănuntul 
 
 
Structura propusă va asigura: 

� viziune pe termen lung şi o creştere graduală a poverii fiscale în concordanţă cu recomandările UE; 
� creşterea veniturilor din accize la bugetul de stat, până la cca. 
�  1 miliard de lei în 2012; 
� reducerea polarizării preţurilor pe piaţa locală; 
� creşterea ponderii accizei în medie cu  aproape 60%;  
� şi reducerea riscului de stimulare şi încurajare a comerţului ilicit cu ţigarete 

 
De asemenea, se propune modificarea Codului Fiscal prin introducerea cotei accizei pentru alte produse din tutun, ce  sunt în 
circulaţie pe piaţa R. Moldova, în conformitate cu  Directiva UE 
 

22. Art. 188, alin. (4), lit. a) 
Art 261, alin. (4) 

Salutăm intenția Ministerului Finanțelor de a permite contribuabililor depunerea dărilor de seamă corectate (cu excepția situației cînd 
a fost anunțat control fiscal sau verificare documentară). Credem că prin acest mecanism va fi încurajată prezentarea din propria 
inițiativă a declarațiilor corectate și corectarea greșelilor în evidența contabilă și fiscală a contribuabilului. 
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Totodată, considerăm că în cazul prezentării declarației fiscale corectate trebuie să fi aplicată doar penalitatea, însă nu și amenda 
pentru suma diminuării. Din discuțiile precedente cu Ministerul Finanțelor, dar și în baza Notei informative înțelegem că se dorește 
eliminarea normei care prevede aplicarea sancțiunilor privind prezentarea dărilor de seamă corectate după termenul stabilit pentru 
prezentarea dării de seamă. 
 
Deși a fost eliminată lit. a), alin. (4), art. 188, recomandăm să fie corectată și redacția curentă a art. 261. alin. (4) , care prevede că 
„ (4) diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date 
neveridice se sancţionează cu amendă egală cu 30% din suma diminuării.” 
 
În caz contrar (cu păstrarea redacției curente a art. 261, alin (4)) inițiativa nobilă nu va avea nici un efect scontat.  
 

23. Art.234 Sugerăm ca această reducere de 50% s ă se răsfrâng ă în mod echitabil pentru toate t ipurile de amenzi (de ex. asupra 
amenzilor vamale, aferente contribu ţiilor sociale şi de medicin ă, precum şi celor de legisla ţia repatrierii , etc.).  
 
Deoarece de competenţa Ministerului Finanţelor şi autorităţilor de stat pe lângă acesta ţine (i) politica vamală, precum şi (ii) controlul 
respectării legislaţiei de repatriere, recomandăm modificarea corespunzătoare a art. 232 al Codului Vamal nr. 1149-XIV  din  
20.07.2000 şi art. 5 din Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile 
economice externe Nr.1466-XIII din 29.01.98, aplicând în mod echitabil reducerea de 50% a amenzilor. 
 
De asemenea, sugerăm că în mod echitabil această reducere de 50% se va aplica şi în cazul altor tipuri de amenzi, de exemplu: 

- Amenzile aferente asigurărilor sociale de stat, 
- Amenzile aferente asigurărilor medicale de stat, 
- Amenzile aplicate în baza art.10 din Legea Nr. 845 – XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprinoriat şi întreprinderi. 

 
24. alin. (2) şi (3) ale Art.252 În vederea alinierii prevederilor din Codul fiscal şi aplicarea principiului echităţii propunem introducerea prevederilor privind 

suspendarea executării silite a deciziei autorităţilor fiscale adoptate în rezultatul efectuării controlului fiscal şi care a fost contestată în 
termenii şi în modul stabilit de legislaţie.  
 
Potrivit prevederilor alin.(5) a art. 199 al Codului fiscal, în cazul când acţiunile organului fiscal sânt contestate, comercializarea 
bunurilor sechestrate şi menţionate în contestaţie sau în cererea de chemare în judecată se suspendă până la soluţionarea cauzei.  
 
Astfel, prin introducerea unor prevederi similare şi în cazul contestării deciziei asupra încălcărilor depistate în controlul fiscal, ar fi 
respectat principiul echităţii şi ar permite tratarea pe principii egale a contribuabililor. 
 
Prin urmare, propunem introducerea următoarelor modificări: 
 

• la alin (2) al art.252 al Codului fiscal se va expune in următoarea redacţie „(2) În caz de contestare, executarea deciziei 
asupra cazului de încălcare fiscală se suspendă dacă contribuabilul sau reprezentantul său a respectat procedura de 
contestare.”  

• la alin (3) al art.252 al Codului fiscal, după sintagma „dacă nu a fost executată benevol” se va complete cu “şi nu a fost 
contestată în modul stabilit.” 

• la alin (2) al art.272 al Codului fiscal se va expune in următoarea redacţie „(2) Contestarea deciziei organului fiscal suspendă 
executarea deciziei contestate dacă legislaţia nu prevede altfel.” 
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25. Art. 254, alin.4 „Alineatul 4 va avea următorul cuprins “(4) Comiterea repetată în anul fiscal a încălcărilor specificate la alin.(1), (2) şi (21) se 
sancţionează cu o amendă de 25000 lei. În cazul în care încălcările specificate la alin.(1), (2) şi (21) se comit a treia oară, se 
sancţionează cu o amendă de 50000 lei, cu lipsirea dreptului de a practica orice gen de ac tivitate şi de a fi fondator în 
capitalul social al altor agen ţi economici pe o perioad ă de 3 ani .”; 
 
Obiec ţii:  
 

� „Comiterea repetată”, „Se comit a treia oară” … 
 
Aşa cum am menţionat anterior, aceste prevederi încalcă principiul enunţat de articolului 4 din Protocolul nr. 7 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului – dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori pentru aceeaşi faptă.  
 

� „…cu lipsirea dreptului de a practica orice gen de activitate şi de a fi fondator în capitalul social al altor agenţi economici pe o 
perioadă de 3 ani.” 

 
Lipsirea de dreptul de a practica orice gen de activitate, precum şi de a fi fondator în capitalul social al altor agenţi economici 
constituie o restricţionare serioasă a capacităţii de exerciţiu. Capacitatea de exerciţiu poate fi limitată doar de către instanţa de 
judecată. 
 
Consideram că autorităţile fiscale nu trebuie să fie împuternicite cu dreptul de a aplica astfel de sancţiuni, aceasta fiind o prerogativă 
constituţională a instanţelor de judecată. 
 
Mai mult ca atât, nici Codul penal (art. 73) şi nici Codul contravenţional (art. 39) nu prevăd drept sancţiune „lipsirea dreptului de a 
practica orice gen de activitate şi de a fi fondator în capitalul social al altor agenţi economici”. Cea mai gravă sancţiune în acest sens 
este limitarea de a exercita o anumită activitate concretă, nefiind permise interdicţii generale. În ambele cazuri aceste sanc ţiuni 
sunt aplicate în exclusivitate de instan ţă de judecat ă. 
 

26. Art.257 alin. (2) In alin. (2) al art. 257 din Codul fiscal , după cuvântul „ Folosirea”  sugerăm de a exclude sintagma “ blanchetelor de documente 
primare de un alt model decât cel stabilit prin act  normativ în vigoare, precum şi folosirea” . Agentul economic care a transmis 
un bun în baza contractului de leasing financiar, din greşeală, ar putea să utilizeze un alt model de document primar pentru 
recunoaşterea dobânzii, însă, toate înregistrările în evidenţa financiară şi obligaţiile fiscale fiind efectuate corect (de ex. constatarea 
venitului sub formă de dobândă pe baza unui document primar ce corespunde art. 19 (6) din Legea contabilităţii, ci nu pe baza unei 
facturi). Susţinem aplicarea amenzilor drastice din acest articol doar contribuabililor de rea credinţă, care intenţionat implementează 
scheme de evaziune fiscală. 
 

27. Art 260 alin. (3) 
Art 261 alin. (4) 

120. Articolul 260 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 260.  Nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale şi facturii fiscale 
...... 
 (3) Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 

lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 10000 lei din num ărul 
total de d ări de seam ă fiscale care nu au fost prezentate .” 
 
La alin (3) nu se subințelege ultima sintagma, și anume „din numărul total de dări de seamă fiscale care nu au fost prezentate”. 
Probabil va trebui să fie în felul următor: „din numărul total de dări de seamă fiscale care conțin informații neutentice”. 
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De asemenea, recomandăm ca în situația prezentării dării de seamă fiscale care conţine informaţii neautentice (similar cazului de 
prezentare a declarațiilor corectate), să nu i se aplice contribuabilului amenda stabilită prin art. 261. alin. (4) , care prevede că „ (4) 
diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice se 
sancţionează cu amendă egală cu 30% din suma diminuării.” 
 
Considerăm că în cazul în care a fost prezentată darea de seamă fiscală care conţine informaţii neautentice – poate fi aplicată 
penalitatea dar și amenda prevăzută de art. 260 alin (3), însa nu și amenda prevăzută de art. 261. alin. (4). 
 

28. Art. 260, alin. (5) În cazul în care art. 260, alin. (5) va fi exclus din Codul fiscal, din momentul intrării în vigoare a modificării, organele cu atribuţii de 
administrare fiscală nu vor mai avea un temei juridic pentru aplicarea sancţiunii pentru diminuarea venitului impozabil în perioadele 
fiscale 2008-2011, iar deciziile organelor fiscale vor putea fi cu uşurinţă contestate în contencios administrativ de către contribuabili, 
evitânduse astfel aplicarea amenzii pentru diminuarea venitului impozabil. 
 
Recomandăm să fie păstrat art. 260, alin. (5), doar că această sancţiune ar trebui să fie aplicată pentru diminuarea venitului 
impozabil exclusiv pentru perioadele fiscale 2008-2011. 

 


