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Către Victor Barb ăneagră 
Viceministru 
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
str.Cosmonauţilor, 7, mun. Chişinău 
MD – 2005, Republica Moldova 
 
 
 
11 iunie 2010 
 
 
Stimate domnule Viceministru, 
 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare Asociaţie), Vă mulţumim 
pentru oportunitatea oferită de a ne aduce contribuţia la revizuirea Proiectului de Lege privind modificarea 
legisla ţiei fiscale pentru anul 2011  şi pentru oferirea posibilităţii de a propune sugestii de amendare a acestuia. Vă 
prezentăm Avizul nostru propriu-zis în Anexa 1  la această adresă. 
 
Totuşi, pe lângă comentariile şi recomandările prezentate spre analiză în Anexa 1, considerăm necesară 
evidenţierea şi următoarelor aspecte: 
 

1. Implementarea ini ţiativei de computerizare a locuin ţelor  
 
Mai multe state europene au implementat programe guvernamentale menite să sporească penetrarea calculatorului 
în ţară şi să îmbunătăţească abilităţile informatice de ansamblu ale populaţiei. 
 
Luînd în consideraţie rata joasă de penetrare a calculatoarelor în Moldova, precum şi rolul tot mai accentuat al 
sectorului TIC în economia Moldovei, considerăm că este deosebit de importantă implementarea unui astfel de 
proiect şi în Republica Moldova. Vă propunem o analiză mai detaliată a recomandărilor noastre în acest sens în 
Anexa 2 . 
  

2. Perfectarea infrastructurii activit ăţii Fondurilor nestatale de pensii din Republica Mol dova  
 
Recent AmCham Moldova a elaborat publicaţia „Ghidul pentru dezvoltarea climatului economic şi de afaceri din 
Moldova” pentru a comunica Guvernului viziunea membrilor AmCham vis-a-vis de reformele şi măsurile necesare de 
a fi aplicate întru îmbunătăţirea climatului de afaceri din Moldova.  
 
Una din recomandările sugerate la capitolul „Promovarea investiţiilor locale” a fost implementarea planurilor de 
economii în baz ă de salariu (fondurilor nestatale de pensii) . Aceasta deoarece economia Moldovei are nevoie de 
mijloace financiare pe termen lung pentru stimularea dezvoltării durabile a producţiei autohtone. Fără economii 
interne semnificative de lungă durată, instituţiile financiare din Moldova pierd o sursă considerabilă şi importantă de 
fonduri din care să acorde împrumuturi agenţilor economici, care ar investi în viitoarea dezvoltare. Mai mult ca atât, 
majoritatea economiilor din Moldova sunt, după natura lor, de o durată extrem de scurtă, orientând, la rândul lor, 
băncile şi instituţiile de creditare spre credite pe termen scurt, cu un impact economic limitat în timp. 
 
În paralel, una din problemele actuale privind asigurarea cu pensie este scăderea continuă a ofertei de forţă de 
muncă şi respectiv a numărului contribuabililor, ca rezultat al reducerii numărului populaţiei de vîrstă aptă de muncă, 
pe fundalul scăderii numărului populaţiei totale. În aceste circumstanţe creşte povara statului în ceea ce priveşte 
asigurarea unor pensii decente. Aceasta nu este numai o problemă a Republicii Moldova, dar şi a multor state din 
Europa Centrală şi de Est (Rusia, Ucraina, Polonia, Bulgaria, România, etc.). Însă toate aceste state au reacţionat la 
provocările demografice, prin introducerea unor alternative la sistem de pensii de stat, funcţionabile şi anume: 
pensiile private facultative. 
 
Printre cauzele de nefuncţionalitate a fondurilor nestatale de pensii în Moldova, s-a constatat că o pondere 
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semnificativă la dezvoltarea lor îl are şi imperfecţiunea incomparabilă a infrastructurii fiscale , legată de activitatea 
fondurilor nestatale de pensii şi a contribuţiilor la aceste fonduri. Legislaţia actuală din Moldova nu sprijină 
dezvoltarea economisirii prin pensii facultative, aşa cum este practica ţărilor din regiune. 
 
În acest sens, AmCham Moldova propune o serie de recomandări şi sugestii în Anexa 3 , pentru a îmbunătăţi 
legislaţia fiscală cu privire la activitatea fondurilor nestatale de pensii şi oferi un imbold real pentru dezvoltarea 
acestora în Moldova. Ca urmare a dezvoltării acestor fonduri, considerăm că vor fi stimulate în masă economiile 
interne pe termen lung şi va fi soluţionată problema actulă a pensiilor.  
 

3. Comentarii (ata şate) privind ini ţiativa de a completa Codul fiscal al Republicii Mol dova cu Capitolul 
102 cu titlul IMPOZITAREA AVOCA ŢILOR. 

 

Dorim să vă comunicăm, stimate domnule Viceministru, disponibilitatea noastră de a colabora în continuare cu 
reprezentanţii Ministerului Finanţelor pentru promovarea Politicii fiscale pentru 2011 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” 
Tel: +373 22 211 781 
Fax: +373 22 211 782 
E-mail: milamalairau@amcham.md 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аnехă 1 
 

Aviz la Proiectul de Lege Pentru Modificarea şi Completarea unor Acte Legislative pentru anul 201 1 
 

 
Nr. 

 

 
Măsurile politicii fiscale 
şi vamale pentru 2011 

 
Comentarii şi recomand ări 

1. Completarea art. 6, alin. 
(8) cu litera f) 

Considerăm oportună introducerea în Codul fiscal a principiului evitării dublei impuneri. Potrivit conceptelor fiscale internaţionale 
legate de impozitarea directă, se deosebesc două tipuri de dublă impunere: (i) economică şi (ii) juridică. 

Primul tip de dublă impozitare (i.e. economică) se referă la taxarea aceleiaşi tranzacţii economice, venit sau capital la nivelul diferitor 
contribuabili. De ex. profitul brut este taxat cu impozit pe venit din activitatea de întreprinzător la nivelul persoanei juridice şi ulterior 
profitul net este taxat sub formă de venituri din dividende la nivelul acţionarului sau asociatului. 

Dubla impozitare juridică se referă la taxarea aceleiaşi tranzacţii economice, venit sau capital la nivelul aceluiaşi contribuabil cu 
acelaşi tip de impozit. De ex. o persoană juridică va include în venitul său brut mijloacele fixe obţinute cu titlu gratuit la momentul 
recepţionării acestor mijloace fixe, iar ulterior uzura acestor mijloace fixe nu va fi deductibilă pentru scopuri fiscale (art. 3 din 
Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007 privind aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor 
fixe în scopuri fiscale). În consecinţă valoarea mijloacelor fixe va fi impozitată de două ori la nivelul aceluiaşi contribuabil. 

Adiţional, principiul evitării dublei impuneri este prevăzut şi de Concepţia reformei fiscale care a stat la baza implementării în 
Moldova a Codului fiscal în anul 1997 (punctul 4.2, litera b) din Hotărîrea Parlamentului nr. 1165 din 24 aprilie 1997 cu privire la 
Concepţia reformei fiscale). 

Luând în consideraţie cele menţionate mai sus, precum şi alinierea sistemului de impozitare din Moldova la principiile internaţionale, 
propunem introducerea principiului evitării dublei impuneri (juridice) la litera f) al art. 6, alin. (8) cu următorul cuprins: 

„f) evitarea dublei impuneri – evitarea impozitării aceleiaşi tranzacţii, venit sau capital la nivelul aceluiaşi contribuabil cu acelaşi tip de 
impozit sau taxă.” 

In UE s-a mers şi mai departe, respectiv ar fi bine ca şi Moldova să ţină pasul, şi să elimine dubla impunere economică – pentru 
detalii vă rugăm să vă referiţi la raportul Ruding din 1992, şi consecinţele acestuia, corespunzător şi aprobarea directivei Parent-
Subsidiary. 

 
2. Modificarea art. 8, alin 2), 

litera b) 
 

a) Propunem excluderea ultimei propoziţii din art. 8, alin. 2), litera b) „Informaţiile privind sediul filialelor sau reprezentanţelor se 
comunică, de asemenea, organului fiscal în a cărui rază teritorială acestea îşi au sediul. 

Considerăm că informarea de două ori a organelor fiscale cu privire la sediul filialelor sau reprezentanţelor (o dată la organul 
fiscal în a cărui rază îşi are sediul contribuabilul stabilit în documentele de constituire şi încă o dată la organul fiscal în a cărui 
rază teritorială se află sediul filialelor sau reprezentanţelor) dublează eforturile depuse atât de contribuabil, cât şi de organele 
fiscale, reprezentând o barieră administrativă.  

Mai mult ca atât, se vor exclude cazurile practice când organele fiscale ar putea să aplice amenzi în baza art. 255 al Codului 
fiscal companiilor care au informat doar organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul contribuabilul. 

În prezent, atât prevederile art. 8 şi 161 din Codul fiscal, cât şi Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor (aprobată prin 
Ordinul nr. 236 din 18 decembrie 2006) nu prevăd expres obligaţia contribuabilului de a comunica Inspectoratului Fiscal de Stat 
teritorial despre sistarea temporară a activităţii filialelor sau reprezentanţelor. Recomandăm ajustarea prevederilor Codului fiscal 
şi Ordinelor IFPS, astfel încât să existe o claritate în obligativitatea prezentării informaţiilor cu privire la sistarea activităţii 



 

 

subdiviziunilor. 

b) Adiţional, recomandăm ajustarea prevederilor Codului fiscal, astfel încât panoul publicitar să nu fie considerat o subdiviziune a 
contribuabilului şi respectiv să apară obligaţia de punere la evidenţă a acestuia la organul fiscal. Înţelegem că panourile 
publicitare nu pot fi considerate drept subdiviziune deoarece: 

� panourile publicitare exterioare nu exercită nici una din atribuţiile contribuabilului, 
� odată cu aprobarea formularului TPP08 „Darea de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)” 

prin Ordinul nr. 177 din 23.06.2008, obiect al impunerii este publicitate exterioară, iar Codul fiscal nu presupune obligaţia 
de a atribui coduri fiscale pentru obiecte ale impunerii.  

3. Articolul 12, alin. 1) Propunem ajustarea definiţiei de „royalty (redevenţă)” din art. 12, alin. 1) în corespundere cu definiţia prevăzută pentru tranzacţiile cu 
nerezidenţii (art. 71, litera j)). Considerăm că definiţia din art. 71 este una completă şi corespunde definiţiei de „royalty” prevăzută în 
art. 12 al Convenţiei Model OCDE (care potrivit Ordinului nr. 38 al Ministerului Finanţelor din 27 martie 2008 reprezintă un Ghid 
pentru interpretarea şi soluţionarea problemelor de natură fiscală legate de aplicarea prevederilor Convenţiilor pentru evitarea dublei 
impuneri). De asemenea, vă recomandăm analiza Directivei UE „Interest and Royalty Directive”. 

 
4. Articolul 13, alin. (1), litera 

b) şi d) 
 

Propunem completarea articolului cu următoarea prevedere: „şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea 
desfăşurată (exercitată) de ei în Republica Moldova”. Această ajustare va corespunde cu definiţia menţionată în art. 15 al Convenţiei 
Model OCDE şi va aduce anumite clarificări la respectarea principiului de teritorialitate la desfăşurarea activităţii de către persoane 
fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova (litera b)) sau de către persoane fizice rezidente cetăţeni străini sau apatrizi (litera d)).  

 
5. Articolul 14, alin. (1) şi 

articolul 225, alin. (1) 
Înţelegem că Ministerul Finanţelor intenţionează să introducă estimarea veniturilor prin metode indirecte pentru determinarea 
obiectului impunerii, în lipsa confirmării acestor venituri primite de persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. 
Iar modalitatea de estimare va fi prevăzută prin Hotărâre de Guvern. 

Cu scopul de a evita abuzuri din partea organelor fiscale, insistăm ca această modalitate să fie prevăzută printr-un act legislativ, iar 
proiectul de Lege să fie consultat cu societatea civilă (inclusiv Camerei de Comerţ Americană din Moldova). 

 
6. Articolul 16 Recomandăm clarificarea definiţiei de „trecere în cont” prin modificarea articolului 16 potrivit următoarei redacţii: 

„Contribuabilul are dreptul să treacă în cont suma reţinută şi/sau achitată prealabil prin micşorarea obligaţiilor sale fiscale privind 
impozitul pe venit, conform prevederilor cap. 12, 13, 14 şi 15, cu excepţia art. 901 şi 91.” 

Considerăm necesară completarea acestui articol şi anume, după cifra 15 să fie introdusă expres sintagma„cu excepţia art. 90¹ şi 
91”. Această modificare este necesară din următoarele considerente: 

• cap.15 este format din mai multe tipuri de regimuri fiscale aferente impozitului pe venit, inclusiv reţinerea finală (care nu 
poate fi trecută în cont) a impozitului, reţinerea din veniturile nerezidenţilor etc.; 

• impozitul pe venit reţinut potrivit art. 90¹ reprezintă o impozitare finală care nu urmează a fi declarată de beneficiar şi 
respectiv, impozitul reţinut la sursă nu poate fi trecut în cont de către beneficiar; 

• redacţia art. 91 alin (1)  stabileşte obligativitatea achitării din veniturile nerezidentului a unui impozit (fără dreptul trecerii în 
cont a acestora pentru nerezident). 

 
7. Articolul 19, litera f) Recomandăm excluderea doar a următoarelor cuvinte: „alin.(1)”, deoarece redacţia actuală a art. 64 nu conţine acest alineat. 

 



 

 

8. Articolul 20, litera m1), 
precum şi articolul 71 şi 
91, alin. (2) 

Salutăm stabilirea expresă în lista surselor de venit neimpozabile a dividendelor sub formă de acţiuni sau cote părţi care nu modifică 
cotele de participaţie. 

Totuşi, în vederea respectării principiului neutralităţii fiscale (art. 6, alin. (8), litera a) din Codul fiscal) şi nediscriminării investitorilor 
străini, recomandăm asigurarea condiţiilor egale prin extinderea sferei de aplicare a acestui scutiri şi asupra nerezidenţilor (i.e. să nu 
fie aplicat un impozit la sursa de plată în acest caz specific) prin stabilirea unui tratament nediscriminatoriu faţă de reşedinţa fiscală a 
acţionarilor sau asociaţilor. Astfel, ar fi recomandabil de ajustat concomitent şi prevederile art. 71 şi 91, alin. (2). 

 
9. Articolul 21, alin. (1) şi (3) Cu referire la art. 21, alin. (1) al Codului fiscal considerăm necesară modificarea prezentului alineat, deoarece (i) Standardele 

Naţionale de Contabilitate, precum şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, stabilesc expres modalitatea de 
recunoaştere a veniturilor / activelor ce rezultă dintr-un contract de schimb (i.e. valoarea venală a acestora).  

Respectiv este inoportun stabilirea unor reguli de constatare în scopuri fiscale diferite de cele contabile (art. 44, alin. (7) al Codului 
fiscal), (ii) este practic imposibilă respectarea / administrarea acestor prevederi, şi în consecinţă, (iii) este extrem de complicat pentru 
autorităţile fiscale să verifice corectitudinea aplicării acestuia de către contribuabili, (iv) prevederi similare nu sunt în practica fiscală 
internaţională. 
Propunem următoarea redacţie pentru art. 21, alin. (1): „Venitul sub formă nemonetară se determină potrivit prevederilor Standardelor 
Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”. 

Cu referire la art. 21, alin. (3), considerăm necesară menţinerea în redacţia Codului fiscal a punctului 5) care face referinţă la Hotărîrea 
Guvernului nr. 488 din 4 mai 1998. Această Hotărâre stabileşte posibilitatea capitalizării diferenţelor de curs valutar la valoarea 
activelor, în cazul în care diferenţele de curs au o variaţie semnificativă pe perioadă anumită de timp. 

 
10. Articolul 24, alin. (3) şi 

alin. (5) 
În partea ce ţine de cheltuielile de asigurare, recomandăm ajustarea Hotărârii de Guvern nr. 484 din 4 mai 1998 prin excluderea 
metodei de casă pentru deducerea cheltuielilor de asigurare facultativă, întrucât aceasta contravine prevederilor art. 44, alin. (1) şi (3) 
ale Codului fiscal. În acelaşi timp ar fi oportună introducerea în finalul alin. (3) al art. 24 următorul conţinut: „Cheltuielile de asigurare 
se deduc potrivit metodei de evidenţă pe care contribuabilul este obligat să o utilizeze potrivit art. 44.” 

Propunem modificarea art. 24, alin. (5) potrivit următorului 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). 

 
11. Articolul 25, alin. (2) şi art. 

19, litera d) 
 

Dorim să menţionăm faptul că redacţia actuală a art. 25 este una neclară cu privire la plătitorii şi beneficiarii de dobânzi, precum şi 
excepţiile care există de la limitarea deductibilităţii.  

Înţelegem că intenţia Ministerului Finanţelor este de a limita deductibilitatea dobânzilor suportate de persoanele juridice şi persoanelor 
fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător (altele decât instituţiile financiare, organizaţiile de micro-finanţare, precum şi 
companiile de leasing financiar) în folosul persoanelor juridice nerezidente şi persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară activitate 
de întreprinzător (altele decât instituţiile financiare, organizaţiile de micro-finanţare, precum şi companiile de leasing financiar). 

 

1. Nu susţinem tratamentul discriminatoriu în privinţa reşedinţei fiscale ale beneficiarilor de venituri sub formă de dobânzi, 
datorită următoarelor motive. În prezent, companiile din Moldova obţin finanţări de la organizaţiile internaţionale (de ex. EBRD, 
IFC, etc.) în condiţii mai avantajoase de creditare decât cele existente pe piaţa din Moldova (i.e. termenul lung de acordare a 



 

 

finanţării, dobânzi reduse, etc.), iar limitarea deductibilităţi acestor dobânzi poate genera costuri adiţionale privind impozitul pe 
venit începând cu anul 2012. De asemenea, această delimitare contravine principiului neutralităţii fiscale (art. 6, alin. (8), litera 
a) din Codul fiscal) prin care se asigură în legislaţia fiscală condiţii egale investitorilor cu capital autohton şi străin. 

Luând în consideraţie cele menţionate mai sus, considerăm că limitarea deductibilităţii dobânzilor nu trebuie să fie aplicată 
următoarelor tipuri de contracte civile, indiferent de reşedinţa fiscală a beneficiarilor de venituri sub formă de dobânzi: contract 
de credit bancar, contract privind acordarea împrumutului de către o organizaţie de microfinanţare, contract de depozit 
bancar, contract de leasing financiar. Astfel, propunem următoarea redacţie a art. 25, alin. (2): 

 

„Deducerea cheltuielilor aferente dobânzilor suportate în baza contractului de împrumut de către persoanele juridice şi fizice 
care practică activitate de întreprinzător se acceptă în limita […] . Prevederile prezentului alineat nu se aplică asupra 
cheltuielilor aferente dobânzilor suportate în cadrul contractelor de credit bancar, contractelor privind acordarea împrumutului 
de către o organizaţie de microfinanţare, contractelor de depozit bancar, precum şi contractelor de leasing financiar.” 

 

2. Cu referire la limita de deductibilitate, dorim să menţionăm următoarele aspecte. Redacţia actuală nu stabileşte limite diferite 
de deductibilitate a dobânzilor în funcţie de: 

� perioada de acordare a împrumutului (termen lung / scurt); 

� valuta împrumutului (naţională / străină). 

Luând în consideraţie că fiecare criteriu menţionat mai sus influenţează semnificativ nivelul ratei dobânzii acordate în baza 
unui contract de împrumut, recomandăm stabilirea unor limitări diferite pentru fiecare criteriu în parte, cu asistenţa 
reprezentanţilor de la Banca Naţională a Moldovei. 

 

3. Cu referire la periodicitatea stabilirii limitei deductibilităţii (în prezent – luna noiembrie al anului precedent anului fiscal de 
gestiune), dorim să menţionăm că rata de bază la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt se modifică de mai multe 
ori pe parcursul anului calendaristic şi rata stabilită în luna noiembrie al anului precedent poate să nu mai fie una relevantă 
pentru luna decembrie al anului de gestiune, întrucât pe parcursul a 13 luni, piaţa financiară se poate schimba semnificativ (de 
ex. ca urmare a crizei financiare mondiale). Ca urmare a celor menţionate, recomandăm implementarea prevederilor similare 
cu cele din practica internaţională, cum ar fi aplicarea ratei de bază corespunzătoare ultimei luni din trimestrul precedent, ceea 
ce ar permite excluderea unor diferenţe semnificative între limitarea deductibilităţii dobânzilor şi situaţia reală pe piaţa 
financiară. 

Menţionăm că limita deductibilităţii dobânzilor în anul 2009 a fost la nivelul de 16%, pe când în 2010 – s-a redus semnificativ 
până la 5%, iar în prezent BNM a majorat rata de bază până la nivelul de 7% (Hotărîrea BNM nr. 55 din 25 martie 2010 cu 
privire la nivelul ratelor dobânzilor BNM). 

 

4. Cu referire la limita de deductibilitate, recomandăm efectuarea unor ajustări similare şi pentru art. 19, lit. d) în partea ce ţine 
de acordarea împrumuturilor de către patron către angajat. 

 
12. Articolul 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,”, 
cu excluderea concomitentă a prevederilor alin. (2) al articolului menţionat. 

 
13. Articolul 34, alin. (3) şi (4)  Considerăm excluderea alin. (4) datorită faptului că acesta dublează esenţa alin (3). 

Astfel, din redacţia alin. (3) este clar mecanismul de aplicare a scutirii exclusiv: 

  

• din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea  precum 
şi  

• doar pentru numărul de luni pe parcursul căreia contribuabilul are dreptul la scutirea corespunzătoare. 
 

14. Articolul 35, alin. (4) şi (5) Vă rugam să vă referiţi la comentariile din pct. 13 de mai sus. 

 
15. Articolul 38 

 
Recomandăm revizuirea numerotării din acest articol. 

Adiţional, propunem modificarea cuvintelor „art. 56, alin. (2)” cu cuvintele „art. 20, litera m1) şi art. 71 şi 91, alin. (2)”, întrucât potrivit 
acestui Proiect de Lege, art. 56, alin. (2) se exclude. 

 
16. Articolul 41 

 
Nu susţinem excluderea prevederilor din art. 41 deoarece: 

� prevederile acestuia stabileau dreptul persoanei fizice rezidente de a beneficia de anumite facilităţi la vânzarea locuinţei de 
bază, şi respectiv, 

� menţinerea prevederilor actuale ale art.41 al Codului fiscal vor stimula declararea preţului real al tranzacţiei cu privire la 
înstrăinarea locuinţei de baza.  

De asemenea, de regulă, sursele obţinute din înstrăinarea locuinţei de bază sunt îndreptate de către indivizi la achiziţia unei alte 
proprietăţi imobiliare destinate locuinţei de bază, iar legislaţia fiscală actuală în Moldova nu prevede anumite deduceri sociale (ex. în 
Federaţia Rusă statul oferă astfel de deduceri («социальные вычеты»)). 

 

Mai mult decât atât, în perioada aplicării ratei 0% a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător sarcina fiscală a persoanelor 
fizice rezidente a fost extinsă. În consecinţă, menţinerea prevederilor actuale ale art.41 în Codul fiscal ar stimula atât indivizii din 
perspectiva statutului fiscal al acestora, cât şi companiile din domeniul construcţiei locuinţei care suferă din cauza efectelor recesiunii 
economice. 



 

 

 
17. Articolul 52, alin. (4) Modificarea respectivă nu concretizează în mod expres următoarele momente aferente impozitului pe venit de 10% şi anume: 

• care este tipul acestei impozitări; 

• termenul de plată a acestui impozit;  

• clasificarea bugetară a impozitului; 

• raportarea fiscală a acestuia 

 
18. Articolul 53. Afacerile 

auxiliare  
(1) Afacere auxiliară este 
orice activitate de 
întreprinzător a 
organizaţiilor 
necomerciale, care nu 
implică scutire de impozit 
conform art.52.  
 

Considerăm păstrarea art. 53 datorită faptului că organizaţiile necomerciale pot genera venituri şi din alte activităţi auxiliare, decât 
cele specifice şi nu vor implica scutirea de impozit pe venit a acestor tipuri de venituri. 

 

19. Articolul 71, litera d) Nu susţinem modificarea propusă. Ba mai mult, recomandăm excluderea literei d) din articolul 71 şi ajustarea art. 91, alin. (2), prin 
care creşterile de capital obţinute de nerezident din vânzarea proprietăţii mobiliare să nu fie impozitate în Moldova (indiferent de 
reşedinţa fiscală a cumpărătorului), cu excepţia cazului când nerezidentul desfăşoară activitatea sa în Moldova printr-o 
reprezentanţă permanentă. 

Această modificare va corela prevederile legislaţiei fiscale din Moldova cu prevederile art. 13 al Convenţiei Model OCDE (care 
potrivit Ordinului nr. 38 al Ministerului Finanţelor din 27 martie 2008 reprezintă un Ghid pentru interpretarea şi soluţionarea 
problemelor de natură fiscală legate de aplicarea prevederilor Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri). 
 

20. Articolul 793 Ca urmare a aplicării în practică a prevederilor art. 793, alin. (2) din Codul fiscal au apărut o serie de dificultăţi cu referire la 
respectarea condiţiilor de prezentare de către nerezident a certificatului de reşedinţă fiscală.  

Astfel, propunem ajustarea prevederilor Codului fiscal şi coroborarea acestora cu practicile internaţionale, încât efectuarea plăţilor 
către nerezidenţi (i.e. respectarea prevederilor contractuale) să nu depindă de unele cerinţe ale legislaţiei fiscale din Moldova. 

Prima recomandare se referă la obligativitatea traducerii certificatului de reşedinţă fiscală în limba moldovenească. Potrivit 
prevederilor art. 19,  alin. (9) a Legii Contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, documentele primare primite de entitate într-o limbă 
străină, alta decât cea engleză şi rusă, vor fi traduse în limba de stat. Prin urmare, recomandăm ajustarea redacţiei art. 793, alin. (2) 
din Codul Fiscal, astfel încât să fie permisă prezentarea certificatelor de reşedinţă fiscală în limba engleză sau rusă, fără 
obligativitatea traducerii acestora în limba de stat. 

A doua recomandare se referă la obligativitatea prezentării de către nerezidenţi a certificatului de reşedinţă fiscală până la data 
recepţionării primelor plăţi pe parcursul unui an fiscal. Nerespectarea acestei cerinţe duce la neaplicarea prevederilor mai favorabile 
ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, chiar dacă reşedinţa fiscală a nerezidentului (fie persoană juridică, fie persoană fizică) a 
rămas neschimbată pe parcursul anului fiscal.  

Dorim să menţionăm că procedura de solicitare şi emitere a certificatului în ţara de reşedinţă a nerezidentului durează şi 



 

 

neefectuarea plăţilor în folosul nerezidentului poate duce la nerespectarea prevederilor contractuale şi, respectiv, la suportarea 
penalităţilor.  

 

Luând în consideraţie cele menţionate mai sus, precum şi practica internaţională, propunem introducerea următoarelor prevederi: 

� certificatul de reşedinţă fiscală prezentat în orice zi a anului fiscal este valabil pentru tot anul fiscal de gestiune, precum şi în 
primele 60 de zile calendaristice din anul fiscal următor; 

� dacă au fost efectuate plăţi până la prezentarea certificatului de reşedinţă fiscală, se vor aplica prevederile legislaţiei interne. 
Respectiv, dacă s-au făcut reţineri de impozit ce depăşesc cotele din Convenţiile de evitare a dublei impuneri, suma 
impozitului reţinut în plus poate fi restituită la cererea beneficiarului de venit (a persoanei nerezidente) în termenii de 
prescripţie stabiliţi de Codul fiscal din Moldova; 

� nerezidentul poate opta fie pentru restituirea impozitului achitat în plus, fie pentru eliberarea certificatului privind atestarea 
impozitului pe venit achitat în Moldova. Nerezidentul nu poate alege ambele opţiuni. 

Luând în consideraţie cele două recomandări menţionate mai sus, propunem următoarea redacţie a art. 793: 
“ Articolul 79 3. Prevederi speciale privind tratatele internaţionale 

(1) Aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme care reglementează impozitarea se 
efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor 
internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sunt cote diferite de impozitare în 
tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru 
interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul 
Organizaţiei pentru Cooperarea şi Dezvoltare Economică (OCDE) al Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri. 

(2) Pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data 
achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă 
emis într-o limbă străină, alta decît cea engleză sau rusă, va fi tradus în limba de stat. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original 
pentru fiecare an calendaristic în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat.  

(3) Înainte de prezentarea certificatului de rezidenţă, se aplică prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova. După 
prezentarea certificatului de rezidenţă se aplică prevederile tratatelor internaţionale pentru tot anul calendaristic la care acesta face 
referire, precum şi pentru 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. 

(4) Certificatul de rezidenţă poate fi prezentat în anul plăţii venitului sau în anii următori, dar nu mai tîrziu de expirarea termenului de 
prescripţie. Pentru cazurile în care a fost reţinut un impozit la sursă înainte de prezentarea certificatului de rezidenţă, suma 
impozitului reţinut în plus pe parcursul anului poate fi restituită nerezidentului la cererea acestuia, cerere care trebuie să fie depusă 
în scris de către nerezident la plătitorul de venit rezident, în termenul de prescripţie stabilit de legislaţia fiscală din Republica 
Moldova. În acest sens, rezidentul va acţiona în relaţiile cu organele fiscale din Republica Moldova în numele nerezidentului. 
Restituirea impozitului reţinut în plus se efectuează către plătitorul de venit rezident, independent de faptul dacă acesta are sau nu 
restanţe. Documentele ce urmează a fi prezentate autorităţilor competente pentru restituirea impozitului achitat în plus sunt 
reglementate de Guvern. 

(5) Pentru impozitele reţinute la sursă în Republica Moldova, autoritatea competentă din Republica Moldova eliberează 
nerezidentului certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova în baza documentelor reglementate de 
Guvern. După eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova nu se mai primesc cereri de 
restituire şi nu se mai efectuează plăţi pentru restituirea impozitului reţinut în plus. 

(6) În cazul unei aplicări incorecte a tratatelor internaţionale care să conducă la neachitarea sau achitarea insuficientă la buget a 



 

 

impozitului pe venit, persoana rezidentă care este obligată să reţină la sursă şi să plătească impozitul poartă răspunderea în 
conformitate cu prezentul cod.” 

 
21. Articolul 801 

Nu susţinem excluderea articolului 80¹. Întrucât pe perioada aplicării cotei zero la impozitul pe venit, prevederile acestui articol sunt 
suspendate, nu există necesitatea excluderii acestuia. După introducerea cotei de 10% la impozitul pe venit, 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.  

În acest sens este recomandabilă  menţinerea acestui articol în Codul fiscal, însă este necesară ajustarea acestuia (schimbarea 
cuvântului „15” cu „10”). 

 
22 Art. 89, 90, 901, 91 Luând în consideraţie că începând cu 1 ianuarie 2012 va fi introdusă cota 10% a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, 

recomandăm ajustarea articolelor ce ţin de reţinerea la sursă din plăţile atât către rezidenţi, cât şi nerezidenţi. 

Cu referire la impozitul reţinut din plăţile de servicii către rezidenţi (art. 90, alin. (2)), recomandăm revizuirea listei de servicii de la 
care se va reţine un impozit, precum şi micşorarea ratei impozitului de la 5% la o rată mai diminuată, astfel încât companiile să nu se 
afle în poziţia de pre-finanţare a veniturilor la bugetul naţional. 

 
23. Articolul 902 

Propunem excluderea articolului 902 începând cu 1 ianuarie 2012, întrucât acest regimul de taxare a unor tipuri de cheltuieli a fost 
implementat în condiţiile cotei 0% la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi nu va fi actual la implementarea cotei de 
10%. 

 
24. Codul Penal: Articolul 242 

şi 244  
 

Considerăm că în definiţia pseudoactivităţii de întreprinzător urmează să fie păstrată sintagma utilizată în versiunea actuală a 
definiţiei: „pentru acoperirea genurilor activităţii de întreprinzător ilicite”, care evidenţiază scopul infracţiunii. În caz contrar, ar putea 
exista riscul calificării drept infracţiune a situaţiei în care o întreprindere de fapt şi-a suspendat activitatea, fără a înregistra faptul 
suspendării în Registrul de stat al persoanelor juridice. 

Respectiv, dispoziţia art. 242 CP urmează să fie formulată după cum urmează: „Pseudoactivitate de întreprinzător –  crearea de 
întreprinderi şi/sau procurarea cotei părţi majoritare în capitalul social a altor întreprinderi, fără intenţia de a desfăşura activitatea de 
întreprinzător sau bancară şi/sau crearea aparenţei desfăşurării activităţii de întreprinzător care în fapt nu există, prin perfectarea şi 
eliberarea de documente primare, prezentarea declaraţiilor şi dărilor de seamă fiscale, în lipsa circuitului real al bunurilor şi 
serviciilor, pentru acoperirea genurilor activităţii de întreprinzător ilicite, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,” 

Nu susţinem propunerea de completare a art. 244 CP, deoarece aceasta de fapt dublează prevederile alin. (1) din acelaşi articol, 
care prevede „includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vădit denaturate privind ... cheltuielile”. 

Mai mult ca atât, latura subiectivă a infracţiunii de evaziune fiscală se caracterizează prin intenţie. Anume din aceste considerente, 
alineatul (1) conţine sintagma „vădit denaturate”. Greşeli neintenţionate în evidenţă contabilă, neavând scop evaziunea fiscală, nu 
trebuie calificate drept infracţiune. 

 
 
 

Recomand ările aferente aspectelor referitoare la impozitarea  indirect ă 
 

   



 

 

1. Art. 95, alin. (2), lit. c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 95, alin. (2), lit. d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform prevederilor Legii nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate, „publicitatea (reclama)” este definită drept 
informaţie publică despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţiative (informaţie publicitară, material publicitar) menită să 
suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului. 
 
Obiecte ale activităţii de publicitate sunt toate formele, metodele, purtătorii şi mijloacele de comunicare audiovizuală şi de altă 
natură, utilizate pentru transmiterea informaţiei publicitare consumatorilor de publicitate. Astfel, publicitatea poate fi asigurată pe 
diverse căi, cum ar fi: la radio şi televiziune, în presă periodică, exterioară, dar şi prin alte metode şi purtări de informaţie publicitară 
(ex. pe suport de hârtie). 
 
În acest context, considerăm că nu ar fi justă diferenţierea tratamentului TVA în dependenţă de tipul publicităţii. În particular, ne 
referim la faptul că, de exemplu, în situaţia publicităţii la radio şi televiziune, dreptul de deducere a TVA este cel standard prevăzut 
de art. 102 al CF, pe când în cazul publicităţii prin intermediul materialelor publicitare (ex. foi volante), tratamentul TVA este unul 
specific prevăzut de art. 95, alin. (2), lit. c) al CF.  
 
Astfel, întru implementarea unui tratament TVA unic aplicabil pentru toate tipurile de publicitate, indiferent de modalitatea de 
efectuare a acesteia, sugerăm excluderea normelor specifice de la art. 95, alin. (2), lit. c) al CF, deducerea TVA aferentă acestor 
achiziţii a fi guvernată de respectarea condiţiilor din art. 102 al CF (similar cazului publicităţii la radio, TV, etc.), iar livrarea unor astfel 
de bunuri neurmând a fi considerată drept obiect impozabil cu TVA, în orice condiţii.    
 
 
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)1,  

� experienţa europeană care prevede un tratament similar pentru un transfer de afacere2,  
� 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. 
 
 
 

                                                   
1 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 
2 Jurisprudenţa europeană oferind mai multe detalii cu privire la ce operaţiuni s-ar putea califica drept transfer de afacere 



 

 

 
Introducerea unei noi lit. 
e) la art. 95, alin. (2) 
 
 

 
Adiţional, 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; 
- 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. 

 
 
2. 
 

 
art. 96, lit. b) 

 
În baza proiectului de Lege privind modificarea legislaţiei fiscale pentru anul 2011, se propune introducerea cotei standard de 20% 
TVA la zahăr în schimbul cotei reduse de 8%. 
 
Luând în consideraţie că actualmente zahărul este considerat un produs social important3, la comercializarea căruia este stabilit un 
plafon limită al adaosului comercial aplicabil, indiferent de numărul de intermediari, pentru susţinerea categoriilor vulnerabile ale 
populaţiei şi protejarea acestora de eventuale preţuri excesive/majorate, nu sus ţinem în mod deosebit aceast ă propunere, 

                                                   
3  Produs inclus în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare către stat a preţurilor (tarifelor), 
precum şi în proiectul amendamentelor la HG nr. 547 



 

 

întrucât majorarea cotei TVA de la 8% la 20% va ave a drept efect aceea şi scumpir e a zahărului la nivelul consumatorului 
final.  
 
În sinteza propunerilor aferentă Legii privind modificarea legislaţiei fiscale pentru anul 2011 drept argument pentru introducerea cotei 
standard de 20% TVA figurează opinie precum că zahărul nu este un produs 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.  
 
Mai mult decât atât, în majoritatea ţărilor de pe continentul european se aplică o rată mai redusă TVA pentru zahăr (Rusia -10%, rata 
medie TVA la zahăr în UE – 4,7%).  În ţările, în care rata TVA la zahăr este de 20%, cultivarea sfeclei de zahăr este în declin, sau 
este aproape pierdută (Ucraina – numărul de fabrici de zahăr se reduce cu cca. 20 – 30% în fiecare an, Ucraina devenind ţară 
importatoare de zahăr; România – sfecla se cultivă pe o suprafaţă de numai cca. 6 mii hectare – de 4 ori mai mică decât în Moldova)   
 
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 150 dolari SUA per tonă. În special, fenomenul menţionat are loc în 
perioada de toamnă – iarnă, când producătorii din Moldova au nevoie de vânzări, pentru acumularea resurselor financiare pentru 
achitarea cu furnizorii de sfeclă, iar structurile tenebre din Ucraina au zahăr ieftin, obţinut prin scheme de tolling. O eventuală 
majorare a ratei TVA la zahăr de la 8% la 20% nu va permite producătorilor autohtoni să majoreze preţurile pentru consumatori, şi 
vor fi nevoiţi să diminueze preţul net de vânzare cu 12%. Industria de zahăr din Moldova înregistrează o rentabilitate a vânzărilor 
modestă, care variază în jurul a 10%, astfel diminuarea preţului net cu 12% va aduce industria în zona pierderilor.   
 
Producătorii de zahăr vor reacţiona prin reducerea investiţiilor şi micşorarea preţului de achiziţie a sfeclei. Ambele vor avea efect 
devastator pentru industria autohtonă, până la sistarea totală a cultivării sfeclei de zahăr. Păstrarea ratei TVA de 8% este vital 
necesară pentru existenţa industria de zahăr şi reprezintă o condiţie importantă pentru implementarea investiţiilor, care fac parte din 
acordul în cauză. 
 
Recent Ministerul Finanţelor şi-a manifestat îngrijorarea privind restituirea TVA la exportul zahărului la cota de 20%, care este are 
drept consecinţe restituiri substanţiale către producătorii de zahăr. Până în anul 2009 producătorii de zahăr achitau 20% la 
procurarea materiei prime (sfeclei de zahăr), astfel încât restituirea TVA de la export la rata de 20% era perfect justificată.  Pentru 
anul 2010 rata TVA la producţia agricolă constituie 8%, astfel încât în industria de zahăr nu va mai exista problema acumulării 
creanţelor din bugetul statului aferente TVA, iar problema restituirilor substanţiale a dispărut de la sine. 
 

 
3. 

 
art. 97, alin. (4)  

 
Adiţional modificărilor propuse a fi operate la art. 97, alin. (4) al CF (i.e. pct. 51 din Proiect), recomandăm indicarea expresă în acest 
articol a organelor şi serviciilor abilitate cu funcţii de confirmare a pierderii calităţilor de consum a mărfurilor, pentru admiterea de 
către autorităţile fiscale a calculării TVA de către agenţii economici de la o valoare mai mică decât cheltuielile pentru producerea lor 
sau decât preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decât valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art. 100. 
 
Astfel, în prima propoziţie din art. 97, alin. (4) după cuvintele ”de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii” recomandăm 
includerea prevederilor: „inclusiv Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Serviciul Standardizare şi Metrologie al 
Republicii Moldova şi alte organe abilitate”. 
 
Recomandarea în cauză este oferită pentru ca norma de la art. 97, alin. (4) al CF să fie una mai concretă şi agenţii economici să nu 



 

 

iniţieze corespondenţe adiţionale pentru a clarifica care sunt exact organele şi serviciile abilitate cu funcţii de confirmare a pierderii 
calităţilor de consum a mărfurilor, expertiza cărora să fie acceptată de către autorităţile fiscale. 
 

 
4. 
 

 
art. 101, art. 1011 

 
În condiţiile actuale, agentul economic care beneficiază de dreptul de restituire a TVA poate compensa datoriile sale (sau ale 
creditorilor) faţă de bugetul public naţional cu sumele TVA pasibile restituirii. 
 
Totuşi, compensarea este posibilă doar dacă datoriile faţă de bugetul public naţional există, aceasta însemnând reflectarea în fişa 
personală a contribuabilului a datoriei în baza rapoartelor (dărilor de seamă) depuse, datoria fiind generată doar după expirarea 
termenului de plată a respectivei obligaţii.  
 
În anumite circumstanţe, termenul de restituire fizică din buget a TVA (i.e. 45 de zile) nu se respectă. Însă, contribuabilul nu poate 
să-şi exercite dreptul de proprietate asupra TVA de restituit, fiind astfel încălcat dreptul Constituţional (i.e. dreptul de proprietate) 
care rezultă expres din prevederile art. 127 al Constituţiei Republicii Moldova.  
 
Cu alte cuvinte, în cazul nerestituirii fizice a TVA din buget, precum şi în lipsa unor restanţe faţă de buget, contribuabilul nu poate 
utiliza efectiv sumele TVA spre restituire, acestea urmând a fi îndreptate în contul obligaţiilor viitoare faţă de bugetul public naţional 
(inclusiv obligaţiilor fiscale, vamale şi celor aferente contribuţiilor obligatorii de asigurare socială şi primelor de asigurare medicală).  
  
În contextul celor menţionate, sugerăm ajustarea: 
 

� prevederilor art. 101, art. 1011,  
� prevederilor Titlului V şi a Legii pentru punerea în aplicare a Titlului V al Codului fiscal nr. 408-XV din  26.07.2001,  
� Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 42 din 07.07.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei 

fiscale prin compensare, 
 
cu prevederi exprese care s ă permit ă contribuabilului s ă utilizeze TVA pasibil ă restituirii în contul obliga ţiilor viitoare fa ţă de 
bugetul public na ţional.   
 
Efectele pozitive ale amendamentelor propuse se referă, printre altele, la: 
 

(i) Posibilitatea de compensare a sumelor TVA spre rest ituire în contul viitoarelor obliga ţii ar fi  reciproc avantajoasă 
atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru stat. Aceasta ar permite (i) companiilor - să-şi planifice şi să gestioneze 
eficient lichidităţile în parte ce ţine de onorarea viitoarelor obligaţii, (ii) statului – să menţină lichidităţile în cadrul bugetului 
public naţional şi să beneficieze de sumele încasate în avans. 

 
(ii) Măsur ă anticriz ă. Ţinând cont de impactul recesiunii economice resimţit atât de către mediul de afaceri, cât şi de către 

stat, aceste amendamente ar reprezenta o măsură anticriză menită să îmbunătăţească circuitul economic şi gestionarea 
eficientă a lichidităţilor pentru ambii participanţi. 

 
(iii) Reducerea poverii administrative . Implementarea amendamentelor propuse ar reduce impedimentele actualmente 

existente (compensarea doar cu datoriile existente) şi, în final, crearea unei proceduri viabile de compensare. 
 

   



 

 

5. 
 

art. 101 alin. (4) , art. 109 
alin. (1) şi art. 115 alin. (2) 

Prin modificările propuse la art. 101 alin. (4), art. 109 alin. (1) şi art. 115 alin. (2), înţelegem că, în cazul serviciilor importate, TVA se 
va achita la data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului sau la data achitării plăţii, inclusiv 
plăţii prealabile pentru serviciul importat, în dependenţă de ce are loc mai înainte. 
 
Considerăm binevenită introducerea modificării propuse („sau la data achitării plăţii, inclusiv plăţii prealabile pentru serviciul importat, 
în dependenţă de ce are loc mai înainte”), întrucât este o prevedere uşor de administrat de către companii (conform practicii 
existente până în 2010).  
 
Totuşi, rămâne dificilă respectarea prevederii implementate încă prin Legea nr. 108 din 17 decembrie 2009 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative şi care se menţine şi în Proiect, potrivit căreia TVA se va achita la data prestării serviciului 
importat, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului (dacă această dată are loc mai înainte decât plata pentru 
respectivul serviciu).  
 
Aceasta deoarece, în practică, în relaţia cu prestatorii nerezidenţii de servicii pot fi întâmpinate diverse dificultăţi legate de 
confirmarea prestării serviciilor, cum ar fi de ex.: 
 

� imposibilitatea întocmirii, în fiecare caz, a actelor de predare-primire a serviciilor cu prestatorii nerezidenţi de servicii (ex. 
există contracte care conţin clauza de acceptanţă tacită a serviciilor), 

� existenţa cazurilor în care actele de predare-primire a serviciilor sunt recepţionate de către companiile din Moldova cu 
întârziere, la data primirii existând astfel discrepanţe între data prestării indicată în document şi data recepţionării fizice a 
acestora, 

� anumite servicii sunt prestate în continuu (ex. servicii de mentenanţă a programelor informatice), fiind astfel discutabilă data 
prestării efective a serviciilor în cauză şi respectiv data care să fie specificată în act, etc. 

 
În concluzie, întrucât mecanismul achitării TVA la data prestării serviciilor este unul dificil de administrat atât de către contribuabili, 
cât şi de către autorităţile fiscale, sugerăm: 
 

� fie includerea în Proiect exclusiv a normelor privind achitarea TVA aferentă serviciilor importate care au existat până în 2010 
(i.e. la data achitării plăţii pentru serviciul importat), 

� fie menţinerea normelor propuse, dar cu stabilirea termenului de achitare a TVA până la finele lunii următoare celei în care a 
avut loc prestarea efectivă a serviciului, confirmată prin documentul primar corespunzător (dacă această dată are loc mai 
înainte decât plata pentru respectivul serviciu).  

 
 
6. 
 

 
art. 1012 

 
Ar fi recomandabilă stabilirea criteriului de cetăţenie străină a persoanelor fizice respective, şi nu a celui de rezidenţă, pentru 
scopurile restituirii TVA. 
 
Aceasta deoarece, de exemplu, o persoană fizică - cetăţean străin care se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe 
parcursul anului fiscal poate deveni, potrivit legislaţiei fiscale domestice, rezident al Moldovei. În acest caz, în situaţia păstrării 
normei actualmente propuse, o astfel de persoană nu va putea beneficia de restituirea TVA.   
 
În acest sens, exemplul României (i.e. Normele privind restituirea TVA cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în 
Comunitatea Europeană), atestă că călătorul urmează să nu fie stabilit în Comunitatea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul 
permanent nu este în interiorul Comunităţii Europene. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă locul specificat astfel în paşaport, 



 

 

carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative. 
 
De asemenea, pentru evitarea neclarităţilor, recomandăm specificarea expresă în Proiect: 
  

� dacă plafonul de EUR 200 este valoarea unitară a unui produs sau valoarea globală (pentru mai multe bunuri), 
� dacă plafonul de EUR 200 este unul inclusiv sau exclusiv TVA. 

 
 
7. 

 
art. 102, alin. (8) 
 
 

 
Potrivit pct. 24, lit. h) al Regulamentului actual privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 287 din 11.03.2008 (în 
continuare „HG 287”), precum şi Proiectului, în procesul de restituire a TVA în situaţia efectuării de exporturi de servicii, subiecţii 
impozabili respectivi urmează să prezinte, printre alte documente / informaţii şi: 
 

(i) confirmarea destinatarului străin de la beneficiarul serviciilor exportate; 
(ii) documentele de plată ce confirmă achitarea serviciului. 
 

Totuşi, în practica comercială, există situaţii în care agenţii economici practică includerea în contractele lor de prestări servicii 
a clauzelor de acceptanţă tacită.  
 
De exemplu, (i) dacă în termen de 30 de zile de la recepţionarea facturii de către beneficiarul nerezident de servicii prestatorul 
rezident al Moldovei nu primeşte o contestaţie din partea beneficiarului, serviciile se consideră a fi acceptate, (ii) dacă 
beneficiarul nerezident de servicii achită plata pentru serviciile facturate de către prestatorul rezident al Moldovei, serviciile se 
consideră a fi în mod implicit acceptate de către respectivul nerezident, etc.  
 
O astfel de practică permite evitarea (i) întocmirii de către ambele părţi a actelor de predare-primire a serviciilor prestate, sau 
a (ii) prezentării de către beneficiarii străini de servicii a confirmării scrise în original cu privire la beneficierea efectivă de 
serviciile exportate de către prestatorul rezident al Moldovei.  
 
De asemenea, pentru a evita transferurile suplimentare în / din Moldova, este o practică des întâlnită stingerea prin compensare a 
obligaţiilor reciproce de achitare a mijloacelor băneşti cu părţile contractante din străinătate.  
 
Aspecte aferente „confirm ării scrise în original de la beneficiarul serviciil or exportate” 
 
Cu referire la acest document, precum şi luând în consideraţie situaţia specifică descrisă privind modul de confirmare a beneficierii 
de servicii în cazurile menţionate, subliniem următoarele. 
 
Potrivit art. 694 din Codul civil, tăcerea şi inacţiunea nu valorează acceptarea dacă din lege, din practica stabilită între părţi şi din 
uzanţe nu reiese altfel. Prin urmare, părţile contractante au dreptul de a agrea ca tăcerea uneia dintre părţi să producă efectul juridic 
de confirmare a beneficierii de anumite servicii. 
 
Astfel, credem că tăcerea beneficiarilor serviciilor prestate de către subiecţii impozabili din Moldova poate fi considerată drept 
confirmare a prestării efective a serviciilor şi a lipsei de obiecţii (i.e. a acceptării serviciilor), dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:  
 



 

 

a) Contractul încheiat de către agentul economic din Moldova cu beneficiarii nerezidenţi de servicii conţine clauza conform 
căreia, neprimirea de către prestator a obiecţiilor de la beneficiarul serviciilor, în cadrul termenului stabilit de la data primirii 
facturii, echivalează acceptarea serviciilor; 

 
b) Contractul conţine prevederi exprese cu privire la modalitatea şi forma comunicărilor între părţi la expedierea atât a facturii, 

cât şi a obiecţiilor; 
 
c) Factura expediată beneficiarilor de servicii conţine descrierea succintă a serviciilor prestate şi a remuneraţiei aferente; 

 
d) Există probe ce confirmă primirea de către beneficiarii de servicii a facturii emise de către prestatorul din Moldova; 

 
e) Neprimirea obiecţiilor de la beneficiarul de servicii în cadrul termenului stabilit în acest sens în Contract. 

 
În acest context, înţelegem că în situaţia în care toate condiţiile impuse pentru restituirea TVA vor fi îndeplinite, inclusiv cele de mai 
sus, lipsa confirmării scrise în original de la beneficiarii serviciilor exportate nu poate servi drept temei pentru refuzul autorităţilor 
fiscale în restituirea TVA. 
 
Corespunzător, recomandăm includerea în Proiect a unor derogări în acest sens. 
  
Aspecte aferente „documentelor de plat ă ce ar confirma achitarea serviciului prestat” 
 
Temeiul legal pentru operaţiunile de compensare a obligaţiilor reciproce de achitare a mijloacelor băneşti îl constituie art. 651 din 
Codul civil. În înţelegerea noastră: 
 

� Din punct de vedere juridic, operarea compensării are drept consecinţă stingerea obligaţiilor, nerezidentul nemaiavând 
obligaţia de a transfera mijloace băneşti pentru serviciile de care a beneficiat; 

 
� În cazul stingerii obligaţiilor reciproce prin compensare, de regulă, mijloacele băneşti care ar urma să fie achitate de către 

nerezidenţi pentru serviciile prestate de către prestatorul – subiect impozabil rezident al Moldovei, rămân a fi în conturile 
bancare ale acestuia din urmă. Prestatorul, la rândul său, va transfera în străinătate doar diferenţa pe care o datorează ca 
urmare a compensării datoriei cu creanţa. Astfel, se asigură, în mod indirect, încasarea mijloacelor băneşti pentru serviciile 
exportate; 

 
� Aplicarea compensării nu micşorează volumul de mijloace băneşti care ar fi urmat să fie achitat de către beneficiarii 

nerezidenţi ai serviciilor. Sumele care rămân în conturile bancare ale prestatorului – subiect impozabil rezident al Moldovei, 
vor echivala sumele pe care nerezidenţii ar fi trebui să le achite pentru serviciile exportate. 

 
Astfel, credem că în cazul în care, pe lângă (i) contractele dintre părţi conţinând clauze cu privire la prestarea serviciilor şi modul 
menţionat de achitare şi (ii) facturile emise, există întocmite documente primare pentru justificarea compensării, completate cu toate 
elementele obligatorii prevăzute de Legea contabilităţii4, data stingerii obligaţiei de a achita mijloace băneşti va fi data expedierii 
documentelor primare de compensare (dacă acestea nu vor stabili o dată ulterioară acestor momente).  
 

                                                   
4 Potrivit art. 19 (6) al Legii contabilităţii 



 

 

În acest context, înţelegem că în situaţia în care toate condiţiile impuse pentru restituirea TVA vor fi îndeplinite, inclusiv cele de mai 
sus, lipsa documentului de plată care să confirme achitarea de către nerezident nu va servi drept temei pentru refuzul autorităţilor 
fiscale în restituirea TVA. 
 
Corespunzător, recomandăm includerea în Proiect a unor derogări în acest sens. 
 

 
8. 

 
art. 103, alin. (1), pct. 7)  
 
 

 
Luând în consideraţie natura generală şi interpretabilă a actualei prevederi (scutire de TVA pentru serviciile legate de operaţiunile de 
acordare de licenţe si eliberare de brevete (cu excepţia celor de intermediere), referitoare la obiectele proprietăţii industriale, precum 
si obţinerea drepturilor de autor), sugerăm amendarea acesteia pentru stabilirea clară a sferei de aplicare a scutirii date de TVA. 
 
În situaţia în care, potrivit politicii fiscale, se doreşte aplicare scutirii de TVA pentru plăţile de royalty, atunci recomandăm 
specificarea expresă a acestui fapt. 
 

 
9. 

 
art. 112, alin. (1) 
 

 
Susţinem iniţiativa legislativă de a majora plafonul de înregistrare obligatorie în scopuri TVA de la MDL 300,000 la MDL 600,000.  
 
Totodată, susţinem iniţiativa de a micşora plafonul minim de înregistrare benevolă în scopurile TVA. 
 

 
10. 

 
art. 257, alin. (6)  
 

 
Din 1 ianuarie 2010, potrivit art. 257, alin. (6) al CF, se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu 
mărfurile de importanţă socială, a căror listă este aprobată de Guvern, dar nu mai puţin de MDL 500, în cazul neindicării în factură 
şi/sau în factura fiscală sau în cazul indicării eronate a:  
 

� preţului de livrare pentru o unitate inclusiv TVA, fixat de producătorul mărfurilor – la mărfurile produse pe teritoriul ţării; sau 
� preţului de achiziţie inclusiv TVA – la mărfurile importate pentru care este stabilită cota-standard a TVA; sau 
� preţului de achiziţie exclusiv TVA – la mărfurile importate pentru care este stabilită cota redusă a TVA. 
 

Cu toate acestea, următoarele argumente denotă faptul că aplicarea amenzii fiscale sus-menţionate nu ar fi corectă / legală: 
 

� elementele specificate la art. 257, alin. (6) al CF nu sunt considerate ca fiind obligatorii potrivit art. 117 alin. (2) din CF, art. 
19 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 şi Hotărârii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998, 

 
� prevederile pct. 4 al HG 5475 şi a Ordinului nr. 32 din 11 martie 2002 (în continuare, „Ordin 32”), intrate în vigoare din 10 iulie 

20096, depăşesc prevederile CF. Potrivit CF7, actele normative adoptate în temeiul şi pentru executarea CF, nu trebuie să 
contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia. Corespunzător, ar urma să fie aplicate prevederile CF (i.e. 
art. 117 alin. (2)), elementele menţionate de HG 547 şi Ordinul 32 neurmând a fi incluse în facturile fiscale, 

 

                                                   
5 Persoanele juridice şi fizice sunt obligate, potrivit pct. 4 din HG 547 să indice în facturi, la comercializarea mărfurilor social-importante preţul liber de livrare sau preţul de procurare şi mărimea 
adaosului comercial, iar la comercializarea materialelor de construcţie - şi cheltuielile de transport pe teritoriul republicii 
6 Potrivit Ordinului nr. 32, la fiecare etapă de comercializare a mărfurilor social importante, pentru care de către Guvern este reglementat adaosul comercial, furnizorul urmează să indice în 
factura fiscală, în coloana 10.2 „Denumire”, preţul liber de livrare pentru o unitate fixat de producător, inclusiv TVA, sau preţul de procurare în cazul mărfurilor importate, inclusiv TVA 
7 Art. 11, alin. (2) şi alin. (3) 



 

 

� necesitatea includerii în facturi a elementelor din art. 257, alin. (6) al CF ar trebui să servească drept o pârghie pentru agenţii 
economici şi autorităţi pentru verificarea adaosului comercial aplicat în lanţul de livrare a produselor social importante (i.e. de 
la producător/importator până la consumatorul final). Cu toate acestea, elementele de la art. 257, alin. (6) al CF sunt diferite 
de cele specificate în HG 547 şi care vor servi drept bază de calcul a adaosului comercial limitat. Astfel, rămâne în 
continuare neclar care elemente ar trebui să fie specificate în facturi la livrarea de mărfuri social importante, 

 
� amenzile fiscale pot fi aplicate doar în temeiul unei încălcări fiscale (definită ca fiind acţiunea sau inacţiunea, exprimată prin 

neîndeplinire sau îndeplinire neadecvată a prevederilor legislaţiei fiscale, prin încălcare a drepturilor şi intereselor legitime 
ale participanţilor la raporturile fiscale, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu CF), iar (i) legislaţia fiscală 
este compusă din Codul Fiscal şi alte acte normative adoptate în conformitate cu CF, (ii) art. 117, alin. (2) din CF nu 
stabileşte elementele de la art. 257, alin. (6) ca fiind obligatorii, (iii) prevederile Ordinului 32 şi a HG 547 depăşesc şi 
contravin prevederilor art. 117, alin. (2) din CF, (iv) conform art. 240, lit. a) din CF, procedura de examinare a cazului de 
încălcare fiscală nu poate fi iniţiată, iar procedura iniţiată urmează a fi încheiată dacă se constată că nu a avut loc nici o 
încălcare fiscală,  

 
� autorităţile de control ar trebui să analizeze aceste aspecte din perspectivă regulatorie (i.e. să verifice dacă a fost respectată 

modalitatea de determinare a adaosului comercial şi, în caz de încălcări, să aplice amenzile prevăzute de art. 10, alin. (6) din 
Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 

 
� îndoielile ar urma să fie interpretate în favoarea întreprinderilor în conformitate cu art. 11, alin. (1) din CF şi art. 16, alin. (6) 

din Legea nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază ale reglementării activităţii de întreprinzător, etc. 
 

Astfel, întrucât autorităţile competente din Moldova nu ar avea motive, în baza argumentelor de mai sus, de a aplica amenda fiscală 
prevăzută la art. 257, alin. (6) al CF, dar companiile sunt totuşi expuse riscului ca în cadrul controalelor fiscale amenda fiscală dată 
să fie aplicată, recomandăm:  
 

(i) eliminarea art. 257, alin. (6) din CF; 
(ii) includerea unor norme exprese în Proiect (prin amendarea Legii pentru punerea în aplicare a Titlului V), prin care să fie 

interzisă aplicarea acestor amenzi fiscale până la data intrării în vigoare a modificărilor de la pct. (i); 
(iii) revizuirea listei de mărfuri social importante şi modificarea acesteia în corespundere cu legislaţia comunitară / 

internaţională; 
(iv) revizuirea mecanismului actualmente prevăzut de HG 547 aplicabil pentru determinarea adaosului comercial la 

comercializarea mărfurilor social importante (adică asigurarea unui cadru coerent de stabilire a preţurilor, excluderea 
referinţelor la preţurile de achiziţie, prin stabilirea drept bază pentru calculul marjei costul acelor mărfuri, determinat 
conform normelor contabile privind metodele de evidenta a stocurilor). 

 
Recomandarea de la pct. (iv) se datorează faptului că pentru agenţii economici din Moldova care au reţele mari de furnizori 
locali / străini, volume şi sortimente extrem de mari de stocuri de mărfuri, inclusiv de mărfuri social importante, frecvenţe mari 
de achiziţionare de mărfuri, inclusiv de mărfuri social importante, calcularea adaosului comercial limitat şi facturarea în baza 
preţurilor de achiziţie, ar presupune: 
 

� necesitatea asigurării unei evidenţe analitice separate a mărfurilor social importante conform mai multor criterii, printre care 
(1) preţul de livrare / achiziţie, (2) originea mărfurilor social importante – importat vs. produs local şi achiziţionat, (3) lotul din 
care acestea provin, etc.;  



 

 

� necesitatea asigurării unei evidenţe fizice separate a stocurilor de mărfuri social importante (conform aceloraşi criterii 
menţionate mai sus), 

� costuri extrem de mari legate de ajustarea aplicaţiilor informatice actualmente utilizate pentru întocmirea facturilor / facturilor 
fiscale,  

� costuri extrem de mari cu atribuirea de coduri separate pentru fiecare bun social important, şi nu a unui singur cod de articol 
pentru un tip de marfa social importantă,  

� asigurarea unor spaţii comerciale şi de depozitare suplimentare, etc. 
 
Este, deci, evident faptul că astfel de reglementări constituie adevărate bariere în desfăşurarea normală a afacerilor şi nu au un 
suport juridic şi fiscal coerent. 
 

 
11. 
 

 
Legea pentru punerea în 
aplicare a Titlului III al 
Codului fiscal nr.1417-XIII 
din 17.12.97  (republicat 
în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, 
ediţie specială) 
 

 
Înţelegem, potrivit modificărilor propuse la art. 3 alin. (22) la Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, că livrările 
de mărfuri şi servicii care vor fi efectuate de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător în cadrul 
activităţilor prevăzute la anexa nr. 8 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului 
fiscal, vor fi scutite de TVA. 
 
De asemenea, este strict necesară stabilirea exactă a implicaţiilor privind TVA pentru acei agenţi economici care actualmente au 
creanţe privind TVA şi nu le pot efectiv restitui de la bugetul public naţional (ex. TVA de trecut în cont pentru perioadele fiscale 
următoare şi TVA aferentă investiţiilor capitale (de ex. lărgirea reţelei de restaurante)). 
 

 
12.  
 

 
art. 7, alin. (6) al Legii cu 
privire la zonele 
economice libere nr. 440-
XV din 27.07.2001 
 

 
Nu susţinem modificarea propusă la art. 7, alin. (6) al Legii cu privire la zonele economice libere, adică stabilirea necesităţii 
respectării cumulative a celor două condiţii pentru acordarea originii mărfurilor/produselor în zona liberă. 
 
Menţionăm că stabilirea condiţiei de îndeplinire cumulativă a condiţiilor din art. 7, alin. (6) al Legii cu privire la zonele economice 
libere vine în contradicţie cu criteriile prelucrării suficiente a mărfii stabilite la art. 21 alin. (3) al Legii nr. 1380 din 20 noiembrie 1997 
cu privire la tariful vamal (adică criteriile stabilite pentru celălalt teritoriu vamal al Moldovei), precum şi cu practica internaţională în 
acest sens.   
 
De asemenea, luând în consideraţie caracterul vag al prevederilor actuale din art. 7, alin. (6) al Legii cu privire la zonele economice, 
recomandăm ajustarea textului după cum urmează: 
 
„Se consideră originare în zona liberă, mărfurile produse integral sau prelucrate suficient în această zonă, dacă:  
a) intervine schimbarea poziţiei tarifare a mărfii (schimbarea la nivelul unuia din primele patru semne ale codului tarifar) în raport cu 
poziţiile tarifare (primele patru semne ale codurilor tarifare) ale materiilor prime şi/sau materialelor neoriginare din zonă incorporate 
în marfă; sau  
b) costul mărfii ce se exportă (în condiţia EXW) depăşeşte cu peste 35 la sută costul materiilor prime şi/sau materialelor neoriginare 
din zonă introduse în zona liberă (considerând valoarea în vama declarată la introducerea acestora în zona libera) şi incorporate în 
marfa ce se exportă.”  
 
Cu toate acestea, recomandăm alinierea normei de mai sus la criteriile de origine ale OMC. 

 


