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Facilitati pentru companii de leasing la plata impozitului pe venit pentru persoane juridice 

 

  
Legea nr.1164 / 
24.04.1997 pentru 
punerea în aplicare a 
titlurilor I şi II ale 
Codului fiscal 
 
Art 24, alin (14) al Legii 
 

 
Art. 24 alin. (14) al Legii nr.1164 / 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale 
Codului fiscal stabilește anumite facilități la achitarea impozitului pe venit pentru băncile 
comerciale și organizațiile de microfinanțare, în cazul în care cele din urmă acordă credite / 
împrumuturi pe termen lung (>3 ani) și termen mediu pentru finanțarea diferitor investiții capitale 
(spre exemplu, investiţii destinate achiziţionării mijloacelor fixe în scopul utilizării lor în activitatea 
economică a întreprinderii etc.). 
 
Astfel, spre deosebire de băncile comerciale și organizațiile de microfinanțare, companiile de 
leasing nu dispun de drept de a beneficia de astfel de facilități, și prin urmare, se află în condiţii 
neechitabile de activitate în comparație cu ceilalți participanţi ai pieţei financiare 
 
În opinia noastră ar fi just și echitabil ca și companiile de leasing să beneficieze de astfel 
de drept, luînd în considerație următoarele argumente: 
 
(i) Specificul de activitate a companiilor de leasing 
 
Deşi activitatea companiilor de leasing este reglementată prin diferite acte normative, comparativ 
cu activitatea băncilor și organizațiilor de microfinanțare, în fond, principiile activităţii companiilor 
de leasing sunt similare celor de la bănci și organizațiile de microfinanțare, şi anume - asigurarea 
resurselor financiare sectorului real al economiei. 
 
(ii) Desfășurarea de către companiile de leasing a activității financiare 
 
În conformitate cu Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM

1
) activitatea 

companiilor de leasing este o activitate financiară, care se încadrează în secţiunea J, diviziunea 
65 „Activitate financiară”, şi se clasifică sub codul 65.21 ”Leasing financiar”.  
 
Diviziunea 65 „Activitate financiară” a CAEM cuprinde:  

- Grupa 65.1: „Intermediere monetară” (de ex. activitatea băncilor) 
- Grupa 65.2: „Alte intermedieri financiare”:  

  leasing financiar, clasa 65.21 
  activități de creditare, clasa 65.22 
  alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii, clasa 65.23 

 
Menționăm că grupelor 65.1 și 65.2 sunt specifice „obţinerea şi redistribuirea mijloacelor 
financiare”, iar activitatea companiilor de leasing se încadrează în aceeași grupă - 65.2 „Alte 
intermedieri financiare” ca și activitatea organizațiilor de microfinanțare. 
 
(iii) Activitatea de creditare a companiilor de leasing 
 
Deși genul principal de activitate a companiilor de leasing este darea bunurilor în leasing, 
companiile tot mai mult se axează pe oferirea serviciilor de creditare. Acest gen auxiliar de 
activitate este inclus în statutul companiei și înregistrat la Camera Înregistrării de Stat. În aceste 
condiții (chiar dacă denumirea companiei este una de leasing), de fapt se practică activitatea de 
creditare / acordare de împrumuturi. 
 
(iv) Asigurarea concurenței loiale și condițiilor echitabile 
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Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei din 09.02.2000 aprobat de Biroul Național de Statistică

 



Recomandarea noastră propune respectarea principiului legal al egalităţii în drepturi a instituţiilor 
financiare și concurenței loiale. Această concluzie rezultă, între altele, din următoarele norme: 
 

 Conform art. 9 alin.(3) din Constituţie, piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială 
sînt factorii de bază ai economiei, iar conform art.126 alin.(2) lit.b) din Constituţie, statul 
trebuie să asigure libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia 
concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie. 

 
 Art. 8 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845 din 03.01.1992 stabileşte 

obligaţia statului de a crea tuturor întreprinderilor condiţii juridice şi economice egale de 
gospodărire, de a garanta respectarea drepturilor şi intereselor lor legitime şi de a 
contribui la dezvoltarea concurenţei libere.  

 
De asemenea, echitatea fiscală, adică tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice, care 
activează în condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale, reprezintă unul din 
principiile de bază ale impozitării consfinţit în art. 6 alin. (8) al Codului Fiscal. 
 
Pornind de la cele expuse mai sus, venim cu propunerea privind încadrarea companiilor de 
leasing sub prevederile art. 24 alin. (14) al Legii nr.1164 / 24.04.1997 pentru punerea în aplicare 
a titlurilor I şi II. 
 

 


