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Nr. 74 din 15 iunie  
 
Ref: Opinia Camerei de Comerţ Americane din Moldova vis-a-vis de noul mecanism de administrare a TVA, i.e. 
Registrul general electronic al facturilor fiscale 
 
 
Stimate Dle Ioniță, 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare AmCham) transmitem către 
atenţia Dvs viziunea AmCham asupra conceptului nou „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, instituit prin 
art. 118

1
 al Codului fiscal, precum şi recomandările AmCham de revizuire a acestuia. 

 
Art 118

1 
a fost introdus in Codul fiscal prin Legea 267/23.12.2011. Prevederile acestui articol au intrat în vigoare la 13 

ianuarie 2012 şi doar atunci reprezentanţii mediului de afaceri cu regret au constatat introducerea în Codul fiscal a unei 
„surprize” de proporţii. Practic, mecanismul dat a fost propus şi adoptat direct în Parlamentul Republicii Moldova în a 
doua lectură. Aşadar, nu am avut posibilitatea să comentăm asupra necesităţii şi eficienţei acestui mecanism şi doar 
acum, post-factum, suntem nevoiţi să intervenim. 
 
Potrivit noilor prevederi ale Codului fiscal, art 118

1
 introduce obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale de către furnizorii 

de bunuri / servicii în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care factura fiscală a fost 
eliberată, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 100 / 50 / 10 mii lei (în 
dependenţă de perioada de intrare în vigoare a normei). 
 
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a acestor norme contribuabilii riscă cu aplicarea amenzii în mărime de 
până la 108 mii lei. Totodată, politica fiscală pentru anul 2013 propune modificarea art. 102 al Codului fiscal „Trecerea în 
cont a TVA pe valorile materiale, serviciile procurate”, care presupune că agenţii economici care procură bunurile / 
serviciile vor putea să treacă în cont suma TVA numai în cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul general 
electronic al facturilor fiscale de către furnizorul de bunuri / servicii. Aşadar, agenţii economici vor risca cu întreaga 
sumă TVA trecută în cont pentru fiecare factură fiscală, pentru că înregistrarea facturilor fiscale în acest registru 
este în afara influenţei agentului economic care procură bunurile / serviciile. 
 

http://pldm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=4
http://www.fisc.md/ro/about/ifps/conducerea/nicolae_platon/


 
 

2 
 

Suntem convinşi că acest concept necesită o abordare foarte prudentă, întrucât riscă să denatureze întregul 
mecanism de funcţionare şi administrare a TVA, să pericliteze esenţial activitatea economică a contribuabililor, 
dar şi, în consecinţă, să aibă efecte adverse pentru consumatorii finali.  
 
Considerăm că introducerea acestui concept în legislaţia fiscală nu numai că nu este binevenită, dar şi este 
neargumentată. Asemenea concept nu există în practica occidentală, iar exemplul Ucrainei din care s-au inspirat autorii 
nu este reprezentativ din mai multe puncte de vedere. Credem că introducerea acestui mecanism nu va afecta fenomenul 
corupţiei, cel al firmelor „fantome” şi al economiei tenebre. Astfel, din nou, va suferi doar sectorul transparent al 
economiei naţionale. Şi aceasta în condiţiile în care autorităţile fiscale la momentul de faţă au competenţa şi pârghiile 
necesare pentru a interveni şi combate fenomenele negative enumerate mai sus.  
 
Observăm, că în loc de practicarea activităţii economice, agenţi economici vor trebui să preia o parte din funcţiile fiscale 
ale Serviciului Fiscal de Stat. Aceasta va genera costuri administrative, precum şi un şir de procese de judecată atât între 
agenţi economici, cât şi între Serviciului Fiscal de Stat şi agenţi economici. Relaţiile dintre furnizor şi cumpărător vor 
deveni conflictuale ab initio, chiar şi fără intenţia acestora.  
 
Există şi problema legată de termenul şi procedura de înregistrare a facturilor fiscale. Sistemul de procesare şi emitere a 
facturilor fiscale (inclusiv sistemul computerizat) al multor contribuabili nu permite emiterea facturilor fiscale şi, respectiv, 
înregistrarea acestora în aceeaşi zi. Cu toate acestea, practica Ucrainei, din care s-a inspirat inițiativa introducerii în 
Moldova a Registrului general electronic al facturilor fiscale, prevede termenul de 20 de zile calendaristice pentru 
înregistrarea facturilor fiscale emise.  
 
Într-un rând special menţionăm că până în prezent nu există mecanism de aplicare a art 118

1 
iar autorităţile fiscale şi Î.S. 

Fiscservinform nu au un răspuns clar cum facturile fiscale vor fi introduse în registrul electronic, cu toate că prevederile 
acestui articol vor intra în vigoare începînd cu 1 iulie 2012. 
 
Rezumând cele menţionate, credem că art 118

1
 trebuie revizuit în mod prioritar. Aşadar, rugăm respectuos intervenţia şi 

sprjinul Dvs în vederea ajustării din timp a conceptului dat. Adresăm în atenţia Dvs acest mesaj din considerentul că 
propunerile noastre nu au fost acceptate la nivelul Ministerului de profil. Drept alternativă propunem revenirea la practica 
precedentă sau înlocuirea acestui mecanism cu procedura simplă de prezentare a extrasului din registrul de vînzări, 
similar modului de prezentare a extrasului din registrul de procurări. 
 
Pentru a facilita dialogul lansat prin prezenta scrisoare, propunem atenţiei Dvs analiza detaliată a subiectului în cauză, 
efectuată de către AmCham sub forma de articol pentru monitorul fiscal FISC.md. Acest articol este anexat la prezenta 
scrisoare. 
 
Adiţional, rugăm respectuos organizarea unei întrevederi cu reprezentanții AmCham, în cadrul căreia ar fi discutate 
aspectele abordate în această adresare. 
 
În aşteptarea răspunsului, precum şi în speranţa unei colaborări fructuoase şi pe viitor, primiţi asigurările înaltei noastre 
consideraţiuni. 
 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 

     
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
Str Puskin 45 B 
MD – 2005, mun. Chisinău 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 211 781 
Fax: +373 22 211 782 
E-mail: info@amcham.md 
www.amcham.md 

mailto:info@amcham.md
http://www.amcham.md/

