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Nr. 64 din 29 septembrie 2014 
 
Ref.: Intenția Ministerului Finanţelor de a implementa mecanismul taxării inverse pentru livrările efectuate pe 
teritoriul Republicii Moldova a proprietății gajate, proprietății ipotecate, proprietății sechestrate şi a proprietății 
întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate 
 
 
Stimate Dle Guvernator, 
 
Din numele Asociației Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) venim să Vă 
asigurăm de înaltele noastre considerațiuni. 
 
Prin prezenta scrisoare dorim să Vă atragem atenția asupra intenției Ministerului de Finanţe de a introduce 
mecanismul taxării inverse pentru livrările efectuate pe teritoriul Republicii Moldova a proprietății gajate, proprietății 
ipotecate, proprietății sechestrate şi a proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate. 
 

Mecanismul taxării inverse propus în cadrul proiectului de lege privind Politica fiscală şi vamală pentru anul 2015 

stabilește nașterea obligației TVA la nivelul cumpărătorului (beneficiarului) proprietății gajate, proprietății ipotecate, 

proprietății sechestrate şi a proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate.  

 
Implementarea conceptului de mecanism de taxare inversă pentru livrările efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, 

a proprietății gajate, proprietății ipotecate, proprietății sechestrate şi a proprietății întreprinderilor declarate în proces 

de insolvabilitate, este o idee  revoluționară ce necesită o abordare precaută atât la etapa de elaborare a 

mecanismului, cât şi la etapa de implementare a prevederilor legale şi de aplicabilitate a acestora în practică. Este 

indispensabilă însoțirea proiectului de lege, inclusiv amendamentele ce vizează implementarea mecanismului 

respectiv, de actul de analiza impactului de reglementare (AIR), or conform art.3 alin.(31) Cod fiscal, la elaborarea 

proiectelor de acte legislative şi normative din domeniul fiscal, care reglementează activitatea de întreprinzător, 

Guvernul întocmește actul de analiză a impactului de reglementare. De rând cu beneficiul potențial al încasării 

veniturilor în buget la capitolul TVA, se anticipează o serie de costuri semnificative exprimate prin pierderi economice 

şi fiscale rezultate din tergiversarea procesului de valorificare a gajului, majorarea provizioanelor, imobilizarea unor 

resurse financiare adiționale ce ar putut fi injectate în finanțarea sectorului real al economiei. Doar ca urmare a 

studierii AIR-ului s-ar putea reliefa raportul cost-beneficiu, adică impactul net al reglementărilor propuse, cât şi 

eficiența lor. 

 

Suplimentar, constatăm că Nota informativă care însoțește proiectul de lege, nu corespunde rigorilor stabilite de legea 
aplicabilă1, atunci când argumentează utilitatea introducerii taxării inverse doar prin necesitatea ”implementării 
practicii internaționale, prin ajustarea acesteia la condițiile naționale”. Or, practica internațională prin definiție este 
eterogenă, iar în Republica Moldova regula taxării inverse contravine principiilor neutralității impunerii și echității 
fiscale2.  
 

                                                           
1 Art. 20, Legea nr.780 din 27.12.2001 

2 Art. 6, alin. (8), Legea nr. 1163-XIII din 24.04.97  

http://www.agravista.md/cgi/jump.cgi?DB=Fisier&view=File&ID=8540


 

În același context, dorim să dezbatem afirmația autorului proiectului de lege precitat, precum că se dorește 
implementarea practicii internaționale. Cu toate că mecanismul dat este prevăzut în cadrul art. 199, alin. (1), lit. e), DE 
2006/112/EC, aplicabilitatea acestuia nu s-a dovedit a fi eficientă. Conform raportului pentru anul 20143 a 
Comitetului de TVA din cadrul Comisiei Europene, doar Olanda, Slovacia şi Ungaria au implementat mecanismul 
respectiv. 
 
Prin urmare, considerăm prematură introducerea unei asemenea inovațiuni  în sistemul fiscal autohton aplicabilă unui 

spectru extins de operațiuni prevăzut de amendamentele propuse. Totuși, credem că testarea mecanismului taxării 

inverse ar putea fi realizată în cadrul unui proiect-pilot, aplicabil doar livrărilor proprietății sechestrate dar negajate şi 

a proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate. Astfel s-ar depista imperfecțiunile legislative, 

riscurile de neconformare, cât şi s-ar definitiva conceptul.  

De rând cu remarcile expuse mai sus, dorim să Vă prezentăm o serie de sugestii privind deficiențele mecanismului 

precitat: 

1. Se sugerează aplicarea mecanismului taxării inverse doar pentru livrările efectuate pe teritoriul Republicii 
Moldova (1) a proprietății sechestrate dar negajate și (2) a proprietății întreprinderilor declarate în proces de 
insolvabilitate. 
 

2. În literatura de specialitate mecanismul taxării inverse este utilizat cu sintagma „procedură simplificată de 
colectare T.V.A.”. De regulă, în condițiile aplicabilității mecanismului taxării inverse (ambii participanți înregistrați 
ca contribuabili ai T.V.A.) cumpărătorul înregistrează suma T.V.A., atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, 
drept urmare eliminându-se decontările între participanți şi buget. Formula propusă de autorul proiectului de 
lege, de a obliga cumpărătorul de a achita separat valoarea livrării şi T.V.A. aferent, este una ce îl va descuraja de 
a procura acest gen de bunuri.  
 

3. Eventual, în cazul aplicării mecanismului dat în condițiile comercializării proprietății gajate, nu este clar procedeul 
de soluționare a litigiului privind obligația de plată a T.V.A. în cazul în care achizitorul consideră cu bună-credință 
că nu există gaj (ex.: comercializarea roadei gajate) şi nu sunt circumstanțele în a căror virtute ar fi trebuit să știe 
despre existența gajului. Drept urmare, considerăm că stipularea în cadrul  facturii fiscale eliberate de furnizor 
însoțită de mențiunea „taxare inversă“ pentru procurarea proprietății vizate, ar soluționa o serie de probleme 
tehnice nu doar la acest capitol. 

 
În lumina celor expuse mai sus, solicităm respectuos implicarea Băncii Naţionale a Moldovei  întru evaluarea impactului 
implementării unui asemenea mecanism pentru livrările efectuate pe teritoriul Republicii Moldova a proprietății gajate 
şi a proprietății ipotecate asupra industriei de creditare. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații adiționale.  

 
 
Cu deosebit respect,  
 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
AP „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 

                                                           
3http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/notifications.pdf 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/notifications.pdf

