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Nr. 66 din 02 octombrie 2014 
 
 

Stimate Dle Preşedinte, 
 

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 unor aspecte interpretabile din cadrul art. 31, Codul 
Fiscal, în parte ce ține de deducerea provizioanelor. 

 

  Concurența acerbă pe piața de creditare a condiționat companiile de leasing să se aventureze în activitatea de 

microfinanțare şi viceversa. Acest fapt se confirmă de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare 

„CNPF”) în cadrul „Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011–2014”1, ce atestă o 

creștere continuă a produselor de finanțare. Fenomenul dat nu contravine  obiectivelor de dezvoltare a pieţei 

financiare în materie de diversificare a spectrului de instrumente financiare şi servicii financiare acordate 

persoanelor fizice şi juridice, CNPF recunoscând  atât activitatea de microfinanțare, cât şi activitatea de prestare 

servicii de leasing ca componente ale pieţei financiare nebancare. 

 

Drept urmare, companiile ce practică activitate de microfinanțare şi concomitent prestează servicii de leasing 

formează atât  provizioane destinate acoperirii  eventualelor pierderi ce țin de nerecuperarea ratelor, dobânzilor 

de leasing şi altor sume calculate conform contractului, cât şi provizioane destinate acoperirii eventualelor 

pierderi ce țin de nerestituirea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente şi altor sume calculate conform 

contractului. În acest sens, merită a fi menționat că o serie de contribuabili ce şi-au început activitatea ca 

prestatori de servicii de leasing, ulterior extinzând-şi activitatea şi în domeniul de microfinanțare, sunt 

înregistrați în lista entităților supravegheate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare raportând în deplină 

conformitate cu exigențele regulamentelor CNPF, dar prevederile art. 31, alin. (4), CF nu se răsfrâng asupra 

companiilor respective. 

 

Datorită redacției actuale a alin. (4), art. 31, CF, companiile de leasing sunt descurajate de ași extinde spectrul 

de activităţi prin practicarea activității de microfinanțare, datorită faptului că le este interzisă deducerea 

provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce țin de nerestituirea împrumuturilor şi a dobânzilor 

aferente, normă ce încalcă principiul echității fiscale, tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează 

în condiții similare2. 

 
În lumina celor expuse mai sus, cu referire la prevederile Codului Fiscal cât şi luând în considerare Standardele 

Naţionale de Contabilitate3 şi principiile fundamentale ale contabilității: 

                                                           
1 Legea nr.35 din 03.03.2011 
2 Art. 6, alin. 7, lit. c), Legea nr. 1163-XIII  din  24.04.1997,  
3 SNC 1  “Politica de contabilitate” 



 

 prudența, conform căruia  reieșind din faptul că în multe operații economice apariția diverselor incertitudini este 
inevitabilă  la întocmirea rapoartelor financiare întreprinderile trebuie să dea dovadă de prudență, pentru ca 
activele şi veniturile să nu fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile să nu fie subevaluate;  şi  

 prioritatea conținutului asupra formei, care prevede că operațiile economice şi alte fenomene trebuie să fie 
contabilizate şi prezentate în rapoartele financiare, în primul rând, în conformitate cu conținutul şi realitatea 
financiară a acestora, dar nu numai potrivit formei lor juridice, 

 
se sugerează comasarea alineatelor (4) şi (6) din cadrul art. 31 într-un alineat unic, după cum urmează: 

“Organizațiilor de microfinanțare şi companiilor de leasing li se permite deducerea provizioanelor destinate 

acoperirii eventualelor pierderi ce țin de nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente, al căror volum se 

determină conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la clasificarea 

împrumuturilor şi formarea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi, condiționate de 

nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente şi  deducerea provizioanelor destinate acoperirii creanțelor 

ce țin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing în mărime de pînă la 5% din soldul mediu anual al 

creanțelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste creanțe sînt datorate de o persoană care nu este afiliată 

contribuabilului.” 

 
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” 

 


