
 

Dlui Anatol ARAPU 

Ministru al Finanţelor al Republicii Moldova 

 

 

Nr. 53 din 02 septembrie 2015 

 

Ref: Racordarea cadrului legal autohton la prevederile Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale a 

conturilor străine (FATCA) 

 

 

Stimate Dle Ministru, 

 

Prin această scrisoare intenționăm să aducem contribuția noastră la revizuirea proiectului de lege în 

vederea implementării şi aplicării „Acordului de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind 

Îndeplinirea Obligațiilor Fiscale a Conturilor Străine” (în continuare „Acord”). 

 

Ca urmare a anunțului plasat de Ministerul Finanțelor pe pagina particip.gov.md1, Vă prezentăm 

comentariile și sugestiile AmCham Moldova, la proiectul de lege vizat.  

 

Dorim să Vă atragem atenția că pe lângă comentariile și sugestiile expuse, am înaintat o serie de 

recomandări complementare, menite să îmbunătățească legislația din domeniu. 

 

1. Art. 1 

Sugerăm completarea art. 1, după cum urmează: „în modul stabilit în acordul FFI și reglementările 

Trezoreriei SUA aferente implementării Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la 

conturile străine.”. 

 

Argumentare: 

Considerăm necesar de a specifica expres procedeul de stabilire a modalității de aplicare a prevederilor 

acordului. 

 

2. Art. 2 

Sugerăm stabilirea procedurii de reținere la sursă de către Inspectoratul Fiscal de Stat, întrucât acesta 

din urmă, conform art. 2, p. 1, lit. b), alin. (ii) Acordului FATCA, va dispune de informație sintetizată 

referitor la clienți recalcitranți de la toate instituțiile financiare. Acest fapt, în corespondență cu practica 

deja existentă a perceperii în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile clienților de către 

Inspectoratul Fiscal de Stat, va facilita funcționarea acestui proces în cazurile necesare. 

 

3. Art. 3 

Sugerăm expunerea expresă a cazurilor, conform cărora instituțiile financiare vor întreprinde 

următoarele acțiuni: „nu deschid conturi, nu stabilesc relații de afaceri, precum şi nu pot efectua 

tranzacții (operațiuni) şi respectiv, încetează relația de afaceri”. 
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Argumentare: 

Considerăm că redacția art. 3, contravine cu prevederile Acordului FATCA. Conform pct. 2, art. 3 al 

Acordului „SUA nu va solicita de la instituția financiară raportoare a RM de a reține un impozit [...], sau a 

închide un astfel de cont, dacă: (i) instituţia financiară raportoare a Republicii Moldova se conformează 

prevederilor alineatului 1 al articolului 2 din acest Acord în raport cu contul respectiv.”. Astfel, referindu-

ne la art. 2, alin. 1 al Acordului, informația despre clienții „recalcitranți” va fi furnizată către autoritatea 

fiscală americană sub formă de un raport agregat, ceea ce nu presupune eventuala închidere a contului. 

Aici propunem concretizarea cazurilor când banca va închide un cont/nu va stabili relații de afaceri, spre 

exemplu, în cazul beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice.  

 

4. Art. 6, pct. 1 

Sugerăm expunerea art. 6, pct. 1, în următoarea redacție: 

alin. (5), lit. e) se completează cu: 

„şi în condițiile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii 

privind facilitarea realizării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la 

conturile străine (FATCA).” 

 

Argumentare: 

Modalitatea de executare a cerinței respective este ambiguă, în mod particular nu sunt clare criteriile 

conform cărora se va efectua solicitarea informației și cum se va efectua identificarea clienților în bazele 

de date ale instituțiilor financiare, mai ales în cazul persoanelor fizice. 

 

5. Art. 8  

Se propune expunerea în următoarea redacție:  

„l) să prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal.” 

 

Argumentare: 

În sensul art. 3 din Legea nr. 133 din 08.07.2011, noțiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal  

incorporează o serie mai largă de operațiuni inclusiv cele de colectare, stocare şi utilizare a datelor cu 

caracter personal.  

 

6. Se propune completarea proiectului de lege cu un nou Art. 9 după cum urmează: 

„Art. 9. Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08 iulie 2011 (publicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175) se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

Articolul 5 alineatul (5) litera b) se completează în final cu textul „,sau tratatelor internaționale la care 

Republica Moldova este parte.”. 

 

Articolul 32 se completează cu alineatul (31), după cum urmează: 

“31) prin derogare de la alin. (3), transmiterea datelor cu caracter personal poate fi efectuată în baza 

tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.”. 

 

 



 

Comentarii şi argumentări: 

În raportul „Grupului de Lucru în Materie de Protecția Datelor prevăzut la Articolul 29”2  cu privire la 

evaluarea compatibilității Directivei Europene 95/46/EC cu privire la protecția datelor cu caracter 

personal cu prevederile FATCA se subliniază că, ținând cont  de iminența impunerii sancțiunilor, cum ar 

fi cea de 30% reținere la sursă sau închiderea contului, titularul va oferi consimțământul, în acest caz nu 

se respectă caracterul liber şi benevol al consimțământului, așa cum este definit în Articolul 2 (h) din 

aceeași directivă.3  Ulterior, grupul de lucru susține că exercițiul cu privire la transmiterea automată a 

datelor cu caracter personal, fără consimțământul titularului nu contravine art. 7 al Directivei Europene 

95/46/EC, în cadrul căreia sunt stipulate o serie de circumstanțe în care este posibilă procesarea datelor 

cu caracter personal fără consimțământul subiectului de date. Suplimentar, menționăm că în cazul lipsei 

consimțământului clientului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi raportarea către 

autoritatea fiscală americană, instituțiile financiare participante trebuie să raporteze informație 

agregată către autoritatea fiscală americană despre conturile acestor clienţi. Remarcăm că pentru aceste 

conturi (fără consimțământ) băncile trebuie să raporteze pentru anii calendaristici 2015 şi 2016 

informații detaliate, care includ date cu caracter personal (conform formei Raportului IRS 1042/1042-S). 

Ca urmare, băncile licențiate vor încălca Legea nr. 133 din 08.07.2011 în ceea ce privește furnizarea 

transfrontalieră a datelor cu caracter personal, fără a avea consimțământul clientului. 

 

În speranța unei colaborări fructuoase pe viitor, ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea 

comentariilor şi recomandărilor adresate.  

 

 

Cu respect, 

 

Mila Malairău 

Director Executiv 

A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
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