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Nr. 97 din 26 septembrie 2016 
 
Ref.: Excluderea necesității utilizării mașinilor de casă și control în cadrul desfășurării operațiunilor valutare, 
de către instituțiile financiare 
 
Stimate dle Ministru, 
 
 
AmCham Moldova a inițiat anterior discuțiile cu autoritățile de resort privind oportunitatea excluderii 
obligativității utilizării imperative doar a mașinilor de casă și control în cadrul desfășurării operațiunilor de schimb 
valutar de către instituțiile financiare.  
 
În acest sens, AmCham Moldova a dezvoltat o corespondență complexă cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 
Banca Națională a Moldovei și Consiliul Concurenței: 
 
1. În scrisoarea nr. 26 din 4 aprilie 20161, AmCham Moldova, invocând raționamentele juridice, cele de ordin 

economic și referințele la practica regională, abordează Serviciul Fiscal de Stat în vederea permiterii 
substituirii utilizării mașinilor de casă și control, în cazurile în care transmiterea datelor relevante către 
Serviciul Fiscal de Stat se realizează prin implementarea sistemelor digitale adecvate. 
 

2. În răspunsul nr. 26-11/2-13-288/2771 din 14 aprilie 20162, Serviciul Fiscal de Stat nu susține respectiva 
inițiativă, remarcând doar faptul că, statul trebuie să creeze tuturor întreprinderilor condiții juridice și 
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economice egale de gospodărire, astfel aplicându-se condiții de reglementare inegale între instituțiile 
financiare și casele de schimb valutar. 

3. De menționat că răspunsul Băncii Naționale a Moldovei nr. 19-0108/11/1738 din 28 aprilie 20163, stipulează: 
„Cu referire la argumentele invocate în demersul Dvs. privind avantajele eliminării obligativității utilizării de 
către instituțiile financiare a mașinilor de casă și control la efectuarea operațiunilor de schimb valutar, BNM 
le apreciază drept plauzibile și consideră că acestea ar putea servi drept temei pentru Ministerul Finanțelor 
(de atribuțiile căruia ține elaborarea cadrului normativ ce reglementează sistemul fiscal) pentru examinarea 
posibilității de excludere a obligativității utilizării de către instituțiile financiare a mașinilor de casă și control 
la efectuarea operațiunilor de schimb valutar.”. 
 

4. În răspunsul Consiliului Concurenței nr. DJ-03/978-1123 din 20 iunie 20164 se menționează, printre altele: 
„Prerogativa expunerii asupra necesității excluderii obligativității utilizării imperative a mașinilor de casă și 
control în cadrul desfășurării operațiunilor de schimb valutar de către instituțiile financiare aparține 
Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a Moldovei.” 
 
În final, se remarcă: 
„Astfel, avînd în vedere că propunerea prezentată se referă la excluderea obligativității utilizării imperative a 
mașinilor de casă și control în cadrul desfășurării operațiunilor de schimb valutar de către instituțiile financiare, 
urmează a fi prezentate argumente de către autor, privind inexistența creării unor condiții discriminatorii față 
de casele de schimb valutar și persoanele juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere, ca urmare a 
implementării a acestei propuneri.”. 

 
Așadar, în continuare ne propunem aducerea în atenția Dvs. următoarele argumente suplimentare: 

 
a. Regulamentul privind condițiile şi modul de efectuare a operațiunilor valutare aprobat prin Hotărîrea nr. 

8 din 28.01.2010 a Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei stipulează: „60. 
Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează în conformitate cu prevederile 
Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr.62-64, art.269).” 
 

b. Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar reglementează particularitățile de desfășurare a 
operațiunilor de schimb valutar cu persoane fizice, inclusiv desfășurate în cadrul punctelor de schimb 
valutar, de pe lîngă instituțiile financiare. Totodată Regulamentul precitat instituie norme de raportare 
specifice cu Banca Națională, prevăzute în cadrul Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni 
valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii 
Naţionale a Moldovei nr. 11 din 22 ianuarie 20095. De remarcat că acestea se întocmesc în baza datelor 
din evidenţa contabilă a băncii licenţiate6. 
 

                                                           
3 Anexa III 
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5 Pct. 122, 134 
6 Pct. 6, Anexa la Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 11 din 22 ianuarie 2009 
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c. Suplimentar la indicațiile stipulate în Hotărîrile Băncii Naționale a Moldovei, instituțiile financiare dețin 
sisteme informaționale complexe, prin care se asigură evidența contabilă a tuturor operațiunilor realizate 
de acestea. 
 

d. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului  nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea mașinilor de 
casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” și Anexa nr. 1 la Hotărîre 
(Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără 
aplicarea mașinilor de casă și control), în prezent, toate produsele bancare oferite în numerar sunt scutite 
de obligativitatea utilizării MCC și eliberării unui bon fiscal, excepție făcînd doar operațiunile de schimb 
valutar, fapt care crează impedimente la deservirea operativă a clienților și dezvoltarea tehnologiilor 
informaționale performante.  

 
e. Utilizarea MCC cu memorie fiscală practic dublează evidența operațiunilor bancare. Astfel lucrătorul de 

la ghișeu, la efectuarea operațiunii de schimb valutar, introduce această operațiune atît în sistemul 
informațional intern al băncii, eliberînd ordinul de incasare/eliberare a numerarului și, concomitent 
introduce operațiunea în MCC.  
Este de menționat și faptul că, odată cu dezvoltarea rapidă a serviciilor la distanță, inclusiv cu utilizarea 
echipamentelor care asigură automatizarea totală a operațiunilor de schimb valutar, impunerea utilizării 
mașinilor de casă și control generează costuri suplimentare considerabile și stopează automatizarea 
operațiunilor de schimb valutar în raport cu celelalte servicii bancare.  

 
f. Spre deosebire de alți participanți ai pieței de schimb valutar în numerar, băncile dispun de sisteme 

informaționale bine dezvoltate, care asigură evidența detaliată a tuturor operațiunilor bancare, inclusiv 
de schimb valutar,  și sunt supuse controlului riguros atît pe intern, cît și din partea Băncii Naționale a 
Moldovei, inclusiv băncile raportează către Banca Națională a Moldovei despre operațiunile de schimb 
valutar în conformitate cu prevederile legislației valutare (a se vedea art. 52 din Legea privind Banca 
Națională a Moldovei).  Prin urmare, în caz de necesitate, informația cu privire la operațiunile de schimb 
valutar poate fi oferită în mod operativ și exhaustiv la solicitarea organelor competente.   

 
g. Neaplicarea de către băncile licențiate a MCC la efectuarea operațiunilor de schimb valutar nu comportă 

implicații la nivel bugetar, deoarece după cum am menționat mai sus toate operațiunile de schimb 
valutar efectuate pe parcursul zilei operaționale se  înregistrează în sistemul informațional al băncii și pot 
fi verificate în orice moment de organele competente.  

 
h. Remarcăm că în Moldova funcționează sistemul informatic “Gateway Fiscal”, care este o – platformă 

hardware şi software, a cărei construcție înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a 
informației gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în 
numerar (terminal cash-in), prin canale digitale securizate, în sistemul informațional al Serviciului Fiscal 
de Stat, asigurând protecția algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate. Acest 
fapt ar fi similar efectuării operațiunilor prin aparat de schimb valutar. 
 

i. Actualmente, pe lângă canalele electronice de comunicare dintre contribuabili – persoane juridice și 
Serviciul Fiscal, a fost instituit sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor 



Asociația Băncilor  

din Moldova 

 
 
 

electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituțiile financiare (în continuare - SIA CCDE)7. Acesta are 
drept scop facilitarea circulării documentelor electronice ce confirmă deschiderea, modificarea, 
închiderea sau luarea la evidență fiscală a conturilor bancare, suspendarea operațiunilor la conturile 
bancare, soldul şi rulajul mijloacelor bănești pe conturile bancare, şi alte documente ce fac obiectul 
circulației între Serviciul Fiscal de Stat şi instituțiile financiare. Acest sistem reprezintă o următoare 
treaptă a relațiilor de încredere dintre Serviciul Fiscal și băncile comerciale. 
 

j. De asemenea ar putea fi examinată oportunitatea de a ajusta modalitatea de îndeplinire a funcțiilor 
fiscale ale Aparatelor de Schimb Valutar privind operațiunile de schimb valutar automatizat. Ca urmare 
a înregistrării tranzacției în centrul de procesare a instituției financiare, datele sunt transmise prin 
intermediul tehnologiei de livrare garantată a mesajelor SAF (Store and forward) către platforma 
guvernamentală de interoperabilitate și schimb real de date MConnect care la rândul său le direcționează 
către Sistemul Informațional Automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.  

k. Atragem atenția la faptul, că implementarea  propunerii  referitoare  la excluderea obligativității utilizării 
imperative a mașinilor de casă și control în cadrul desfășurării operațiunilor de schimb valutar de către 
instituțiile financiare nu va genera condiții discriminatorii față de casele de schimb valutar și persoanele 
juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere, deoarece ca urmare a implementării  acestei propuneri 
nu se exclude raportarea față de Serviciul Fiscal de Stat a operațiunilor efectuate, dar se va modifica doar 
modul de raportare a acestor operațiuni  și totodată , ca urmare a implementării acestei propuneri  se va 
exclude   înregistrarea dublă  a operațiunilor de schimb valutar efectuate  de către angajații 
instituțiilor  financiare, astfel statul va crea  tuturor întreprinderilor condiții juridice și economice egale 
de gospodărire. 
 

l. Menționăm experiența țărilor din regiune, Ucraina, România, Bulgaria care consemnează exceptarea 
utilizării mașinilor de casă și control în cadrul activităților de schimb valutar cu numerar (persoane fizice) 
pentru operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând 
acestor instituţii. În vederea asigurării urmăririi  de către SFS a încasării comisionului de 0,1% din valoarea 
numerarului și virării acestuia în Fondul de susținere socială a populației, SFS de comun cu instituțiile 
financiare ar putea găsi și alte posibilități de acces la operațiunile de schimb valutar efectuate de către 
bănci.  
 
 

În contextul celor expuse mai sus, propunem modificarea redacției art. 117, alin. (3), lit. a), după cum urmează:  
 „a) subiectul impozabil ţine evidenţa sumei primite şi achitate în numerar şi/sau cu card de plată la fiecare punct 
comercial şi de prestări servicii cu utilizarea maşinilor de casă şi de control. Înregistrarea prin maşina de casă şi 
de control se efectuează în momentul primirii sumei în numerar şi/sau achitării sumei cu alt instrument de plată. 
La sfîrşitul fiecărei zile de lucru în registrul maşinii de casă şi control se înscriu datele raportului de închidere zilnică 
a maşinii de casă şi control.  
 
Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către instituțiile financiare fără 
aplicarea mașinilor de casă și control, respectînd cerințele legislației și a reglementărilor aprobate de Guvern”.  

 

                                                           
7 Ordin IFPS Nr. 284 din  19.04.2012 cu privire la expedierea şi recepţionarea documentelor electronice prin sistemul 
informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile 
financiare 
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Suntem la dispoziția Dvs. pentru orice întrebări vizând subiectul în cauză şi rămânem deschiși pentru o eventuală 
întâlnire pentru a discuta aspectele evidențiate mai sus. 
 
 
Cu respect, 
 
 
Mila Malairău                                                                                              Nicolae Dorin 
Director Executiv                                                                                         Președinte 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”                              Asociația Băncilor din Moldova 
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Nr. 26 din 4 aprilie 2016 

 

Ref.: Excluderea necesității utilizării mașinilor de casă și control în cadrul desfășurării operațiunilor valutare, de 

către instituțiile financiare 

 

Prin intermediul acestei scrisori, A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 

Moldova”), propune atenției Dvs. analiza oportunității eliminării utilizării mașinilor de casă și control de către 

instituțiile financiare, în cazul efectuării operațiunilor valutare.  

 

Actualmente, în baza HG nr. 474 din 28.04.1998, instituțiile financiare sunt obligate să utilizeze mașinile de casă 

și control, doar pentru operațiunile de schimb valutar către persoanele fizice1. 

 

În altă ordine de idei, menționăm următoarele: 

 

1. Legea privind reglementarea valutară, califică operațiunile de schimb valutar2, ca operaţiuni de cumpărare şi 

vînzare a valutei străine contra monedei naţionale sau contra altei valute străine, precum şi, după caz, 

operaţiuni de cumpărare şi vînzare a cecurilor în valută străină.  În continuare, art. 52, Legea privind Banca 

Națională a Moldovei  stipulează: „Băncile, unitățile de schimb valutar (altele decît băncile), alte persoane 

juridice şi fizice sînt obligate să raporteze Băncii Naţionale despre operaţiunile valutare în corespundere cu 

prevederile legislației valutare.”. 

Prin coroborarea prevederilor expuse supra, conchidem că activitatea de schimb valutar în numerar este 

supravegheată și reglementată de către Banca Națională a Moldovei, instituțiile financiare raportând 

autorității de reglementare date privind operațiunile valutare efectuate. 

 

2. Conform prevederilor art. 103, alin. (1), numărul 12 (servicii financiare), Cod Fiscal: sunt scutite de TVA 

operațiuni legate de circulația monedei naționale şi valutei străine. 

                                                           
1 Pct. 10, Anexa „Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără 
aplicarea mașinilor de casă și control”, Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control pentru efectuarea 
decontărilor în numerar 
2 Art. 35, alin. (2), Legea nr. 62 din  21.03.2008 



 
 

Capitolul 4 „Cerințele obligatorii față de îndeplinirea funcțiilor fiscale ale MCC pentru punctele de schimb 

valutar”, din cadrul actului normativ „Cerinţe tehnice față de mașinile de casă şi control”3 stabilesc o serie de 

cerințe privind informația ce urmează a fi conținută pe bonurile fiscale: 

„- denumirea, sediul şi codul fiscal ale punctului de schimb; 

 - numărul de identificare (de uzină) al MCC; 

 - numărul de înregistrare al MCC, atribuit de inspectorul fiscal; 

 - numărul curent al bonului de casă; 

 - denumirea fiecărei valute care se schimbă; 

 - denumirea operației de schimb (cumpărare, vînzare); 

 - cursul de schimb al fiecărei valute schimbate; 

 - cantitatea fiecărei valute schimbate în unitățile valutei respective; 

 - costul fiecărei valute schimbate în unitățile valutei naţionale; 

 - suma totală care se percepe de la client sau se plătește clientului; 

 - data şi timpul eliberării bonului de casă.” 

 

În acest sens remarcăm că toate elementele distinctive ale operațiunii valutare pot fi transpuse în cadrul 

sistemului informațional bancar, și ulterior realizarea conexiunii cu serverul SFS prin SIA „Evidența 

operațiunilor de schimb valutar în numerar”, în vederea transmiterii informației. Suplimentar, dat fiind faptul 

că activitatea vizată în scrisoare este scutită de TVA, cât și existența mecanismelor de monitorizare a efectuării 

respectivelor operațiuni considerăm că eliminarea MCC-urilor nu generează premise de evaziune fiscală.    

 

3. Menționăm experiența țărilor din regiune, Ucraina, România, Bulgaria care consemnează exceptarea utilizării 

mașinilor de casă și control în cadrul activităților de schimb valutar cu numerar (persoane fizice) pentru 

operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor 

instituţii. 

 

Avantajele implementării modificărilor propuse rezidă în: 

a. Diminuarea timpului de așteptare pentru procesarea unei tranzacții de schimb valutar, întrucât informația și 

datele introduse în MCC se reflectă în același timp în sistemul informațional intern a băncii. La efectuarea 

schimbului valutar, banca introduce această operațiune în sistemul intern și eliberează ordine de încasare a 

numerarului și de eliberare a numerarului. Introducerea informației în sistemul băncii și MCC are rezultat  

dublarea informației transmise către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, deducerea impozitului pe venit fiind 

extrasă din sistemul informațional al băncii și nu neapărat datele oferite de MCC. 

 

b. Excluderea MCC-urilor ar spori gradul de ergonomie al locurilor de muncă a angajaților instituțiilor financiare, 

îmbunătățindu-se eficiența, paralel diminuând rata erorilor. 

c. Reducerea utilizării resurselor umane și financiare pentru interacțiunea cu Inspectoratul Principal de Stat în 

ceea ce privește reînnoirea anuală a registrelor MCC, monitorizarea schimbării orei de două ori pe an, 

înregistrarea MCC la deschiderea punctelor caselor de schimb valutar, scoaterea de la evidență în caz de 

închidere a acestora. 

 

Ne exprimăm disponibilitatea unei întrevederi în vederea detalierii celor menționate mai sus. 

                                                           
3 Cerinţe nr. 1707 din  17.07.1998, Comisia Interdepartamentală pentru Maşinile de Casă şi Control 



 
 

 

Cu respect, 

 

Mila Malairău 

Director Executiv 

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