
 

Către: Dl Octavian Armașu 
Ministrul Finanţelor  
 
Nr. 63 din 17 iulie 2017 
 
Ref: Proiectul politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 (proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative) 
 
Stimate domnule Ministru, 

În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”), 
Vă prezentăm comentariile noastre la proiectul de lege ce vizează Politica fiscală şi vamală pentru anul 
2018. 

Rugăm susţinerea de către Ministerul Finanţelor a propunerilor noastre. Suntem gata să acordăm 
Ministerului Finanţelor suportul necesar pentru îmbunătăţirea proiectului de lege. 
 
Vă mulţumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii 
adiţionale. 
 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 
 

 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
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Anexa 
 
 

Codul Fiscal al Republicii Moldova 
 

Nr. 
 

Denumirea articolelor, care se 
propun spre modificare 

Comentarii şi recomandări 

 
TITLU I (Dispoziţii generale) 
TITLU II (Impozitul pe venit) 

 

 
1. 

 
Articolul 5.  
Noțiuni generale 

 
Propunem completarea art. 5 cu pct. 32 cu lit. g), bazată pe necesitatea unei noi modalități de determinare a datoriei drept una 
compromisă.  
„g) datoria în mărime de pînă la 1000 de lei cu o vechime de 3 ani sau datoria în mărime de pînă la 5.000 lei și o vechime de cel puțin 1 
an de zile în privința căreia există un raport al unei companii, membru al Asociației Patronale a Companiilor de Colectare a Datoriilor, ce 
confirmă inoportunitatea recuperării datoriei pe cale judiciară și/sau de executare;” 
 
Argumentare: 
Agenții economici dispun de creanțe nerecuperabile. Pentru casarea acestora, agentul economic urmează sau să achite impozitul pe 
venit (cu reintroducerea impozitului pe venit de 12% problema a devenit actuală) sau, conform art. 5 p. 32) din Codul Fiscal, pentru a 
confirma că datoria este compromisă să suporte costuri suplimentare sub formă de taxă de stat de 3% + serviciile avocaților + costurile 
executorului judecătoresc + costuri de timp - doar pentru a obține în final un act care confirmă imposibilitatea executării creanței. Ulterior 
în temeiul acestui act, agentul economic trece la cheltuieli deductibile datoria compromisă.  
 

 
2. 

 
Articolul 12. 
Noțiuni 
 
 

 
Potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care 
reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia 
fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. 
Astfel, în cazul în care Convenţiile (Acordurile) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State: (i) definesc 
noţiunea de royalty (redevenţă) într-o altă formulă, se va aplica noţiunea respectivă din Convenţie (Acord); (ii) stabilesc alte cote ale 
impozitului pe venitul obţinut din royalty (redevenţe) de către nerezidenţi, se vor aplica cotele impozitului din Convenţie (Acord). 
Totodată, potrivit prevederilor art. 79

3 
din Codul fiscal pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica 

Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică (OCDE). 
Din aceste considerente, solicităm o expunere fidelă a noțiunii de royalty (redevențe) în raport cu tratatele de evitare a dublei impuneri și 
Convenției Model OCDE. 
  

 
3. 

 
Articolul 24.  
Deducerea cheltuielilor aferente 
activității de întreprinzător 

 
La alineatul (13) propunem următoarea completare: 
Alineatul (13) se completează la final cu textul ”dar nu mai mult de 0,5% din venitul din vânzări” 
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Argumentare: 
Urmare a analizei datelor la intreprinderile membre AmCham (atât în domeniul comerțului, cât și din domeniul agricol), s-a constat că 
coeficientul (venit impozabil) propus în cadrul proiectului este unul inechitabil, deoarece nu va permite deducerea pierderilor din 
perisabilități, deșeuri și reziduri în cazul contribuabililor care înregistrează pierderi fiscale. 
 

 
4. 

 
Articolul 26. 
Deducerea uzurii calculate 

 
Prin modificarea definițiilor la art. 26 al Codului fiscal, vor apărea incertitudini privind deducerea amortizării calculate pentru investițiile 
imobiliare pentru care se aplică metoda de evaluare bazată pe cost (potrivit SNC “Investiții imobiliare” sau IAS 40 „Investment property”).  
 
Pentru a exclude aceste incertitudini și neclarități recomandăm completarea art. 26, alin. (2) al Codului fiscal cu următorul text: 
 
“În sensul prezentului titlu, se consideră mijloc fix - investiția imobiliară (cu excepția terenurilor) pentru care se aplică metoda de evaluare 
bazată pe cost”. 
 

 
5. 

 
Articolul 26 și 27 referitoare la 
modificarea evidenței fiscale a 
mijloacelor fixe 
 

 
Salutăm intenția Ministerului Finanțelor de a simplifica modalitatea de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și de a 
reduce timpul necesar pentru întocmirea declarațiilor fiscale. Totuși, considerăm că redacția propusă necesită anumite ajustări. Un 
exemplu în acest sens poate fi considerat modalitatea de deducere a cheltuielilor de reparație a mijloaceloe fixe. 

 
6. 

 
Articolul 26. 
Deducerea uzurii calculate 

 
Propunem la alin. (9) lit. a) și b) cifra „200000” sa fie substituită cu cifra „300000”. 
 
Argumentare: 
Considerăm necesar de a majora cel puțin până la MDL 300 000 valoarea autoturismului considerat drept autoturism de lux. Limitarea 
actuală de doar MDL 200 000 a valorii autoturismului reglementată prin art. 27 alin. (9) al Codului fiscal, nu corespunde absolut prețurilor 
de piață aplicabile autoturismelor. Drept exemplu în interpretarea noastră pot servi autoturismele noi procurate și utilizate de către 
instituțiile de stat. 
 
Din momentul ultimei modificări a limitei pentru deducerea amortizării autoturismelor au trecut 10 ani, timp în care prețurile în lei la 
autoturisme au crescut datorită următorilor factori: 
 

a) Rata cumulată a inflației pentru perioada 2007-2017 a constituit peste 50% 
b) Rata de schimb MDL/EUR s-a modificat de la 16,6 media in 2007 la 20,9 media pe anul in curs, ceea ce reprezinta o crestere de 

126%; 
c) Cota accizelor la importul de autoturisme a crescut de 2 ori (de la aproximativ 10 lei/1 cm3 la peste 20 lei/1cm3 pentru un 

autoturism cu motor-benzină de maximum 2 000 cm3). 

 
7. 

 
Articolul 27. 
Valoarea mijloacelor fixe 

 
Propunem abrogarea alin. (13) și (14) deoarece acestea contravin prevederilor existente de la alin. (12) din același articol. 

  
Argumentare:  
Reglementările actuale de la alin. (12) au fost introduse la insistența mediului de afaceri începând cu anul 2014, dat fiind faptul că la 
primirea mijloacelor fixe cu titlu gratuit, venitul obținut de la această operațiune se impozitează în regim obișnuit cu 12%, iar amortizarea 
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acestui mijloc fix nu se permite spre deducere -  tranzacția fiind impozitată dublu cu impozit pe venit din activitatea de întreprinzător. 
 

 
8. 

 
Articolul 31. 
Limitarea altor deduceri 

 
Se propune comasarea alineatelor (4), (6) şi (7) din cadrul art. 31 într-un alineat unic, după cum urmează: 
„Persoanele juridice, care practică activitatea de împrumut și/sau leasing financiar, li se permite deducerea provizioanelor destinate 
acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente, al căror volum se determină conform 
regulamentelor Comisiei Naționale a Pieţei Financiare cu privire la clasificarea împrumuturilor şi formarea provizioanelor destinate 
acoperirii eventualelor pierderi, condiționate de nerestituirea împrumuturilor şi a dobînzilor aferente și deducerea provizioanelor destinate 
acoperirii creanțelor ce ţin 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.” 
 
Argumentare: 
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 CNPF în cadrul „Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011–2014”, ce 
atestă o creștere continuă a produselor de finanțare. Acest fenomen 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. Drept urmare, 
companiile ce practică activitate de microfinanţare şi 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. CNPF recunoaște atât activitatea de microfinanţare, cât şi activitatea de prestare a serviciilor de leasing ca 
componente ale pieţei financiare nebancare. În acest sens, merită a fi menționat că o serie de contribuabili ce şi-au început activitatea ca 
prestatori de servicii de leasing, ulterior extinzându-şi activitatea şi în domeniul de microfinanţare, 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) nu se răsfrâng asupra companiilor respective. Datorită redacției actuale a alin. (4), art.  31, CF, 
companiile de leasing sunt descurajate de a-și extinde spectrul de activităţi prin practicarea activității de microfinanţare, 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 fiscal, tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiții 
similare

1
. 

 
Remarcăm că alin. (7), art. 31 nu soluționează problema întrucât derogarea specificată în respectivul alienat este opozabilă 
organismelor de microfinanțare ce suplimentar dezvoltă servicii de leasing financiar și nu viceversa.  
 

 
9. 

 
Articolul 40. 
Determinarea creşterii sau 
pierderii de capital 

 
Se propune suplinirea art. 40 cu un nou alineat în următoarea redacție: 
„Creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de lease-back.” 
 
Argumentare: 
Conform art. 4, Legea nr. 59 din 28.04.2005, lease-back este o operaţiune în cadrul căreia o parte transmite unei alte părţi dreptul de 
proprietate asupra unui bun în scopul de a-l lua ulterior în leasing, reprezentând una din formele leasingului. 
 
Deși produsul de lease-back nu este prea răspândit pe piața financiară a Republicii Moldova, acesta este destinat clienților care au o 

                                                      
1
 Art. 6, alin. 7, lit. c), Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997 
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istorie de creditare precară și necesită lichidități financiare urgente. 
 
În termeni practici, operațiunea de lease-back constă din două componente: (1) finanțatorul și beneficiarul încheie un contract de 
vânzare-cumpărare a activului, în baza căruia se transmite dreptul de proprietate către locator; (2) paralel se semnează un contract de 
leasing financiar, la expirarea căruia, se face transferul către locatar al dreptului de proprietate asupra bunului.  
 
Astfel conchidem că obiectul contractelor de vânzare-cumpărare și cel al leasingului financiar, poate fi calificată drept o formă de 
garantare a împrumutului. În aceeași ordine de idei menționăm prevederile Codului Civil și anume art.  725, alin  (2) „Contractul se 
interpretează după intenţia comună a părţilor, fără a se limita la sensul literal al termenilor utilizați”, în coroborare cu art. 726 „La 
interpretarea contractului se va ține cont de natura lui, de circumstanțele în care a fost încheiat, de interpretarea care este dată acestuia 
de către părți sau care poate fi dedusă din comportamentul lor de pînă la şi de după încheierea contractului, precum şi de uzanțe." 
 
Așadar, înțelegem că contractul de vînzare-cumparare nu poate fi interpretat în modul obișnuit, ca o tranzacție care are drept scop  
obținerea unui venit, deoarece obiectul contractului servește drept garanție pentru finanțare ce este acordată în baza contractului de 
leasing financiar. 
 

 
10. 

 
Articolul 54¹. 
Subiecții impunerii 

 
Susținem necesitatea revizuirii propunerii autorului de revizuire a alin. (1). 
 
Argumentare: 
Primo, modificarea în cauza va crea mari dificultăți în administrarea fiscală, deoarece anumite servicii care nimeresc în categoria 70.22 
pot fi ușor confundate cu alte servicii ce nu nimeresc la acest punct și asupra cărora nu se va răsfrânge limitarea. Spre exemplu:- 
Serviciile de consultanţă, îndrumare sau asistenţă operaţională pentru firme şi servicii publice cu privire la   proiectarea metodelor sau 
procedurilor contabile, pot fi confundate cu   activităţi de contabilitate şi audit financiar (p.69.20) 
 
- Serviciile de consultanţă, îndrumare sau asistenţă operaţională pentru firme şi servicii publice cu privire la  programe de contabilizare a 
costurilor pot fi confundate cu   proiectarea de software (programe) pentru sisteme de contabilitate, (p. 62.01) 
 
Totodată, constatăm că la multe firme de consultanță, serviciile specificate în exemplele de mai sus, pot fi combinate în același contract. 
Spre exemplu, o firmă specializată în ținerea evidenței contabile în baza de contract (p.69.20), poate include în costul abonamentului 
lunar și anumite servicii privind proiectarea metodelor contabile și/sau consultarea clientului pe probleme operaționale ce ț in de utilizarea 
softului contabil. În aceeași ordine de idei, firmele specializate în implementarea softurilor de contabilitate (p.62.01), de obicei oferă 
clienților săi și consultații privind “proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de 
control bugetar”. 
 
Secundo, implementarea modificării ar duce la descurajarea spiritului antreprenor în rândul tinerilor absolvenți ai specialităților 
economice (managment, marketing) care mizează pe acest regim preferențial de impozitare pentru a-și porni o afacere în domeniul 
consultanței. 
 

 
11. 

 
Articolul 83.  
Prezentarea declaratiei cu 
privire la Impozitul pe venit 

 
Propunem completarea articolului 83 cu includerea termenului de raportarea a veniturilor nerezidentilor care au obligatia de declarare a 
a veniturilor in Republica Moldova 
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 Argumentare: 
 
In conditiile prevederilor actuale a legislatiei fiscale nu sunt stabilite termenele de declararea a veniturilor personeor fizice nerezidente 
care obtin venituri impozabile pentru activitatea desfasurata pe teritoriul Republicii Moldova. Prin prisma prevederilor art.74 din Codul 
fiscal, nu sunt reglamentate termenelor si modul de declarare a acestor venituri. 
 

 
12. 

 
Articolul 90 
Reținerea finală a impozitului din 
unele tipuri de venit 

 
La articolul 90 propunem mentinerea redactiei actuale  
 
Argumentare: 
Prin modificarea propusa se vom impune cu impozit pe venit retinut la sursa de plata platile efectuate in folosul peroanelor fizice pentru 
contra prestariile acestor persoane. In redactia propusa de autoritati, prevederile de aplicare a legislatie fiscale vor fi neclare din  
perspectiva carui articol urmeaza a se efectua imponerea pentru contraprestatiile persoanei fizice  - conform art.88 alin 5 sau art.90. 
Aditional, potrivit prevederlor legii cu privire la actul legislativ, una din trasaturile codului este claritatea. 

 
13. 

 
Articolul 90

1
. 

Reținerea finală a impozitului din 
unele tipuri de venit 

 
Propunem menținerea prevederii actuale a alin. (3

3
). 

 
Argumentare: 
Excluderea impozitării câştigurilor de la campaniile promoţionale a fost aprobată la solicitarea entităţilor, reieşind din  impedimentele 
întâmpinate la colectarea şi raportarea datelor despre persoanele care au câştigat bunuri. În cadrul campaniilor promoţionale în stradă, 
la concerte, la deschiderea magazinelor etc.,  persoanele fizice, de regulă, nu deţin acte de identitate, iar colectarea ulterioară este 
imposibilă. 
 

 
14. 

 
Articolul 90

1
.  

Reținerea finală a impozitului din 
unele tipuri de venit  

 
La art. 90

1
, alin. (3

5
), cifra „3%” se înlocuieşte cu „cifra 5%”. 

 
Argumentare: 
Este necesar de ținut cont de natura impozitului care a fost propus inițial cu scopul de a introduce miezul de nucă colectat, în circuitul 
economic oficial, achitând o taxă, care ar fi aproximativ egală cu impozitul pe care-l achită persoanele juridice sau fizice din activități 
similare. Astfel, de exemplu, pentru gospodăriile țărănești (de fermier) Codul fiscal prevede o cotă de impozit în valoare de 5% din 
venitul impozabil. În același timp, impozitul prevăzut în art. 90

1 
prevede reținere finală de 3% pe veniturile obținute din livrarea producției 

din fitotehnie și horticultură din toate plățile efectuate. Astfel, majorarea impozitului de la 3% la 5% ar însemna o majorare enormă a 
poverii fiscale pentru persoanele fizice, care comercializează producție din fitotehnie și horticultură în comparație cu gospodăriile 
țărănești, pentru care obiectul impunerii este venitul impozabil (venitul din vânzări redus cu cheltuielile aferente și alte deduceri), iar 
pentru persoanele fizice – venitul global. Astfel, o taxă de 2-3% din venitul global ar fi comparabilă cu taxa de 7% din venitul impozabil,  
 
dar nicidecum nu poate fi egalată. 
 
Totodată este necesar de ținut cont de faptul că, impozitul planificat de 5% se percepe la momentul cumpărării materiei prime 
(preponderent august – decembrie), care ulterior se exportă în perioada de circa 12 luni (până la roada nouă). Deci, de către procesatori 
se mobilizează resurse financiare la achiziție și plata impozitului la sursa de plată, care de obicei sunt din credit pentru care se plătesc 
dobânzi suplimentare (pe suma impozitului), și respectiv cota de 5% se majorează pentru companie. 
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De asemenea, acest impozit se reține de la toată materia primă procurată, pe când ea conține circa 10% deșeuri și producție 
neconformă, iar în cazul nucilor în coajă până la 60 - 65%, are umeditatea mărită și este necesar de a fi uscată, respectiv, au loc iarăși 
costuri și pierderi. 
 
Astfel, în realitate acest impozit ar crește în practică până la 10-12%. Dat fiind faptul că, nucile și produsele nucifere reprezintă o marfă 
cotată la nivel internațional și prețurile globale sunt absolut transparente, marja de profit este de obicei destul de mică 5-7%. Un impozit 
suplimentar de circa 8-10% ar face această afacere neprofitabilă și economic absolut nerațională. Aceasta ar duce la pierderea rapidă a 
piețelor de desfacere, care au fost cucerite timp de peste 10 ani, făcându-i pe cumpărători să se reorienteze către alte țări, iar industria 
ar decădea într-un timp foarte restrâns. 
 
În scopul promovării exporturilor nu poate fi subestimat factorul competiției cu principalii concurenți regionali – Ucraina, România, 
Bulgaria, Ungaria, Serbia etc., care nu impozitează industriile respective, mai ales livrarea și exportul miezului de nucă, ci oferă suport și 
subvenționează agenții economici. Constrângerile pe calea exporturilor vor poziționa imediat Republica Moldova net inferior față de 
concurenții săi de bază și vor conduce la creșterea competitivității exportatorilor din țările vecine, iar o parte din materia primă va migra 
ilegal către piața din Ucraina și România, respectiv, vor scădea exporturile oficiale. 
 
Ar fi de menționat, că sectorul nucifer nu este practic susținut de Stat (cu excepția subvențiilor pentru sădirea livezilor), pe când 
incasările în buget de la exportul acestor produse este foarte considerabil, spre deosebire de alte sectoare, cum ar fi merele, vița de vie 
etc., unde investițiile din partea Statului sunt mult mai mari, iar incasările net inferioare. 
 
Ar fi bine ca politica Statului să fie orientată spre dezvoltarea acestui sector, eliminând impedimentele și hărțuirile existente la moment și 
în termen scurt și mediu efectul asupra bugetului ar fi în creștere. 
 
Astfel, propunem să menținem nivelul de 3% (art. 90

1 
alin. 3

5
) la impozitul reținut la sursa de plată, fără a efectua careva majorări. Dorim 

să amintim, că impozitul de 2% reținut la sursa de plată a fost introdus din anul 2014 la inițiativa exportatorilor ca soluție în hotărârea 
problemei actelor de achiziție și introducerii produselor nucifere în circuitul fiscal, precum și evitării verificărilor ulterioare. În realitate însă 
impozitul a fost introdus, și ulterior din anul 2017 mărit la 3%, iar controalele tendențioase a agenților economici la acest capitol continuă. 
 

 
15. 

 
Articolul 92. 
Achitarea impozitelor reținute la 
sursa de plată și prezentarea 
către Serviciul Fiscal de Stat și 
contribuabili a documentelor 
privind plățile și/sau impozitele 
reținute 

 
La articolul 92 alineatul (3), textul „art. 88-90, art. 90¹ – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depăşeşte scutirea personală stabilită la art. 
33 alin. (1), şi art. 91” se înlocuieşte cu textul „art. 88-91”. 
 
Argumentare: 
Propunem aplicarea modificării pentru raportarea veniturilor obţinute cu începere din 01.01.2018. Pe parcursul anului 2017 nu au fost 
colectate datele persoanelor ce au obţinut venituri conform  art. 90¹ în valoare mai mică decât scutirea personală anuală. 

 
TITLU III (Taxa pe valoare adăugată) 

 

 
16. 

 
Propunere AmCham : 
Articolul 95. 
Obiectele impozabile 

 
La lit. c) se propune de substituit cifra „0,2%” cu cifra „0,5%”, iar în final de completat cu următoarea sintagmă ”iar pentru întreprinderile 
nou create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul realizat în luna precedentă” 
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Argumentare:  
Limita actuală nu este suficientă pentru desfășurarea activității de promovare a vânzărilor. Practica arată că această limită, la 
întreprinderile mari se consumă în 3-5 luni. Pe de altă parte, întreprinderile nou create au nevoie să-și promoveze vânzările mai agresiv 
la începutul activității, respectiv trebuie de prevăzut un mecanism prin care să beneficieze de această prevedere. 
 

 
17. 

 
Articolul 97. 
Valoarea impozabilă a livrării 
impozabile  
 
Articolul 98. 
Ajustarea valorii impozabile a 
livrării impozabile 

 
Articolul 97 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins: 
„(8) Valoarea impozabilă a livrării impozabile nu include: 
a) disconturile acordate de furnizori sau prestatori direct în beneficiul cumpărătorului (beneficiarului) la momentul livrării;  
Articolul 98 alineatul (1): 
litera c) se completează în final cu cuvintele „după efectuarea livrării”. 
 
Argumentare: 
Nu este clar ce presupune această prevedere pentru a înţelege impactul.  
De ce aprecierea valorii impozabile diferă în dependenţă de momentul acordării discontului? 
 

 
18. 

 
Articolul 102. 
Trecerea în cont a T.V.A. pe 
valorile materiale, serviciile 
procurate 

 
La alin. (3) venim cu o propunere redacțională: 
„(3) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea 
livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de T.V.A. se deduce doar în partea ce se referă la  livrările impozabile şi cele scutite de TVA cu 
drept de deducere”. 
 

 
19. 

 
Articolul 102. 
Trecerea în cont a T.V.A. pe 
valorile materiale, serviciile 
procurate 

 
La alin. (4) propunem următoarea redacție: 
(4) Mărimea deducerii a sumei T.V.A. se determină lunar prin aplicarea proratei, faţă de suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi 
achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite de T.V.A. 
Prorata lunară se determină prin aplicarea următorului raport: 
a) la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile (fără T.V.A.), cu excepţia avansurilor primite, pentru a căror efectuare se 
utilizează valorile materiale, serviciile în cauză; 
b) la numitor se indică valoarea totală a livrărilor impozabile (fără T.V.A..) şi a livrărilor scutite fără drept de deducere, cu excepţia 
avansurilor primite, pentru efectuarea cărora se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză. 
Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus şi la completarea declaraţiei privind T.V.A. pentru ultima perioadă fiscală a 
anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor. Diferenţa dintre suma T.V.A. dedusă în perioadele fiscale precedente şi suma 
T.V.A. determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se reflectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului. Mecanismul 
descris in alineatul (4) nu se aplica in cazul cind intreprinderea realizeaza livrari ocazionale (vinzare de autoturism neutilizat in activitatea 
operationala) scutite de TVA a caror valoare nu depaseste 1% din totalul vinzarilor pentru luna respectiv. 
 
Argumentare: 
În cazul livrărilor ocazionale de mărfuri/servicii ce nu reprezintă obiectul de activitate al întreprinderii, mecanismul de deducere al TVA  
 
aferent cheltuielilor ce nu pot fi atribuite direct pe tipuri de livrări (impozabile/neimpozabile) impune agentul economic să efectuieze 
calcule inutile pentru determinarea proratei ce nu influiențează semnificativ la valoarea TVA spre deducere. De obicei, valoarea 
coeficientului este atât de mica, încât rezultatul obținut este de câteva zeci de lei. Astfel, se complică atât munca contabilului, cât și 
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administrarea fiscală.   
 

 
20. 

 
Articolul 102. 
Trecerea în cont a T.V.A. pe 
valorile materiale, serviciile 
procurate 

 
La alin. (6) propunem următoarea redacție: 
„(6) Sumele T.V.A. deduse de subiectul impozabil pe mărfurile, serviciile procurate se exclud din deducere şi se raportează la cheltuieli 
în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător din impozabil în 
scutit de T.V.A. conform art.103. 
Din deducere se exclud sumele T.V.A. în mărimea atribuită anterior la deducere pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru activele 
materiale şi nemateriale supuse amortizării – în mărimea sumei T.V.A. aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea 
reevaluată. 
Sumele T.V.A. care se exclud din deducere în conformitate cu prezentul alineat referitoare la mărfuri şi servicii nu se includ în costul 
mărfurilor, serviciilor, ci se raportează la cheltuieli la momentul livrării/ieşirii mărfurilor, prestării/consumului de servicii.  
Sumele T.V.A. care se exclud din deducere în conformitate cu prezentul alineat referitoare la activele materiale şi nemateriale supuse 
amortizării, nu se raportează la cheltuieli ci se includ în costul acestora în perioada fiscală imediat următoare celei în care a fost 
modificat regimul fiscal”. 
 
Argumentare: 
În aceste condiții vor fi evítate: calcularea unor sume enorme de T.V.A. spre plată într-o singură perioadă din contul T.V.A. deduse pe 
parcursul a mai multe perioade fiscale/ani, cît și evitarea majorării esenţiale a cheltuielilor într-o singură perioadă fiscală din contul 
atribuirii T.V.A. din totalul de stocuri. La fel nu considerăm corectă atribuirea la cheltuieli a T.V.A. pentru activele supuse amortizării, care 
prin esenţă se trec la cheltuieli proporţional duratei de viaţă. 
 

 
21. 

 
Articolul 102. 
Trecerea în cont a T.V.A. pe 
valorile materiale, serviciile 
procurate 

 
Alin. (18) propus de autori solicităm să fie exclus. 
 
Argumentare: 
Penalizarea pentru neutilizarea facturilor fiscale electronice trebuie să fie pe seama emitentului și nicidecum lipsirea de deducerea TVA 
a cumpărătorului. 

 
22. 

 
Articolul 102. 
Trecerea în cont a T.V.A. pe 
valorile materiale, serviciile 
procurate 

 
La alin. (16) propunem următoarea redacție: 
„(16) La apariţia condiţiilor stabilite la art.118¹, subiectul impozabil este în drept să deducă suma T.V.A. achitată sau care urmează a fi 
achitată furnizorului pe mărfurile, serviciile procurate pe teritoriul ţării numai în cazul în care factura fiscală este înregistrată în Registrul 
general electronic al facturilor fiscale. În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul 
general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art.118¹ alin.(11), cumpărătorul (beneficiarul) 
va avea dreptul la deducerea sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de prezentul articol, cu condiţia prezentării la organul fiscal a anexei la 
declaraţia privind T.V.A. în care sînt reflectate facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale. În 
cazul neprezentării organului fiscal a anexei la declaraţia privind T.V.A. în care urmează a fi reflectate facturile fiscale neînregistrate sau 
înregistrate în RGEFF cu depăşirea termenului stabilit, nu se acceptă deducerea T.V.A. în baza facturilor fiscale în cauză”. 
 
Argumentare: 
În conformitate cu prevederile Ordinului IFPS Nr. 1388 din  20.08.2013 privind modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale 
pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului 
stabilit în art.118¹ al Codului fiscal. 



Recomandările Camerei de Comerţ Americane din Moldova (AmCham Moldova) aferente  
proiectului Politicii fiscale şi vamale pentru 2018 

 

9 

 

 
 

 
23. 

 
Articolul 103. 
Scutirea de T.V.A. 

 
Considerăm că redacția actuală a normelor art. 103 alin. (1) pct. 10) din Codul fiscal și art. 28 lit. z

1
) din Legea cu privire la tariful vamal, 

nu asigură, în mod eficient, corelația dintre facilitățile fiscale și vamale acordate, pe de o parte, și efectele pozitive pentru sistemul 
național de sănătate, pe de altă parte.  
 
Potrivit normelor indicate din Codul fiscal și Legea cu privire la tariful vamal, scutirile de T.V.A. și, respectiv, de taxe vamale la import 
sunt aplicabile materiei prime utilizate la producerea medicamentelor autorizate de Ministerul Sănătății.  
 
În acest context, considerăm că este importantă expertizarea Listei materiei prime medicamentoase de către autoritățile publice 
din domeniul ocrotirii sănătății – Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale – în scopul verificării 
existenței și valabilității autorizațiilor (i.e. certificatelor de înregistrare) medicamentelor pentru producerea cărora este destinată 
materia primă scutită de taxe. Or, tabelele anexate la Hotărârea de Guvern nr.1165/24.10.2016 pentru aprobarea listelor materiei prime 
medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar și secundar utilizate la prepararea și producerea medicamentelor, nu 
conțin date corespondente referitoare la denumirile comerciale ale medicamentelor și autorizațiile acestora. Astfel, în vederea prevenirii 
unor eventuale abuzuri în beneficierea de facilitățile acordate de stat, este necesară efectuarea controlului asupra acestei liste de către 
specialiștii din domeniul farmaceutic.            
 
Într-o altă ordine de idei, conform Planului de Acțiuni pe anul 2016 pentru soluționarea unor probleme identificate în domeniul 
medicamentului și activității farmaceutice, aprobat prin Dispoziția Prim-ministrului nr. 29-d din 10 martie 2016, scutirea analizată de taxe 
vamale a fost inclusă în calitate de măsură îndreptată spre rezolvarea problemelor accesibilității fizice a medicamentelor și ponderii 
reduse pe piață a medicamentelor autohtone.  
 
În același timp, acordarea scutirilor fiscale și vamale menționate va diminua, în mod corespunzător, încasările la bugetul public 
național aferente importurilor de materii prime medicamentoase și ambalaje, iar această reducere urmează a fi corelată proporțional cu 
facilitarea accesului consumatorilor la medicamente esențiale prezente efectiv pe piața locală. 
 
De altfel, întru stabilirea unui echilibru între interesul bugetar și beneficiile pentru piața farmaceutică, propunem includerea unor criterii 
suplimentare de selecție a materiilor prime medicamentoase și ambalajelor care constituie obiectul scutirilor fiscale, în funcție de 
categoriile medicamentelor întru prepararea și/sau producerea cărora sunt destinate. Așa fiind, pentru a se asigura că măsurile sunt 
îndreptate anume către produsele importante pentru sistemul național de sănătate și consumator, facilitățile ar putea fi aplicate 
doar față de materia primă destinată producerii medicamentelor cuprinse în Lista medicamentelor esențiale, aprobată prin 
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 162 din 23.04.2007. 
 
În acest sens, denumirile comune internaționale din Lista medicamentelor esențiale (în continuare „LME”), bazându-se pe modelul 
elaborat de Organizația Mondială a Sănătății, sunt supuse selecției în baza unor criterii definite precum importanța pentru s istemul de 
stat al ocrotirii sănătății, eficiența și inofensivitatea demonstrată, corelația comparativă cost-beneficiu-risc, precum prevede 
Regulamentul Listei medicamentelor esențiale, anexă la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 162 din 23.04.2007.  
 
În aceeași ordine de idei, se notează că parcurgerea procedurii de autorizare a medicamentului în RM nu este un indicator concluziv 
pentru prezența efectivă a acestui produs pe piață autohtonă, fiind posibilă utilizarea scutirilor pentru activități de producție destinate 
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exportului, fără a fi generate beneficiile urmărite pentru consumatorul local.   
 
Luând în considerație cele expuse, propunem examinarea oportunității de a restrânge categoriile de materii prime 
medicamentoase și ambalaje, care constituie obiectul scutirilor, astfel încât să fie facilitat accesul consumatorului doar la acele 
produse medicamentoase care sunt conforme cu recomandările clinice standardizate și sunt indispensabile satisfacerii necesităților 
terapeutice ale populației, fiind comercializate efectiv pe piața autohtonă. 
 

 
24. 

 
Articolul 103. 
Scutirea de T.V.A. 

 
Propunem completarea art. 103 cu următorul punct: 
„30

1
) utilaj și tehnică pentru parcurile eoliene și parcurile fotovoltaice;”. 

 
Argumentare: 
Ținând cont de obiectivele Republicii Moldova care trebuie realizate către anul 2020, în ceea ce privește ponderea energiei regenerabile 
în consumul total brut de energie, pe de o parte, și estimările preventive făcute de minister de minim 188 MW pe diferite tehnologii până 
în 2020, pe de altă parte, putem să facem următoarea estimare: 
Total investiții estimate pentru 188 MW – 376 mil. euro, dintre care aprox. 75% reprezintă costul echipamentelor care vor fi importate. 
Adică baza impozabilă va fi de aprox. 282 mil. euro sau 56 mil. euro T.V.A. plătit la vămuire.  
Scutirea prevazută la art. 103 Cod Fiscal pentru lucrări de construcție și montaj trebuie să se aplice și pentru importul echipamentelor, 
ținând cont că ponderea costului investiției este în echipamente și nu în lucrări.  
De exemplu, pentru un proiect de 10 MW eolian, T.V.A.-ul plătit la vămuire pentru turbine eoliene va fi de aprox. 2,3 mill euro., aprox. 
15% din valoarea investiției care trebuiesc plătiți pentru o afacere, din care încasările vor veni în cel puțin 2 ani. Mai mult ca atât, 
finanțarea și prognoza cash-flow-ului va avea de suferit ținând cont de costuri foarte ridicate cu T.V.A.-ul la vămuire.  
Pe de altă parte așa cum am menționat, trebuie de corelat și cu faptul că aceste echipamente se instalează pentru a produce energie 
electrică. Comercializarea energiei electrice este scutită de T.V.A.  Prin urmare, 15% din valoarea investiției neputând fi compensați prin 
vânzarea bunului produs, fapt care va duce la creșterea tarifului pentru populație. 
 

 
25. 

 
Articolul 103. 
Scutirea de T.V.A. 

 
Se propune completarea alin. (1) cu un punct nou în următoarea redacție: 
„Taxele arbitrale în cuantumul onorariilor arbitrilor în cazul arbitrajului organizat în cadrul instituțiilor permanente de arbitraj.”. 
 
Argumentare: 
În vederea impulsionării dezvoltării căilor alternative de soluționare a litigiilor se propune scutirea de TVA a serviciilor de arbitraj în 
cuantumul aferent remunerației/plății onorariilor arbitrilor. 
 
Conform art. 2, Legea nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj, arbitrajul este o cale alternativă de soluționare a litigiilor atât de către 
arbitri numiți pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cât şi de instituții permanente de arbitraj.  Art. 6 alin. (2) specifică că arbitrajul 
poate fi instituţionalizat ca organ permanent pe lîngă camere de comerţ, burse, uniuni, asociaţii sau alte organizaţii, unde funcţionează, 
acestea fiind de profil necomercial. În continuare, conform art. 11 alin. (1) „Poate fi arbitru orice persoană fizică având capacitate deplină 
de exercițiu care şi-a dat consimțământul să arbitreze şi care, după părerea părții în cauză, este competentă în a soluționa litigiul.” 
 
Prin coroborarea art. 32 alin. (1) și (3) se enumeră o listă neexhaustivă a categoriilor de cheltuieli calificate drept cheltuieli arbitrale, și a 
faptului că în cazul în care arbitrajul a fost organizat pe lângă o instituție permanentă, cheltuielile arbitrale se stabilesc şi se plătesc 
potrivit regulamentului respectivei instituții. 
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În acest context se disting două categorii majore de cheltuieli: (1) taxa administrativă ce revine instituției de arbitraj; și (2) 
onorariile/remunerația arbitrilor. 
 
Conform art. 88 alin. (5) din Codul Fiscal, veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din 
prestarea serviciilor şi/sau  lucrărilor sânt considerate  drept salariu  din care se reține impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit. a) 
din Cod Fiscal. 
 
Remarcăm că conform art. 103 alin. (1) pct. 6 serviciile livrate de către persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul 
Justiţiei sunt scutite de T.V.A. 

Strategia de  Reformă a  Sectorului  Justiţiei pentru  anii  2011–2016
2
, Pilonul  V.  Rolul justiției în dezvoltarea economică, Punctul 5.1. 

Consolidarea sistemului de soluționare alternativă a disputelor evidențiază dezideratul promovării mecanismelor alternative de 
soluționare a litigiilor (prin prisma intereselor economice ale statului) drept modalitate de raționalizare a costurilor administrative (salarii, 
numărul personalului auxiliar, materialele logistice etc.). 

Remarcăm că practica europeană pe acest segment nu este uniformă, în Danemarca cheltuielile arbitrale fiind scutite de TVA.
3
 

 

 
26. 

 
Articolul 104.  
Livrări scutite cu drept de 
deducere 

 
Redactarea literei c¹) de exclus din proiect. 
 
Argumentare: 
Nu este definit vre-un mecanism prin care furnizorul de mărfuri şi servicii să delimiteze impozitarea livrărilor conform valorii contribuţiei 
donatorului, furnizorul nedispunând de asemenea date. 

 
27. 

 
Articolul 108. 
Termenele obligației fiscale 

 
La alin. (5) propunem următoarea redacție: 
„(5) Subiecţii impozabili care importă servicii şi/sau active nemateriale achită T.V.A. la data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile 
pentru serviciul/activul nematerial importat”. 
 
Argumentare: 
Este necesar de prevăzut data plăţii T.V.A. la importul activelor nemateriale. Totodată este necesar de prevăzut în legislaţia vamală 
neplata T.V.A. la importul de servicii  şi active nemateriale incluse în declaraţia vamală. 
 

 
28. 

 
Articolul 111. 
Locul livrarii serviciilor 

 
Se propune revizuirea în totalitate a acestui articol cu scop de aliniere a cerințelor stabilite de Directivele UE privind TVA, cât și pentru 
calificarea relațiilor dintre subiecții impozabili cu TVA rezidenți ai Republicii Moldova cu contribuabilii nerezidenți. 
 

 
29. 

 
Articolul 123

1
.  

 
Salutăm propunerea Ministerului Finanțelor cu privire la structura accizei la țigarete pentru anii 2018-2020 și apreciem pozitiv 

                                                      
2
 Legea nr. 231 din  25.11.2011 

3
 Intertax, 0165-2826, Issue number 8/9, 2016, http://findresearcher.sdu.dk/portal/en/publications/vat-on-arbitration(83265721-ec7d-4ff4-992a-9bb1537aacd1).html  

http://findresearcher.sdu.dk/portal/en/publications/vat-on-arbitration(83265721-ec7d-4ff4-992a-9bb1537aacd1).html
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Modul de calculare a accizelor la 
țigaretele cu filtru 

introducerea unui calendar pe termen mediu privind alinierea treptată a accizei pentru țigaretele fără filtru cu ratele țigaretelor cu filtru. 
Considerăm importantă implementarea eficientă a ratelor de accize propuse în scopul realizării angajamentelor asumate de Republica 
Moldova prin Acordul de Asociere cu UE. Amintim că acciza la țigarete urmează să atingă nivelul minim de 90 Euro pentru o mie de 
țigarete până în anul 2025, iar în cazul în care această creştere se va dovedi nesustenabilă, termenul de implementare a acestui prag 
urmează să fie amânat cu cel puţin 5 ani, conform asigurărilor transmise operatorilor pieţei de către autorităţile de resort în procesul de 
negociere a Acordului. În prezent acciza minimă pentru o mie de țigarete, care este plătită de cele mai ieftine țigarete cu f iltru este de 
aproximativ 24 Euro sau 480 lei. Menționăm, de asemenea, că acciza plătită de țigaretele fără filtru este mai mică de 6 Euro, în acest 
moment reprezentând 120 lei pentru o mie de țigarete, astfel bugetul de stat ratând venituri de peste 300 mln lei anual.  
 
Totodată, menționăm că în conformitate cu principiile expuse în Directiva 2011/64/EU acciza minimă se calculează în baza prețului 
mediu ponderat din anul precedent, iar structura accizei vizează în mod egal țigaretele cu filtru și cele fără filtru. 
 
În acest context, luând în considerație noua structură de acciză propusă pentru țigaretele fără filtru, propunem Ministerului Finanțelor 
examinarea oportunității de introducere a ratei de acciză minimă pentru țigaretele fără filtru. Astfel, va fi realizată pe deplin alinierea 
structurii accizei pentru țigaretele cu filtru și cele fără filtru care va facilita implementarea măsurilor necesare pentru realizarea 
angajamentelor asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu UE la acest capitol. Menționăm că în acest moment 
diferența de preț între țigaretele fără filtru şi cele mai ieftine țigarete cu filtru depășește 9 lei, iar cota de piață a țigaretelor fără filtru 
înregistrează o creștere galopantă, triplându-se în ultimele 12 luni, ajungând la peste 20% din piață în acest moment.  
 
Un aspect important al proiectului Politicii Fiscale pentru 2018-2020 îl reprezintă și asigurarea consecvenței și continuității acțiunilor de 
succes implementate în anii precedenți. În acest context, menționăm că din septembrie 2013 evoluția cotelor de accize pentru țigaretele 
cu filtru s-a bazat pe o restructurare descendentă a cotei ad-valorem și o majorare echilibrată a cotei specifice. Această abordare a 
asigurat creșterea veniturilor fiscale și un nivel de colectare a veniturilor la buget mai ridicat și fix, indiferent de preț, precum și a protejat 
piața internă legală și a contribuit la reducerea traficului ilicit de țigarete. Reieșind din cele expuse, propunem Ministerului Finanțelor să 
examineze oportunitatea de a revizui cotele de acciză pentru țigaretele cu filtru pentru 2020 prin scăderea în continuare a acesteia și 
majorarea corespunzătoare a cotei specifice sau menținerea la 12% anual a cotei ad-valorem. 
 
Reiterăm poziția noastră că orice majorare viitoare a accizei este necesar să fie una graduală și bazată exclusiv pe componenta 
specifică. Aplicarea în practică a acestor mecanisme va asigura predictibilitatea veniturilor fiscale la bugetul de stat, va determina 
stabilizarea situației din piața produselor din tutun și va contribui la realizarea eficientă a politicilor de stat de reglementare în domeniu. 
Este de menționat și faptul că această abordare este susținută și de politica fiscală a statelor-membre ale UE și este recomandată de 
Banca Mondială și FMI. 
 
În concluzie, pledăm pentru majorarea graduală a cotei accizei, bazată pe o structură echilibrată, rezonabilă și durabilă, care să asigure 
realizarea obiectivelor fiscale ale Guvernului în ceea ce privește veniturile bugetare prin continuarea calendarului existent de creștere 
graduală a accizei pe termen mediu, şi dezvoltarea unei previziuni până în anul 2030. Aceasta ar permite asigurarea previzibilității și 
consistenței politicii fiscale a statului, fără a distorsiona piața produselor din tutun și evitând fenomenul de trafic ilegal cu țigarete. 

 
30. 

 
Articolul 131.  
Organele cu atribuții de 
administrare fiscală 
 

 
La alin. (1) art. 131 din Codul fiscal propunem modificarea după cum urmează: 
 
Sintagma „și alte organe abilitate conform legislației” se substituie cu sintagma „și alte entități în condițiile contractelor de parteneriat 
publico-privat încheiate, conform legislației.” 
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Argumentare: 
În baza studiului efectuat asupra problematicii ”Urmărirea și încasarea restanțelor la BPN înregistrate de persoanele fizice neînregistrate 
ca subiect de întreprinzător”, s-a confirmat eficiența înaltă în recuperarea restanțelor care atinge 96,7%, restanța fiind de doar 3,3% în 
valoare de circa 40.000.000 lei, dacă ignorăm și valoarea penalității calculate (deși nici suma de 40 MLN nu este de ignorat). 
De asemenea s-au confirmat și costurile înalte de administrare a restanțelor de către autoritățile fiscale. Conform studiului de caz, pe 
parcursul anului 2013, de către autoritatea fiscală au fost efectuate cheltuieli pentru asigurarea activității Serviciului Fiscal de Stat în 
sumă de 266,3 mil. lei (indicatorul a fost prezentat în Raportul de activitate pentru anul 2013 a Serviciului Fiscal de Stat (pagina 21) – în 
continuare Raportul de activitate) și efectivul - limită de 1892 unități de personal, a cărui activitate este orientată spre asigurarea încasării 
impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii la buget.  Totodată, în cadrul secțiilor antrenate în urmărirea și încasarea restanțelor și de la 
persoanele fizice – cetățeni, în aceiași perioadă, au fost 156 persoane.  
Iar dacă menționăm că ponderea majoră a sumelor restante nu depășesc valoare de 1000 lei, este clar cât de important sub aspect 
financiar poate deveni procesul de mediere și colectare benevolă a restanțelor prin cooperarea pe principii de outsourcing cu un agent 
economic specializat (companie de colectare a datoriilor), în baza legii privind parteneriatul publico-privat, cel puțin la compartimentul 
colectare de restanțe mici de la persoane fizice. 
Deși există Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat, care este și ea o lege organică, având în vedere 
practica aplicării legislației fiscale și utilizarea principiului aplicării legii speciale (Codului fiscal) considerăm important reiterarea 
posibilității organului fiscal de a semna contracte de parteneriat public-private inclusiv în domeniul colectării de taxe și impozite. 
 

 
31. 

 
Articolul 131.  
Organele cu atribuții de 
administrare fiscală 
 

 
Proponem expunerea lit. k) a alin. (5) în următoarea redacție: 
k) contribuabilului și/sau fondatorului / acționarului acestuia – informația cu caracter personal despre acesta privind obligațiile fiscale 
și alte plăți la bugetul public național, a căror evidență este ținută de Serviciul Fiscal de Stat; 
 
Argumentare: 
Actualmente, în interpretarea organelor fiscale, doar contribuabilul poate avea acces la informația despre prezența sau lipsa restanțelor 
față de buget.  
 
În asemenea situație, fondatorul/fondatorii persoanei juridice nu au acces la date despre restanțele agentului economic în care au 
investit banii, iar în cazul în care sunt neînțelegeri cu administratorul fondatorii nu pot de fapt urmări evoluția lucrurilor în companie, astfel 
li se încalcă dreptul fundamental la proprietate. 
Sub alt aspect, conform legii cu privire la notariat, pentru tranzacțiile ce țin vânzarea-cumpărarea de cote, notarul solicită prezentarea de 
certificate despre lipsa sau prezența restanțelor față de buget, iar în cazul în care administratorul refuză (nu poate solicita/prezenta), nu 
vrea, fondatorul de fapt este limitat prin lipsa acestui certificat de posibilitatea exercitării dreptului său de proprietate. 
 
Propunem completarea art. 131 alin. 5 lit.k pentru a oferi acces la asemenea informație și fondatorului companiei. 

 
32. 

 
Articolul 131.  
Organele cu atribuții de 
administrare fiscală 
 

 
Propunem completarea art.131 din Codul Fiscal cu alin.(5

2
) în următoarea redacție: 

„(5
2
) Serviciul Fiscal de Stat acordă acces biroului istoriilor de credit la informația referitor la veniturile obținute din toate sursele de venit 

de un contribuabil concret într-o anumită perioadă fiscală, inclusiv informația care a fost furnizată de alte instituții sau persoane juridice 
care au colectat-o, în scopul evaluării contribuabilului la faza precontractuală și a monitorizării angajamentelor de plată acordate de către 
acestea, în baza unui acord stabilit între părți.”. 
 
Argumentare: 
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Salutăm această modificare care este una importantă și așteptată de mediul de afaceri. 
Este important să putem avea acces la toate datele incluse în Fișa contribuabilului, inclusiv la datele colectate de Serviciul Fiscal de Stat 
de la alte surse. De aceea propunem, după sintagma „perioadă fiscală” completarea cu textul „inclusiv informația care a fost furnizată de 
alte instituții sau persoane juridice care au colectat-o”. 
Acces la așa informație este necesară nu doar pentru a monitoriza executarea obligațiilor de returnare a creditului, dar și pentru a evalua 
și decide necesitatea/oportunitatea acordării acestuia. De aceea propunem completarea după sintagma ”în scopul” cu sintagma 
”evaluării contribuabilului la faza precontractuală”. 
De asemenea atenționăm importanța monitorizării nu doar a creditelor, dar și a oricăror angajamente financiare cu plata în rate. Peste 
40% de vânzări se fac pe direcția retail și reprezintă angajamente financiare de plată în rate. De asemenea este o pondere extrem de 
 
 mare a relațiilor pe direcția B2B unde plata se face în rate. 
 

 
TITLU VI (Impozitul pe bunurile imobiliare) 

 

 
33. 

 
Articolul 277.  
Subiecţii impunerii 

 

 
Propunem completarea art. 277 pct.1) alin.(2) din Codul Fiscal cu următoare teză: 
„În cazul neprezentării informaţiei în termenul stabilit, subiectul impunerii este exonerat de obligaţia de calculare şi plată a impozitului 
pentru bunurile imobiliare pentru acele bunuri imobiliare primite în arendă sau locaţiune, pentru care nu dispune de informaţia privind 
valoarea estimată/valoarea contabilă.” 
 
Argumentare: 
Deşi Codul fiscal a fost completat cu obligaţia de prezentare de către autorităţile publice a informaţiei privind valoarea estimată/valoarea 
contabilă a bunurilor imobiliare transmise în arendă sau locaţiune în termen de până la 25 mai, unele autorităţi publice nu îsi onorează 
această obligaţiune chiar la solicitarea informaţiei prin adresarea de scrisori oficiale, obligaţia de plată rămânând oricum după subiectul 
impunerii.  
 

 
34. 

 
Articolul 285.  
Furnizarea informaţiei  

 

 
Dincolo de prevederile propuse în proiectul de lege, propunem următorul subiect nou:  
 
Completarea art. 285 din Codul Fiscal cu alin. (6) în urmatoarea redacţie: 
„6) Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, sunt obligate să prezinte subiecţilor impunerii specificaţi la 
art. 277 punct 1) litera b) propoziţia 2, informaţia privind valoarea estimată a bunurilor imobiliare transmise în arendă sau locaţiune, 
anual, în termen de pînă la data de 31 mai al anului fiscal în curs. În cazul neprezentării informaţiei Arendaşului sau Locatarului în 
termenul stabilit, obligaţia de calculare şi plată a impozitului pentru aceste bunuri imobiliare va trece la Locator.” 
 
Argumentare: 
Această completare a Codului fiscal este solicitată din motivul că, pe parcursul anilor contribuabilii se confruntă cu mari impedimente în 
obţinerea acestor informaţii: 
- se invocă că informaţia este confidenţială; 
- se transmit date eronate, spre exemplu Valoarea estimată (cu titlu de exemplu, la un bun care nici nu a fost estimat conform datelor din 
Registrul OCT); 
- se solicită plata de 50 lei pentru transmiterea fiecarei informaţii (Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare a Consiliului 
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Municipal Chişinău); 
- informaţia se prezintă cu întârziere şi contribuabilii sunt nevoiţi să prezinte dări de seamă corectate (pentru mai multe subdiviziuni) etc. 
  

 
Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 

 

 
35. 

 
Articolul 24 alineatul (21) 

 
Propunem substituirea tezei: 
“Limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin 
metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva 
perioade, limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.”  
cu textul în următoarea redacţie:  
“Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda calculului cumulativ de la începutul anului fiscal sau în cazurile cînd 
lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent - de la data angajării, cu aplicarea cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din Codul fiscal. 
Venitul impozabil anual nu va depasi suma de 2 salarii medii lunar progrnozate pe economie inmultita cu numarul de luni in care 
angajatul a avut venit impozabil.” 
 
Argumentare: 
Modificarea este necesară pentru eliminarea contradicţiilor şi incertitudinii privind aplicarea prevederilor actuale, cât şi aducerea acestora 
în concordanţă cu prevederile impozitării generale. 
 

 
Legea fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei Nr. 827 din 18.02.2000 

 

 
36. 
 

 
Articolul 4  

 
Propunem expunerea articolului 4 pct.1) lit.b) în următoarea redacţie: 
„transferurile lunare ce urmează a fi efectuate de către persoana juridică care prestează servicii de telefonie mobilă, în mărime de 0,1 la 
sută din venitul obţinut din vînzările aferente acestor servicii pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia veniturilor obţinute din prestarea 
serviciilor de interconectare;” 
 
Argumentare: 
Mijloacele acumulate în Fond sunt destinate acordării ajutoarelor persoanelor social vulnerabile și celor sărace. 
Contribuția operatorilor de telefonie mobilă în Fondul de susținere a populației a fost introdusă în anul 2000 când serviciile de telefonie 
mobilă erau un lux (2$ per abonament), în 2007 fiind modificată și stabilită în mărime  de 2.5 % din venitul din vânzări de servicii de 
telefonie mobilă.   
În prezent însă, serviciile de telefonie mobilă au devenit o necesitate și un serviciu ce se cere a fi cât mai accesibil întregii populații. 
Contribuția preponderentă în veniturile Fondului o constituie transferurile operatorilor de telefonie mobile, ceea ce constituie o presiune 
fiscală majoră pe veniturile din vânzări ale acestora și îi pune în concurență neloială cu furnizorii de telefonie fixă și internet providerii 
care livrează servicii de  telefonie prin internet (skype, viber, etc.). Se conturează o tendință tot mai mare de a comunica prin internet și 
 
nu prin telefonia mobilă. 
Mai mult ca atât, contribuția respectivă se percepe atât din vânzările cu amănuntul către utilizatorii finali, locali și internaționali, cât și din 
vânzările de servicii de interconectare către alți operatori de telefonie mobilă, astfel are loc taxarea dublă a veniturilor din servicii de 
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telefonie mobilă. 
 

 
 


