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Additional measures approved 
during the emergency period 

 Măsuri suplimentare aprobate  
pe perioada stării de urgență 

On 26 May 2020 Law no. 69 on some measures approved 
during the emergency period in relation to public health and 
on the amendment of some legislation was published in the 
Official Journal of Moldova.  

The following fiscal measures have been introduced:  

 Extension of the moratorium on state audits (fiscal, 
financial, etc.) until 30 June 2020. 

 Extension of the deadline for submission of the 
individual and consolidated financial statements for 
2019 until 30 June 2020. 

 Extension of the period for the subsidizing of enterprises 
and non-commercial organizations (Moldovan 
residents) that have instituted technical unemployment 
and/or stopped their activity, in accordance with the 
provisions of art. 80 and 801 of the Moldovan Labor 
Code.  

Previously, the subsidy was granted for the indemnities 
/ salaries related to technical unemployment and/or 
during the period when the company had stopped its 
activity for the emergency period (i.e. from 17 March 
2020 until 15 May 2020). 

Under Decision no. 16 of 10 April 2020 of the Emergency 
National Public Health Commission, the subsidy program 
was approved for entities that pay indemnity/salary to 
employees who are on technical unemployment and / or 
have stopped their activity during the state of emergency.  

 The single monthly unemployment assistance of MDL 
2775 will be granted to the following categories of 
taxpayers: 

(1) Patent holders; 

(2) Individuals that carry out independent activities; 

(3) Individuals that purchase plant and / or horticultural 
products, and / or vegetables;  

who carry out commercial activities and / or service supplies 
in the markets and shopping centers that ceased their 
activity between 16 May and 30 June 2020 in accordance 
with the decisions of the Extraordinary National Commission 
of Public Health. The beneficiaries will be allowed to receive 
this assistance if any other insured income was not earned 
in April 2020. 

 În data de 26 mai 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al 
RM Legea nr. 69 privind instituirea unor măsuri pe perioada 
stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte 
normative. 

Menționăm unele din cele mai importante măsuri adoptate cu 
caracter fiscal: 

 Prelungirea moratoriului asupra controlului de stat (inclusiv 
fiscal, financiar, ș.a.) până la data de 30 iunie 2020. 

 Extinderea termenului de prezentare a situațiilor financiare 
individuale și a situațiilor financiare consolidate pentru anul 
2019 până la 30 iunie 2020. 

 Extinderea perioadei de acordare a subvenției pentru 
întreprinderile și organizațiile necomerciale (rezidenți ai 
RM) care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare, 
conform prevederilor art. 80 și 801 din Codul muncii al RM 
până la 30 iunie 2020.  

Anterior subvenția se acorda pentru indemnizațiile/salariile 
aferente șomajului tehnic și/sau staționării în perioada 
stării de urgență (i.e. 17 martie – 15 mai 2020). 

Reamintim că prin Dispoziția nr. 16 din 10 aprilie 2020 a 
Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a fost 
aprobat Programul de subvenționare a entităților ce achită în 
perioada stării de urgență indemnizație / salariu angajaților aflați 
în șomaj tehnic și/sau staționare. 

 Acordarea ajutorului de șomaj unic lunar în cuantum de 
2775 MDL următoarelor categorii de contribuabili: 

(1) Titulari ai patentei de întreprinzător; 

(2) Persoane fizice care desfășoară activități 
independente; 

(3) Persoane fizice care desfășoară activități în domeniul 
achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură 
și/sau de obiecte ale regnului vegetal; 

care desfășoară activități în domeniul comerțului și/sau al 
prestării de servicii în piețele și centrele comerciale care și-au 
sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie 2020 în 
conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de 
Sănătate Publică, cu condiția că în luna aprilie 2020 nu au 
realizat venit asigurat. 



  
 
 
 

Tax Newsflash mai 2020 

 

 
©2020 KPMG Moldova SRL, a Moldovan limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no. 0000875 
2 

Contact: 
 
 
René Schöb 
Partner  
Head of Tax and Legal 
KPMG în Romania  
rschob@kpmg.com 
 

Marius Costea 
Senior Manager  
Taxation Services 
KPMG în Romania 
mcostea@kpmg.com 
 

Victor Voluta 
Senior Manager 
Audit 
KPMG în Moldova 
vvoluta@kpmg.com  

 

Mariana Filip  
Assistant Manager 
Taxation Services 
KPMG în Moldova 
mfilip@kpmg.com 

 

KPMG in Moldova  
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 171/1, etaj 8 
MD-2004, Chișinău 
Republica Moldova 
T: + 373 (22) 580 580  
F: + 373 (22) 540 499  
E: kpmg@kpmg.md  

www.kpmg.md 

mailto:rschob@kpmg.com
mailto:mcostea@kpmg.com
mailto:vvoluta@kpmg.com
mailto:mfilip@kpmg.com
mailto:kpmg@kpmg.md
http://www.kpmg.md/

