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Către: Dorel NOROC 

Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor 

 

Copie: Ludmila BOTNARI  

Director Interimar, Serviciul Fiscal de Stat 

 

Nr. 82 din 01 iulie 2020 

  

Ref.: Solicitare de întrevedere cu reprezentanții sectorului financiar – membri ai AmCham Moldova 

 

Stimate Domnule Secretar de Stat, 

 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 

continuare „AmCham Moldova”). 

 

Prin prezenta, solicităm respectuos acceptarea unei întâlniri online cu reprezentanții sectorului financiar  

– membri ai AmCham Moldova, pentru a pune în discuție subiecte relevante activității comunității 

menționate cu un accent pe subiecte ce țin de aspectele contabile și fiscale ale acesteia, inclusiv: 

a. Posibilitatea de utilizare a mijloacelor electronice în ceea ce ține de documentele primare. În 
conformitate cu Legea 287/2017, documentele primare întocmite atât pe suport de hârtie, cât și 
în formă electronică au aceeași putere juridică. În acest context, apar 2 situații ce necesită 
clarificare: 

✓ Acceptarea (semnarea) electronică de către client a soldul creditului ce urmează a fi achitat de 
client și utilizarea acesteia drept document confirmativ.  În special, s-ar cere opinia Ministerului 
Finanțelor despre posibilitatea considerării răspunsului de acceptare a clientului, acordat prin 
intermediul mijloacelor electronice (e-mail, SMS), drept document confirmativ suficient, în cazul 
în care, de exemplu, contractul de împrumut ar prevedea expres acest fapt. 

✓ Întocmirea unei părți din documentele necesare procedurilor interne doar în format electronic. 
Aici se face referință la documentele de casare, strămutare, dar și în ceea ce ține de confirmarea 
cheltuielilor de reprezentare (deplasare) și posibilitatea de a prevedea în actele normative ce le 
descriu dimensiunea respectivei posibilități; 

b. Clarificarea modului în care executorii judecătorești ar trebui să își documenteze serviciile 
prestate companiilor. La moment, Hotărârea Guvernului 294/1998 nu prevede vreun document 
special pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, ceea ce ar determina necesitatea 
utilizării facturii fiscale. Totuși, executorii judecătorești refuză eliberarea acesteia, probându-și 
acțiunile prin ”Borderoul executorului judecătoresc” – fapt care aduce neclaritate vizavi de 
posibilitatea utilizării acestui document în calitate de document primar propriu unui astfel de 
serviciu cu efectele colaterale ce le generează (luarea la deducere a sumelor achitate, de 
exemplu); 

c. Posibilitatea deducerii unor costuri asociate oferirii unor servicii dedicate persoanelor implicate 
în combaterea efectelor COVID-19. În special, se face referință la casarea 
creditelor/împrumuturilor, dobânzilor, comisioanelor, penalităților pentru credite acordate pana 
la 01.04.2020 acordate salariaților instituțiilor medico-sanitare publice. 
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d. Perioada preconizată pentru finalizarea revizuirii procesului de amortizare a activelor, prin 
aprobarea Catalogului Mijloacelor Fixe.  

e. Recunoașterea cheltuielilor în calitate de cheltuială ordinară și necesară activității de 
întreprinzător (art.24 alin.(1) din CF) în cazul cesiunii creanței reflectate ca diferență dintre 
valoarea activului la data cesionării și prețul obținut din cesionarea activului. Operațiunile 
privind cesiune a creanțelor pot fi privite ca mijloc de mobilizare a creanțelor incerte aflat la 
îndemâna întreprinderilor. Una din cele mai importante plusvalori care oferă cesiunea este a) 
posibilitatea de a restabili chiar și parțial cashflow-ul și a-l repune în lucru pentru a obține profit, 
b) eliminarea necesității calculării în continuare de provizioane relevante portofoliului restant, c) 
optimizarea cheltuielilor de administrare a portofoliului restant (nu ai nevoie de personal care să 
se ocupe de rău-platnici), d) evită riscuri de imagine (furnizorul oferă servicii și trebuie să aibă 
imagine pozitivă, dar nu cea de recuperator de datorii), e) îmbunătățește indicatorii financiari. 

f. Modul de aplicare a TVA în cazul cesiunii contractelor prevăzute de articol 849 din Codul Civil. 

Cesiunea contractului în anumite situații poate fi privită și ca un instrument financiar, care, la 

rândul său, sunt scutite de TVA fără dreptul de deducere. 

g. Posibilitatea utilizării POS-terminalelor pentru acceptarea plăților cu card fără emiterea bonului 
fiscal emis de echipament de casă și control, dar cu obligațiunea emiterii facturii fiscale. Ca o 
soluție adițională propunem că în așa facturi fiscale, indicarea IDNP în cazul cumpărătorului - 
persoană fizică să nu fie obligatorie, din cauză că bonul emis de către POS-Terminal conține 
numele și prenumele deținătorului de card cu care au fost achitate serviciile. 

 
De asemenea, am aprecia deschiderea Dumneavoastră în a discuta unele măsuri înaintate de comunitate 
prin scrisoarea AmCham nr.9 din 4 februarie 2020, ce se referă la propunerile de politică fiscală pentru 
2021,  cu precădere fiind cele specifice sectorului financiar, conținutul căreia poate fi accesat și aici: 
https://www.amcham.md/userfiles/AmCham%20PFV%20final%20red(1).pdf, și anume cele ce se referă 
la operarea modificărilor în art.19 lit.(d), art.24 alin.(20), art.261 alin.(11), art.31 și art.40 din Codul fiscal, 
precum și cele propuse în Legea 1134/1997. 
 
AmCham Moldova își poate asigura angajamentele ce țin de aspectele logistice ale unei astfel de întâlniri 
online. 
 
Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager în calitate de persoană de contact din 
partea AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest 
subiect.  
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  

 
Mila Malairău  
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  
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