
 
Către: Serghei PUȘCUȚA 

Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor 

 

Nr. 114 din 9 octombrie 2020 

  

Ref.: Deductibilitatea cheltuielilor suportate de companie pentru asigurarea combaterii efectelor COVID 

sau asigurarea conformării regulilor de prevenire a răspândirii COVID, precum și neconsiderarea în calitate 

de facilități acordate de patron a cheltuielilor date 

 

Stimate Domnule Viceprim-ministru, 

 

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

continuare „AmCham Moldova”). 

 

Pe parcursul anului 2020, comunitatea de afaceri AmCham Moldova s-a confruntat continuu cu provocările 

asociate prevenirii și combaterii efectelor COVID-19, neîncetând, totuși, să tindă să mențină locurile de 

muncă în volum comparabil cu perioada de până la răspândirea pandemiei și să își onoreze, în mărimea 

posibilităților, obligațiile față de buget. 

 

Ținem să menționăm că scopul oricărui antreprenor este generarea și majorarea profiturilor, dar sunt situații 

când scopul devine micșorarea pierderilor. Antreprenorul are nevoie de lucrători calificați și sănătoși (și care 

lucrează în timpul de lucru dar nu stau cu copii), iar orice angajat bolnav, în primele 5 zile de boală, majorează 

costurile pentru angajator cu cel puțin 75%. Stoparea activității din cauza îmbolnăvirii în masă a angajaților 

generează deja pierderi directe, care, în situația pandemică curentă, ar putea avea efecte nedorite și asupra 

companiilor, dar și, evident, încasărilor la bugetul de stat. 

Este important de a asigura o atitudine corectă față de angajamentele pe care și le asumă conducătorul unei 

companii pe perioadă de pandemie prin neimpozitarea efortului său financiar, astfel, scutind statul atât de 

cheltuielile date, în mod nemijlocit, cât și de efectele unei atitudini civice mai puțin responsabile cu efect 

direct asupra bugetelor pe sănătate publică. De fapt, multe din cheltuielile la care se face referință au fost 

suportate de agenții economici fără voia acestora, sau urmare a prevederilor sanitare naționale, sau de grup, 

care se impun pentru prevenirea sau combaterea efectelor COVID-19. 

În special, este vorba de: 

1. Cheltuielile ce țin de măști, dezinfectante și alte produse similare; 

2. Cheltuielile ce țin de transportul angajaților, inclusiv regim taxi; 

3. Cheltuielile ce țin de testele COVID; 

4. Cheltuielile ce țin de locațiunea spațiilor de lucru, uzura utilajelor de lucru (inclusiv a celor ce se 

aflau în unitățile închise obligatoriu prin deciziile comisiilor de specialitate); 

5. Cheltuielile ce țin de compensarea muncii de la distanță; 

6. Cheltuielile ce țin de casarea serviciilor oferite persoanelor de pe ”prima linie” (casarea 

creditelor/împrumuturilor, dobânzilor, comisioanelor, penalităților pentru credite acordate pana la 



 
01.04.2020 acordate salariaților instituțiilor medico-sanitare publice; oferirea gratuită a traficului 

internet pentru profesorii încadrați în educarea de la distanță; oferirea minutelor gratuite angajaților 

instituțiilor medico-sanitare publice și altele). 

Anume suportarea acestora se prezintă drept una necesară și, oarecum, ordinară în contextul pandemic, 

pentru a putea desfășura, în continuare, activitate economică și a genera bază de impunere pentru impozitele 

și taxele directe și indirecte. 

Pe de altă parte, tratarea, în calitate de facilități acordate de patron, a măsurilor luate pentru protejarea 

vieții, sau testarea capacității acestuia de muncă, sau facilitarea muncii de la distanță pentru a preveni unele 

efecte este inadmisibilă, dat fiind faptul că aceasta, în principiu, nu este ceva ce aduce avantaj economic 

ascuns angajatului (esența logicii de aplicare a impunerii asupra facilităților fiscale / beneficiilor în natură). 

În această ordine de idei, dispozițiile comisiilor specializate, responsabile de prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei la nivel național, au prevăzut o serie de norme restrictive în ceea ce ține de activitatea 

unor entități, în special, comerciale și de alimentație, ce a dus la imposibilitatea de desfășurare a activității 

pe motive ce nu au depins de agentul economic. Respectiv, arenda spațiilor date (de exemplu, a oficiilor 

desconcentrate în teritoriu sau localizate pe teritoriul unui centru comercial) sunt cheltuieli necesare și 

ordinare care ar trebui permise la deducere. 

Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a publicat pe pagina sa web o serie de obligații 

pentru agenți economici, printre care, de exemplu, aprovizionarea personalul vânzător și auxiliar cu 

echipament de protecție (mănuși, șorțuri, halate, măști etc.) și igienizarea și dezinfectarea cu regularitate a 

încăperile, utilajul, inventarul, instrumentarul de lucru, echipamentul de protecție, coșurile și cărucioarele 

pentru cumpărături, după fiecare manipulare, cu dezinfectanți autorizați și înregistrați conform legislației 

naționale. 

Respectiv, atât deductibilitatea pentru agenții economici, cât și utilizarea măștilor si a dezinfectantelor de 

către angajații acestora nu ar trebui să constituie obiect al impunerii într-o formă sau alta, fiind prevăzută 

expres obligația de asigurare cu acestea a angajaților. 

Pe de altă parte, Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008 (art.10), prevede că angajatorul este 

obligat să ia măsurile necesare pentru protecția securității şi sănătății lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea 

riscurilor profesionale care, la rândul său, trebuie să se bazeze pe  următoarele principii generale de 

prevenire, cum ar fi, printre altele: evitarea riscurilor profesionale; combaterea riscurilor profesionale la 

sursă; adaptarea locului de muncă în funcţie de necesitățile persoanei, inclusiv ale persoanelor cu dizabilități 

acordarea priorității măsurilor de protecție colective faţă de măsurile de protecție individuale, cu excepția 

cazurilor când acestea se referă la persoanele cu dizabilități; crearea şi menținerea unor condiții igienice 

pentru viață şi muncă. Mai mult, legea citată prevede că mijloacele financiare, cheltuite de către angajator 

pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, sânt deductibile, iar măsurile privind 

securitatea, igiena şi sănătatea în muncă nu vor comporta, în nici o situație, obligații financiare din partea 

lucrătorilor. 

În contextul celor menționate, este iminentă completarea Codului fiscal cu norme exprese ce ar prevedea 

deductibilitatea cheltuielilor suportate de companie pentru asigurarea combaterii efectelor COVID sau 

http://ansa.gov.md/ro/comunicate/informa%C8%9Bii-importante-pentru-unii-operatori-economici-%C8%99i-pentru-popula%C8%9Bie-%C3%AEn-contextul?fbclid=IwAR0BwVt7-wL89aQoc1x_KEz44pMvAdR74mSrD2OuwIqgNoQRFINb2VEROq8
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=95097&lang=ro


 
asigurarea conformării regulilor de prevenire a răspândirii COVID, precum și neconsiderarea în calitate de 

facilități acordate de patron a cheltuielilor date. În opinia noastră, cea mai bună opțiune ar fi următoarea: 

”Articolul 20 din Codul fiscal, se completează cu un punct nou (z18) cu următorul conținut: 

”z18) cheltuielile suportate de angajator în folosul angajatului pentru asigurarea combaterii efectelor virusului 

SARS-CoV-2 sau asigurarea conformării regulilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.” 

Articolul 24 din Codul fiscal, se completează cu un alineat nou (11) cu următorul conținut: 

”(11) Se permite deducerea cheltuielilor suportate de contribuabil pentru asigurarea combaterii efectelor 
virusului SARS-CoV-2 sau asigurarea conformării regulilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.”” 
 
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 
AmCham Moldova  

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 

 

AmCham Moldova este o asociație de business care reunește circa 140 de companii cu investiții 
americane, străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin 
colaborare cu autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea 
unui climat de business mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova 
realizează profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii 
Moldova. 
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