Către: Dorel NOROC
Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor
Copie: Sergiu PUȘCUȚA
Director, Serviciul Fiscal de Stat
Nr. 44 din 7 aprilie 2021
Ref.: Prioritățile de politică fiscală, contabilă și de audit din perspectiva AmCham Moldova
Stimate Domnule Noroc,
Stimate Domnule Pușcuța,
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în
continuare „AmCham Moldova”).
Prin prezenta, ținem să aducem în atenția Dumneavoastră prioritățile de impozitare, audit și de contabilitate,
formulate de comunitatea AmCham Moldova și care, în opinia noastră, ar trebui să servească drept repere
în procesul de construire a viziunii de politică fiscală pentru anul curent și perioadele ce urmează.
Pe partea de impozitare:
1. Conceptul de rescriere a Codului fiscal – implicarea comunității de afaceri într-o fază cât mai
timpurile în ceea ce ține de continuarea procesului de armonizare a legislației fiscale la Directivele
UE, dar și de urmare a obiectivelor stabilite în Conceptul de rescriere a Codului fiscal, cu accent pe
normele ce țin de TVA, impozitul pe venit (profit), taxe locale și alte componente importante din
perspectiva mediului de afaceri.
2. Revizuirea și digitizarea procedurilor fiscale – revizuirea actelor normative ce conțin proceduri de
confirmare a cheltuielilor cu ajustarea acestora în sensul digitizării la maxim a acestora (cheltuielile
de delegare, de reprezentanță etc.).
3. Revizuirea facilităților acordate de patron – revizuirea principiilor de aplicare a modului de aplicare
impozitelor și taxelor asupra facilităților acordate de patron, pornind de la cele mai bune practici
internaționale și regionale, inclusiv cu punerea accentului pe facilități acordate de patron ce
contribuie la stimularea creșterii economice și la creșterea generală a bunăstării populației (tichete
de masă, facilități la creșe etc.).
4. Subiecte asociate COVID-19 – clarificarea expresă, prin Baza Generalizată a Practicii Fiscale,
eventual, prin modificările legislative, dacă va fi cazul, a statutului cheltuielilor ce sunt asociate
perioadelor anilor 2020-2021 în ceea ce ține de COVID-19, atât în perioade ale stărilor de urgență,
cât și în perioade ale stărilor de alertă în sănătate publică (statutul fiscal al cheltuielilor ce țin de
lucrul de la distanță, sumele de locațiune achitate în cazul închiderii forțate exprese sau colaterale a
zonelor în care se amplasează spațiile luate în locațiune, uzura tehnicii în oficiile ce nu sunt folosite
pe timp de COVID-19 și alte subiecte relevante, menționate și în adresările noastre anterioare1).
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5. Stimularea economiei fără numerar – stimularea utilizării soluțiilor existente clasice și inovative în
ceea ce ține de posibilitățile de achitare fără numerar, inclusiv în relațiile ce țin de e-commerce,
precum și implementarea cu succes a soluțiilor inovative în ceea ce ține de Gateway-ul fiscal cu
asigurarea (re)conectării la acesta a prestatorilor serviciilor de plată și a soluțiilor ce vizează
echipamentele de casă și control fizice (pentru mai multe detalii pot fi consultate adresările
AmCham2).
6. Continuarea seriei Coffee&Taxes – continuarea discuțiilor între comunitatea AmCham Moldova și
autoritățile pe politică și administrare fiscală în ceea ce ține de subiectele curente și cele istorice, dar
foarte importante pentru comunitatea de afaceri.
7. Convenția de evitare a dublei impuneri MD-US – reluarea discuțiilor cu autoritățile competente din
cadrul SUA, inclusiv prin intermediul ambasadelor acelor două state, în sensul identificării unui
compromis în ceea ce ține de acceptarea de ambele părți semnatare a textului Convenției, inclusiv
prin realizarea protocoalelor de amendamente ce se cer.
Pe partea de contabilitate și audit:
1. Digitalizarea proceselor interne pe partea financiar-contabilă. Credem că trebuie să fie abordat mai
în detaliu procesul de digitalizare, inclusiv prin stabilirea unor procese ce pot fi semnate (avizate)
altfel decât prin semnătura electronică calificată. Acest fapt ar urma a fi făcut inclusiv prin revizuirea
actelor normative ce stau la baza unor procese ce complică un grad de conformare ridicat pe această
dimensiune. Tot aici e important de realizat și digitizarea arhivei, or, la moment, este o problemă
mare lipsa unor reglementări clare a modului în care ar urma a fi păstrate, stocate sau transmise
organelor corespunzătoare a documentelor asupra cărora s-a aplicat semnătura electronică. Este
nevoie de un efort aparte care ar fi canalizat în această direcție.
2. Normele ce țin de inventariere. Aici o atenție aparte se va atrage modului în care ar urma să se
realizeze inventarierea (totală, parțială, periodică), dar și periodicității de realizare a acesteia. De
asemenea, în contextul COVID-19, digitizarea proceselor ce stau la baza acesteia se cer a fi realizate.
3. Certificarea contabililor. Am decis să optăm pentru această direcție pentru a asigura creșterea
gradului de profesionalism a contabililor în piață. Se propune să pledăm, în primă instanță, pentru
certificarea contabililor din anumite categorii sau servicii
4. Boardul de aprobare și tratare a standardelor de contabilitate și audit. Credem că ar trebui să existe
un board format din profesioniști din domeniul de contabilitate și audit, care, împreună cu experți
din mediul academic și guvernamental, vor da interpretări SNC și vor intermedia, printre altele,
solicitările de clarificări pentru IFRS sau IAS, cu distribuirea ulterioară a acestora.
5. A&A over Coffee (Accounting and Audit over Coffee) – inițierea discuțiilor tematice pe dimensiunea
contabilității și continuarea discuțiilor pe domeniul auditului între comunitatea AmCham Moldova și
Ministerul Finanțelor (eventual, Serviciul Fiscal de Stat) în ceea ce ține de subiectele curente și cele
istorice, dar foarte importante pentru comunitatea de afaceri.
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În caz în care considerați că informația prezentată nu este suficient de exhaustivă, AmCham Moldova își poate
asuma angajamentele ce țin de aspectele logistice ale unei întâlniri online pentru a clarifica cele necesare.
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”

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