Către: Dumitru BUDIANSCHI
Ministru al Finanțelor
Copie: Sergiu PUȘCUȚA
Director, Serviciul Fiscal de Stat
Nr. 119 din 08 octombrie 2021
Ref.: Deductibilitatea cheltuielilor asociate COVID-19 și cu munca la distanță
Stimate Domnule Ministru,
Stimate Domnule Director,
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în
continuare „AmCham Moldova”).
Anterior, prin scrisoarea Nr. 114 din 9 octombrie 2020, AmCham Moldova a abordat subiectul deductibilității
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. Unele din problemele abordate au fost soluționate prin PFC2021 sau prin Baza
Generalizată a Practicii Fiscale.
Totuși, sunt unele probleme ce au rămas neacoperite, ceea ce ar putea duce la situații problematice între
contribuabili și inspectori fiscali în cadrul activităților de conformare forțată (controale fiscale). În scopul
neadmiterii unor astfel de situații, venim cu propunerea de a reglementa expres deductibilitatea cheltuielilor
asociate perioadei pandemice și post-pandemice, în speță:
•
•
•

cheltuielile ce țin de transportul angajaților, inclusiv regim taxi;
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);
cheltuielile ce țin de compensarea muncii de la distanță și alte cheltuieli asociate, inclusiv
compensarea cheltuielilor de lumină sau internet a angajatului, cheltuielile ce țin de uzura utilajului
utilizat de angajat etc.

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.
În toată comunicarea oficială a Serviciului Fiscal de Stat, chiar dacă există acoperit parțial o parte din acest
subiect în Baza Generalizată a Practicii Fiscale, se operează cu termenul de ”cheltuieli excepționale”, care,
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conform sensului uzual (și Codul fiscal nu ne dă un alt sens în care noi am putea înțelege altfel definirea
acestora), sunt în antiteză cu cheltuielile ordinare (obișnuite), chiar dacă, în virtutea obligațiilor impuse, sunt,
cu siguranță, ”necesare”. Acest fapt nu clarifică subiectul abordat, ba chiar dimpotrivă, aduce o derută și mai
pronunțată în modul de înțelegere a modului în care aceste cheltuieli ar urma a fi tratate din perspectiva
deductibilității pentru agenții economici ce le suportă.
Pe de altă parte, tratarea, în calitate de facilități acordate de patron a acestor cheltuieli nu este ceva ce aduce
avantaj economic ascuns angajatului (esența logicii de aplicare a impunerii asupra facilităților fiscale /
beneficiilor în natură).
Astfel, se propune operarea modificărilor în Codul fiscal pe dimensiunea de deductibilitate și de neconsiderare
a plăților date în calitate de facilități acordate de patron, prin specificarea că se permite deducerea
cheltuielilor suportate de angajator pentru asigurarea respectării prevederilor ce țin de situațiile excepționale,
inclusiv cele în sănătate, ce țin de asigurarea conformării la restricțiile impuse de forurile specializate în
constatarea stărilor de urgență sau urgență în sănătate, precum și cheltuielile ce țin de asigurarea lucrului de
la distanță în modul în care s-a propus în scrisoarea ce conținea propunerile comunității AmCham ce țin de
politica fiscală și vamală 2022.
În perioada de până la operarea modificărilor corespunzătoare la Codul fiscal (eventual, în locul acestora, dacă
anume asta va fi decizia luată asupra subiectelor invocate), considerăm că ar fi binevenită completarea Bazei
Generalizate a Practicii Fiscale cu răspunsuri pertinente la subiectele abordate, în cazul în care se consideră
că legislația curentă acoperă subiectele date cu bază legală suficientă pentru asumarea unei poziții oficiale,
care ar fi, ulterior, una unică pentru organele de control și contribuabili.
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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