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Către: Dumitru BUDIANSCHI 
Ministru al Finanțelor 
 
Către: Rozalina ALBU 
Director al Serviciului Fiscal de Stat 
 
Către: Elena SAHARNEAN, 
Director interimar, IP Centrul de tehnologii informaționale în finanțe 

 

Nr. 23 din 7 aprilie 2022 

Ref.: Digitalizarea serviciilor fiscale 

 

Stimate domnule Budianschi, 
Stimată doamnă Albu, 
Stimată doamnă Saharnean, 

 

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

continuare „AmCham Moldova”). 

Prin prezenta scrisoare dorim să clarificăm unele aspecte de reglementare și funcționare a sistemului e-Factura, 
sistemelor de transmitere a notelor informative despre veniturile contribuabililor, precum și alte subiecte relevante 
digitizării relațiilor fiscale între contribuabili și autoritatea fiscală, identificate urmare a ședințelor tematice la 
subiectul dat în cadrul comunității.  

Astfel, vom structura propunerile generate în cadrul discuțiilor în câteva blocuri: 

e-Factura 

• Propunem sa fie exclusă obligativitatea semnării olografe din partea Furnizorului a facturii fiscale atât 
pentru livrările de servicii cât şi pentru livrările de bunuri, emise pe platforma SIA “e-Factura” prin ciclul 
scurt, luând în considerație că aceasta este semnată deja electronic de către Furnizor; 

• Dacă cumpărătorul este înregistrat pe platforma SIA “e-Factura”, propunem să fie exclusă obligativitatea 
expedierii pe suport de hârtie a facturii fiscale pentru servicii emise prin ciclul scurt. La necesitate, 
cumpărătorul va imprima factura fiscală de sine stătător cu dreptul de a deduce cheltuielile și TVA; 

• Se cere să se facă claritate în Ordinul 317/2020, în ceea ce ține de posibilitatea de a transmite factura fiscală 
prin ciclul scurt, dacă cumpărătorul îți exprima opțiunea de a primi factura fiscală doar prin ciclul lung. 
Această necesitate vine din practica în care furnizorii anulează facturile fiscale fără a preaviza despre 
aceasta cumpărătorul. Anume pentru a exclude astfel de situații, unele companii ar opta doar pentru 
primirea facturilor prin ciclul lung; 

• În e-Factura nu este posibilitatea de ”upload” a facturilor fiscale emise prin convertor Excel, iminența creării 
acestuia fiind una foarte importantă. Acest funcțional a fost cândva disponibil, dar odată cu lansarea noii 
versiuni a “dispărut”. Solicitarea este de a fi creat un asemenea convertor, dat fiind faptul ca nu toate 
softurile contabile sau de billing au posibilitate conectării prin API la e-factura pentru încărcarea facturii 
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fiscale. Aici vorbesc de companiile, mari, dar putem invoca și problema companiilor mici care nu au 
programatori sau personal dedicat digitalizarii proceselor contabile și de raportare. 

• Deși pct.141 din Ordinul 316/2020 prevede ca atât Furnizorul, cât și Cumpărătorul, pot schimba ciclul 
facturii fiscale (scurt/lung), tehnic nu este posibil, funcționalul nu lucrează cu toate că în versiunile 
anterioare acesta exista. În acest sens, centrul de apel încurajează înregistrarea unor adresări în scris în 
acest scop; 

• Este necesar de a se asigura posibilitatea de a exporta sumarul pe e-Facturi în Excel, inclusiv conținând pe 
lângă data emiterii și data pregătirii și data livrării, care la moment lipsește, ceea ce implică un proces de 
analiză mai detaliat, ce ar putea fi evitat prin completarea documentului de export cu câteva poziții noi; 

• Posibilitatea de acordare a accesului preferențial la e-Factura (acces doar la livrări sau acces doar la 
procurări), pentru a evita situația în care persoanele dedicate în cadrul companiilor cu diferite drepturi de 
acces la informație, dispun de această informație prin intermediul sistemului e-Factura; 

• Precăutarea posibilității de semnare a actelor de prestare a serviciilor emise odată cu factura direct în 
sistemul e-Factura, fără a fi nevoie să fie descărcate, semnate prin m-sign și încărcate înapoi în sistem; 

• Examinarea posibilității de a utiliza sistemul e-factura pentru contrasemnarea și a altor documente juridice 
(extras de cont/act de verificare, contract alte acte ce necesită acord mutual între două persoane juridice) 
în cazul în care ambele părți cad de acord asupra acestui fapt – instrument ce va permite și autorităților 
fiscale să calibreze mai bine registrul de riscuri de rând cu accesul direct la informația primară a 
contribuabililor. 

Notele informative privind veniturile persoanelor și alte informații 

• prezentarea informației privind impozitul pe venit aferent dobânzilor reținute. Începând cu 01.01.2021, 

băncile rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente. Mai 

mult, anul 2021 este prima perioadă de raportare a veniturile din dobânzi obținute de persoanele fizice 

rezidente prin prezentarea Formularului IALS 21. În acest context, menționăm că, anual băncile întâmpină 

deja dificultăți din punct de vedere tehnic și funcțional în ceea ce privește importul Formei IALS și 

prezentarea automatizată prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat al Serviciul Fiscal de Stat 

din considerentul că informația care se procesează are dimensiuni mari. Prin urmare, odată cu 

obligativitatea de reținere a impozitului pe venit din dobânzi persoanelor fizice și declararea acestora, 

bancile constată dificultăți critice din următoarele considerente: 

a) Dimensiunile fișierului – informația/fișierul care necesită a fi importată și furnizată are dimensiuni foarte 

mari, care îngreunează/stopează procesul de încărcare în “Declarația electronică” al SIA SFS. Reiterăm că, 

Formularul IALS 21 comasează informația despre salariați (SAL), informația aferentă veniturilor 

persoanelor fizice de la care s-a efectuat reținerea la sursă (PLT, DOB, DIV, FOL, LIV, PUB etc). Luând în 

considerare că băncile au un portofoliu imens de clienți - persoane fizice, care dețin depozite, numărul 

mare de angajați și acționari ai băncii, numărul de poziții în IALS pentru anul 2021 poate depăși sute de mii 

de poziții.  Deoarece  capacitatea tehnică de a încărca/procesa fișierul cu astfel de dimensiuni  în sistem de 

raportare electronică este limitată, unii nu reușesc plasarea raportului sus-menționat în „Declarația 

electronică”. 

b) Confidențialitatea datelor - în cadrul băncilor – membre a comunității AmCham Moldova, 

operarea/calculare/raportarea informației despre datele persoanelor fizice și veniturile din dobânzi 

obținute de acesta se efectuează doar de câteva persoane responsabile împuternicite, care respectă 
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securitatea prelucrării datelor cu caracter personal fiind acordat accesul limitat pentru o anumită 

informație, fiind limitați de a avea acces la informația despre veniturile salariale ale angajaților și alte plăți 

efectuate  acționarilor și furnizorilor ce au statutul de persoane fizice și juridice. La moment SIA SFS nu 

oferă posibilitatea de a restricționa/limita vizualizarea datelor din aceeași Declarație pentru anumiți 

utilizatori, informațiile fiind accesibile pentru mai mulți utilizatori pentru completare concomitentă a 

datelor în Declarație. Astfel, instituțiile financiare nu au capacitatea de a lua măsurile organizatorice și 

tehnice necesare pentru protecția datelor și asigurarea unui nivel înalt de confidențialitate.  

Cu titlul de recomandare, pentru remedierea celor expuse mai sus, propunem pentru instituțiile financiare 

să fie creată posibilitatea de încărcare a bazei de date cu caracter diferit (informația despre salarii, 

informația despre rețineri de la persoane fizice, informația despre rețineri de la persoane juridice, 

informația de reținere a impozitului din dobânzi) integrată în Formularul IALS 21, fiind acordat acces 

utilizatorilor doar pentru un anumit tip de venit, atât cu posibilitatea de operarea datelor cât și vizualizare. 

O altă soluție în acest sens, ar fi perfectarea mai multor formulare noi (pentru fiecare tip de informație 

prezentată SAL etc și  DOBBA) care va înlocui Formularul IALS 21 pentru instituțiile financiare. 

Concluzionând cele expuse, “Formularul IALS 21” creat în SIA SFS nu acoperă cerințele minime de securitate 

în ceea ce privește caracterul diferit al datelor cu caracter personal, precum și accesul limitat al utilizatorilor 

în SIA SFS, inclusiv încărcarea fișierului de date de orice dimensiuni fără impedimente – fapt despre care 

suntem deschiși să discutăm mai în detaliu, la necesitate. 

• Raportul privind sursele indirecte a veniturilor are câteva carențe ce se cer a fi adresate: (a) nu poate fi 

prezentat repetat, ceea ce reiese din prevederile speciale vizavi de respectivele informații; totodată, acest 

fapt face imposibilă corectarea unor înscrieri în dările de seamă deja prezentate din cauza unor erori 

tehnice, depistate de raportor, ducând la aplicarea unor sancțiuni, în consecință; (b) sistemul nu prevede 

specificarea de acceptare (se oprește ciclul tradițional de raportare la ”Transmis”); (c) nu poate fi vizualizată 

informația istorică. 

• Cu privire la solicitările privind acordarea din bugetul de stat a compensației salariaților pentru 

implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației. 

Conform Anexei nr, 3 la HG nr.316/2021 cu privire la aprobarea unor masuri de susținere a angajatorilor și 

salariaților în condiții de pandemie COVID 19, angajații au dreptul la 2 zile de concediu plătit pentru fiecare 

doză de vaccin administrate, iar angajatorul are dreptul să solicite o compensație de la budget pentru 

aceste zile plătite prin depunerea declarației GCS-2021 “Solicitare privind acordarea din bugetul de stat a 

compensației salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției 

vieții și sănătății populației”. Termenul de depunere a acestei solicitări este stabilit la data de 25 a lunii 

următoare pentru care se solicită compensația. Solicitările se fac prin completarea formularului GCS-2021 

pe portalul raportare.gov.md (servicii.fisc.md). Cererile (rapoartele) depuse după această dată, rămân 

nesoluționatei. În practică, depunerea acestei solicitări este posibilă doar după “așezarea” datelor salariale 

pe codurile IDNP ale angajaților din declarația fiscală IPC 21, a cărei termen de depunere este, ca și în cazul 

GCS-21, data de 25 a lunii următoare. Așa cum datele din IPC21 se “așează” mai greu în sistem, solicitarea 

GCS-2021 este practic imposibil de depus in termenul stabilit. Astfel, propunem modificarea termenului de 

depunere a GCS 2021 cel puțin până la data de 30 a lunii următoare. 
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• Privind utilizarea platformei guvernamentale de interoperativitate. În conformitate cu  Legea 200/2010, 

dreptul de şedere provizorie în scop de muncă li se acordă persoanelor care deţin funcţii de conducere şi 

gestionează personalul angajat din subordine în cadrul unui beneficiar solicitant în care, în ultimii 3 ani de 

gestiune, s-au efectuat investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr.81/2004 cu privire la investiţiile în 

activitatea de întreprinzător ori au fost create locuri de muncă, în baza unui set de acte, inclusiv 

confirmarea investiţiilor de către auditorul acreditat sau darea de seamă privind reţinerea impozitului pe 

venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de 

stat obligatorii calculate, care să ateste crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant. Astfel, 

Biroul de Migrație și Azil, pentru un permis de ședere pentru o persoană din conducere, cere să fie 

prezentate rapoartele IPC pentru ultimele 3 luni. Rapoartele IPC conțin informații confidențiale despre 

veniturile salariale a fiecărei persoane din întreprindere și dacă la SFS raportul IPC se prezintă prin 

declarație electronică (canal securizat) și de către persoanele responsabile, care au acces special, pentru 

Birou se duce pur și simplu pe suport de hârtie. Astfel, de la întreprindere se scoate informația 

confidențială, care ușor poate fi divulgată. În acest sens, o acțiune extrem de apreciată ar fi asigurarea 

interoperabilității între baza de date a Biroului și cea a SFS pentru a se asigura accesul la informație 

punctată și sigură din punct de vedere a tuturor riscurilor invocate. 

Altele 

• Posibilitatea de a depune cererile pentru certificatele de rezidență și pentru certificatele privind lipsa 
datoriilor online, prin intermediul sistemului ”e-Cerere”, cu posibilitatea de descărcare, la solicitarea 
contribuabilului, a răspunsului (certificatului) din cabinetul personal; 

• Examinarea posibilității de semnare electronică a informației cu privire la veniturile reținute și achitate, cu 
primirea informației în Cabinetul personal, de exemplu, pentru persoanele ce dețin semnătura electronică. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, coordonator al Comitetului Fiscal (veronicasireteanu@amcham.md)  
în calitate de persoană de contact din partea AmCham Moldova pentru ulterioara interacțiune la acest subiect. 
Suntem deschiși pentru a oferi orice informații suplimentare vizavi de subiectele invocate, inclusiv în cadrul unor 
sesiuni de discuție tehnică cu persoanele responsabile din cadrul autorităților. 

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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