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Către: Dumitru BUDIANSCHI 
Ministru al Finanțelor 
 
Copie: Cornelia COZLOVSCHI 
Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare 
 
Copie: Rozalina ALBU 
Directorul Serviciului Fiscal de Stat 

Nr. 69 din 15 august 2022 

Ref.: Publicarea si punerea in aplicare a IFRS 17 ”Contracte de asigurări” 

Stimați Domni și Doamne,  

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

continuare „AmCham Moldova”). 

Prin prezenta scrisoare dorim să semnalăm despre situația privind punerea in aplicare si implementare a IFRS 17, 

în special, de companiile din domeniul asigurărilor. 

Astfel, în anul 2001 a fost elaborat IFRS 4 care a fost pus în aplicare începând cu anul 20051. Acest standard a avut 
un caracter oarecum temporar și IASB și-a luat angajamentul de a elabora un standard mai comprehensiv pentru 
asigurări. Urmare  a acestui angajament, a fost elaborat și propus spre consultații publice în 2019 IFRS 17. După 
mai multe dezbateri, în martie 2020, IASB a aprobat data implementării IFRS 17 ca fiind 01.01.20232. În același 
timp, IASB a decis, de asemenea, de a amâna implementarea IFRS 9 pentru asiguratori până în 2023, astfel ca 
ambele standarde să fie aplicate simultan3.  

În conformitate cu art. 8 din Legea contabilității și raportării financiare, Ministerul Finanțelor este responsabil de 
acceptarea IFRS și publicarea lor în MO. De fapt, IFRS 9 a fost publicat in 20144, în timp ce IFRS 17 încă nu a fost 
publicat, chiar dacă a fost aprobat de IASB încă din Iunie 20205.  

Ținem să atenționăm că perioada comparativă pentru aplicarea IFRS 17 începe cu 01.01.2022, adică deja din acest 
an, iar standardul este unul foarte complex și implică multe modificări pentru asiguratori. Unele companii din 
domeniul asigurărilor sunt de 2 ani în implementarea acestor standarde, iar nepublicarea IFRS 17 face incertă 
aplicarea acestora. Mai mult ca atât, dat fiind faptul că o parte din companiile – lider pe piața asigurărilor fac parte 
din grupuri internaționale, incertitudinea sau amânarea aplicării standardelor va însemna și costuri suplimentare 
de conformare, fiind nevoie de întocmirea unor seturi financiare duble (risc ce poate fi diminuat prin aplicarea 
facultativă, începând cu data indicată, a IFRS 17).  

Important este că publicarea IFRS 17 implică ajustarea și a structurii și conținutului situațiilor financiare, ceea ce 
necesită ajustarea actelor normative secundare adiacente și ajustarea sistemelor informaționale atât la companiile 

 
1 https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs4  
2 https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2020/03/ifrs-17-effective-date/  
3 https://www.pwc.co.uk/industries/insurance/ifrs17/ifrs-9-impact-insurers-ifrs-17-interaction.html  
4 https://mf.gov.md/ro/content/standardele-interna%C8%9Bionale-de-raportare-financiar%C4%83-ifrs-9-ias-19-ias-36-ias-
39-ifric-21 
5 https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2020/amendments-to-ifrs-17/  
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de asigurări, cât și la partea guvernamentală responsabilă de recepționarea și gestionarea acestora, dar și, nu în 
ultimul rând, a auditorilor ce au obligația de asigurare a conformității la regulile setate. O situație similară se va 
constata și în cazul actelor normative subordonate, îngrijite de Comisia Națională a Pieței Financiare. 

Mai mult ca atât, odată cu IFRS 17, pentru asiguratori devine obligatoriu și IFRS 9, neaplicarea IFRS 17 practic 
înseamnă neaplicarea ambelor standarde. De fapt, noile IFRS impactează activele, obligațiile și capitalul propriu 
(mai ales IFRS 9, care prevede crearea de provizioane adiționale la activele financiare ale asiguratorilor) și va 
influența indicatorii de prudențialitate, iar  nepublicarea IFRS 17 nu a lăsat timp pentru alinierea acestora. În 
această ordine de idei, trebuie ținut cont și de faptul că la 01.01.2023 intră în vigoare legea nouă cu privire la 
asigurări care cuprinde reglementari și cerințe noi față de fondurile proprii ale asiguratorilor. Aceste reglementări 
coroborate cu IFRS 17 și IFRS 9 pot afecta semnificativ asiguratorii, dar impactul nu a fost estimat până acum, din 
motivul neclarității referitor la punerea în aplicare a standardului IFRS 17. 

De asemenea, nu este clar care este impactul fiscal de la implementarea acestor standarde. Art. 44 alin.(7) din 
Codul fiscal prevede că IFRS poate fi folosit ca metoda fiscală dacă Codul Fiscal nu prevede altfel. Alin.(8) din același 
articol dă precizări despre ce se întâmplă la schimbarea metodei de evidență, situație care nu se referă la situația 
dată, dar la contabilitatea de casă sau angajamente. Alin.(9) prevede că impactul trecerii de la SNC la IFRS nu este 
recunoscut în scopuri fiscale, situație care, de asemenea, nu poate fi aplicată, dat fiind faptul că companiile de 
asigurări deja folosesc în evidență IFRS.  Respectiv, nu este clară abordarea fiscală a implementării noului standard. 
În acest context, atragem atenția că prin propunerile înaintate la proiectul Politicii fiscale și vamale pentru 2023, 
comunitatea AmCham Moldova a propus ajustarea acestuia în sensul în care ar face claritate (art.44 alin.(9) din 
Codul fiscal. 

În acest context, ținând cont de importanta situației și impactului major asupra asiguratorilor, solicităm o 

claritate referitor la publicarea și punerea în aplicare a IFRS 17. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, coordonator al Comitetului Fiscal, 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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