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Nr. 20 din 4 iunie 2013 
 
 
Ref: Probleme de ordin fiscal în cazul achiziţiilor de la persoane fizice a producției din fitotehnie și 
horticultură în formă naturală 
 
 
Stimate Dle Leancă,  
Stimate Dle Negruţa, 
 
Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) venim 
să Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni.  
 
Prin prezenta adresare, AmCham solicită sprijinul Dvs în vederea soluționării problemelor majore de ordin fiscal 
cu care se confruntă companiile din Moldova în cazul achizițiilor de la persoane fizice a producției de fitotehnie și 
horticultură în formă naturală (în continuare „materia primă agricolă” sau „produse nominalizate”). Rugăm 
intervenția Dvs în vederea soluționării problemelor constatate pe piața de achiziție a materiei prime agricole, 
întrucît aceste probleme au repercusiuni majore asupra industriei prelucrătoare și industriei exportatoare de 
produse agricole din Moldova. 
 
Regimul actual de impozitare și documentare a achiziţiilor de materie primă agricolă de la persoane fizice 
 
În conformitate cu art. 20 ”Sursele de venit neimpozabile”, lit. y) al Codului Fiscal, în venitul brut nu se includ 
veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de 
fermier), de la predarea materiei prime secundare, inclusiv a deşeurilor şi a reziduurilor de hîrtie şi de carton, de 
cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care 
conţin metale sau aliaje ale acestora, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă 
naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată. 
 
Totodată, art. 90 ”Reţinerile din alte plăţi efectuate în folosul rezidentului” al Codului Fiscal specifică că nu se 
reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de 
către aceasta conform art. 20 al Codului Fiscal. 
 
Prin urmare, Codul Fiscal prevede că sumele obținute de persoane fizice în urma livrării producţiei din fitotehnie 
şi horticultură în formă naturală reprezintă sume total neimpozabile, din care nu se reține impozitul la sursa de 
plată. În același timp legislația în vigoare permite achitările nelimitate în numerar pentru procurarea materiei 
prime agricole. 
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La procurarea de la persoane fizice a produselor nominalizate drept document de proveniență servește act de 
achiziție a mărfurilor. Companiile sau colectorii împuterniciți de companiile completează actul de achiziție în baza 
Instrucțiunii privind modul de completare a actului de achiziție a mărfurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului de 
Finanțe nr. 130 din 30 septembrie 2010. 
 
Particularitățile colectării materiei prime agricole de la persoane fizice 
 
Este evident faptul că pe piața produselor agricole din Moldova există un permanent deficit de materie primă, 
deoarece, pe de o parte, cererea întreprinderilor procesatoare și exportatoare este în continuă creștere, iar pe de 
altă parte, există un cumul de factori obiectivi (istorici, demografici, economici, etc.) ce au influențat negativ 
dezvoltarea agriculturii în Moldova.  
 
O mare parte din populația activă din regiunile țării este plecată peste hotare, iar o altă parte a populației este în 
imposibilitate de a-și cultiva terenurile agricole. Perioada de tranziție de la sistemul colectiv de prelucrare a 
terenurilor la sistemul individual a lăsat o amprentă puternică asupra cantității și calității produselor agricole. 
Majoritatea terenurilor agricole aparțin persoanelor fizice și sunt neconsolidate, iar activitatea de prelucrare a 
terenurilor este fragmentat dezvoltată prin regiuni. 
 
În aceste condiții, în lipsa permanentă de materie primă calitativă și accesibilă din punct de vedere a distanței și 
costului de colectare, întreprinderile din industria alimentară sunt obligate să procure materia primă de la orice 
furnizor, nu doar de la persoanele juridice care confirmă documentar proveniență mărfurilor, ci și de la persoane 
fizice neînregistrate ca subiecți ai activității de înreprinzător, astfel efectuînd plățile în numerar. În continuare 
materia primă agricolă procurată de la persoanele fizice este utilizată de către companiile fie pentru procesare (în 
cazul producerii sucurilor, vinului, uleiului, conservelor de fructe și legume, făinii, etc.) fie direct pentru export. 
 
Așadar, pentru a colecta materia primă de la producătorii agricoli, întreprinderile prelucrătoare din industria 
alimentară angajează lucrători sezonieri (colectori) sau deschid puncte proprii de colectare a produselor agricole 
unde orice doritor de a vinde produse agricole predă mărfurile sale. Potrivit prevederilor legislației în vigoare, 
reprezentanții întreprinderilor completează actele de achiziție cu indicarea datelor oferite de furnizori - persoane 
fizice. 
 
Totodată, luînd în considerație faptul că o mare parte a populației este plecată peste hotare sau se află în 
incapacitatea de a prelucra terenurile agricole proprii, livezile sau viile, acestea sunt transmise în arenda 
asociațiilor sau unor persoane terțe, fără a încheia acte juridice confirmative. În consecință, atunci cînd le sunt 
solicitate datele privind furnizorul materiei prime, pentru a fi indicate în actele de achiziție a mărfurilor, posesorii 
materiei prime fac referire la propietarii terenurilor agricole. Asemenea situație se întîmplă și în cazul în care 
producția agricolă este predată de rudele celor plecați peste hotare, adică de reprezentanții persoanelor. 
 
Avînd în vedere faptul că agentul economic achiziționar este în imposibilitate de a aprecia dacă persoana fizică 
care predă marfa este proprietarul acesteia și dacă informațiile transmise sunt veridice, agentul economic este 
nevoit să prezume corectitudinea datelor prezentate. De asemenea, agentul economic, neavînd mecanisme de a 
verifica autenticitatea semnăturilor aplicate pe actele de achiziții, este nevoit să prezume veridicitatea 
semnăturilor aplicate. 
 
Luînd în considerație faptul că la moment în Moldova practic fiecare procesator sau exportator de produse 
nominalizate procură într-o măsură sau alta materia primă de la persoane fizice, problemele fiscale specificate în 
continuare afectează semnificativ industria alimentară din Moldova. 
 
Problemele de ordin fiscal (vamal) în cazul achiziţiilor de la persoane fizice a materiei prime agricole 
 
Deşi  companiile respectă întocmai legislația fiscală în vigoare privind neimpozitarea achizițiilor de producție 
nominalizată de la persoane fizice, precum şi proceduri privind documentarea acestor operațiuni în baza actelor 
de achiziție, acestea se confruntă cu probleme majore în ultima perioadă de timp datorită controalelor mai aspre 
din partea autorităților fiscale.  
 
În cadrul controalelor fiscale la întreprinderile procesatoare inspectorii fiscali verifică lista persoanelor fizice care 
au predat materia primă agricolă și ulterior supun controlului fiscal persoanele fizice sub aspectul verificării 
legăturii cu predarea produselor nominalizate. În urma acestor controale fiscale mai multe persoane fizice, 
necunoscînd drepturile sale prevăzute de Codul Fiscal, refuză să recunoască că au predat produsele 
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nominalizate sau inspectorii fiscali constată faptul că persoanele sunt plecate peste hotare sau chiar au decedat, 
iar mărfurile au fost predate la colectori de persoane terțe (avînd în vedere relații de rudenie, prelucrări colective 
de terenuri fără încheierea actelor juridice confirmative și alte circumstanțe ce reies din problemele consolidării 
terenurilor și emigrării masive peste hotare în scop de muncă).  
 
Avînd în vedere prevederile art.20, lit y) al Codului Fiscal privind neimpozitarea veniturilor persoanelor fizice în 
cazul livării producției nominalizate, precum și refuzul persoanelor fizice să confirme predarea mărfurilor, sau în 
cazul altor circumstanțe specificate mai sus, inspectorii fiscali revin cu controale fiscale repetate la procesatori și 
aplică sancțiuni considerabile pentru presupusă falsificare a documentelor de proveniență a mărfurilor. Respectiv, 
organele fiscale în mod indirect ”impozitează” agenți economici prin declararea cheltuielilor aferente achizițiilor de 
la persoane fizice drept cheltuielil nedeductibile, cu toate consecințele de rigoare (calcularea impozitului pe venit, 
amenzi și penalități), chiar dacă art 20 lit y) al Codului Fiscal specifică expres neimpozitarea acestor cheltuieli. 
 
Așadar, în urma controalelor fiscale aspre, agenţilor economici li se incriminează de către Serviciului Fiscal de 
Stat (Serviciul Vamal) următoarele fapte: 

a) Falsificarea documentelor de provenienţă (origine) a mărfurilor 
b) Diminuarea veniturilor impozabile la procurarea materiei prime agricole de la persoane fizice 
c) Importuri de contrabandă din ţările vecine şi reexporturi, aplicare nejustificată pentru restituirea TVA, etc. 

 
Aceste acțiuni cu siguranță reprezintă acțiuni de constrîngere a mediului de afaceri. Situația este agravată, pentru 
ca acțiunile Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal în cazul multor întreprinderi sunt consolidate și deseori 
interdependente (spre exemplu, nu se eliberează certificatul de origine a mărfurilor de către Serviciul Vamal pînă 
ce organul fiscal nu va finaliza controlul fiscal, fapt care blochează exportul de mărfuri, precum și generează alte 
consecințe). Caracterul frecvent şi imprevizibil al acţiunilor menţionate pune în pericol continuarea normală a 
activității companiilor, pentru că acestea din urmă nu doar îngreunează îndeplinirea relațiilor contractuale (spre 
exemplu în cazul exporturilor de mărfuri), dar și cresc considerabil costul producției fabricate. 
 
Constatăm că organele fiscale aleg calea cea mai simplă de a transpune responsabilitatea asupra contribuabililor 
care dispun de capacitati economice, chiar dacă aceştia din urmă nu pot fi ţinuti să răspundă pentru prevederile 
legislaţiei în vigoare (sistemul de neimpozitare a cheltuielilor şi de documentare a achiziţiilor) sau acţiunile ilegale 
ale unor terţe persoane. 
 
Companiile nu pot fi învinuite de falsificarea documentelor de provenienţă (origine) a mărfurilor, pentru ca nu 
dispun de mecanisme de a verifica autenticitatea semnăturilor aplicate pe actele de achizitii. În acelaşi timp, 
învinuirile aduse privind majorarea prețului de achiziție sunt nefondate, pentru că legislația în vigoare nu prevede 
anumite cerințe privind prețurile de procurare a produselor. Acestea din urmă sunt dictate de piaţa locală și 
internaţională, precum și de concurența la achiziţia produselor între jucătorii pieţei.  
 
Drept consecință a acțiunilor de mai sus a organelor fiscale, apar următoarele deficiențe practice în relația 
cumpărător – persoana fizică:  

- reticenţa persoanelor fizice de a semna acte de achiziţie cu agenţi economici, respectiv imposibilitatea 
agenților economici de a documenta procurarea de materia primă agricolă 

- frica persoanelor fizice de a recunoaște vînzarea produselor agricole în fața inspectorilor fiscali, dat fiind 
faptul că multe persoane fizice nu cunosc că veniturile obţinute de personele fizice la livrarea bunurilor 
agricole nu sunt impozabile conform art. 20 lit y) al Codului Fiscal 

- procedura anevoioasă de colectare a documentelor necesare de la fiecare persoană fizică în parte, avînd 
în vedere termenele limitate în care trebuie să opereze procesatorii în plin sezon agricol 

- etc. 
 
Această stare de fapt nu face decât să aducă prejudicii proceselor economice din ramura de procesare și export 
a produselor nominalizate, agenţii economici fiind în dificultate de a demonstra provenienţa produselor agricole, 
cheltuielile pentru aceaste achiziţii nefiind ulterior considerate deductibile, iar obţinerea certificatelor de origine de 
la Serviciul Vamal fiind tergiversată substanţial. 
Mai mult decât atât, în baza informațiilor parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal sunt deschise 
dosare penale de către Procuratura, cu atragerea în proces a companiilor procesatoare. 
 
Deşi companiile activează în conformitate cu legislația în vigoare, interpretarea din partea autorităților fiscale a 
procedurilor de achiziție a produselor agricole de la persoane fizice aduce un impact negativ asupra potenţialului 
de export a producătorilor și procesatorilor autohtoni. Toate acestea crează dificultăţi majore companiilor 
procesatoare din Moldova şi generează un val de îngrijorare şi de demotivare. 
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Propunerile de soluționare a problemelor enunțate 
 
Luînd în consideratţe scara la care a  escaladat problema şi complexitatea consecinţelor, considerăm că este 
necesară excluderea deficientelor stabilite şi implementarea unor mecanisme care să ofere procesatorilor şi 
exportatorilor de produse nominalizate posibilitatea de a încheia tranzacţii cu agricultori – persoane fizice, fără a fi 
supuşi, în permanenţă, riscului sancţionării şi controalelor aspre din partea organelor fiscale. 
 
În context, în vederea respectării şi promovării obiectivelor de dezvoltare a industriilor exportatoare, asumate în 
Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1288 din 9 noiembrie 2006 şi Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”: ŞAPTE soluţii 
pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei, aprobată prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012, considerăm că 
este necesar să fie revizuită reglementarea mecanismului de achiziţionare a bunurilor agricole de la 
persoanele fizice sau să fie revizuită atitudinea organelor fiscale și vamale față de companiile 
procesatoare și exportatoare de produsele nominalizate.  
 
Aşadar, propunem crearea unui grup de lucru cu participarea Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de 
Stat și Serviciului Vamal în vederea îmbunătățirii procedurilor legale de formare a documentelor de 
procurare a producţiei agricole şi, în final, excluderii problemelor enunţate. 
 
Spre exemplu, Grupul de lucru poate analiza posibilitatea reevaluării procedeelor de procurare a materiei prime 
agricole de la persoane fizice cu stabilirea anumitor interdicţii de plata în numerar pentru persoane fizice pentru 
cantitatile de producţie agricolă ce excede o anumita limită. În cazul în care această limită este depaşită, atunci 
achitările sa fie efectuate exclusiv prin transfer bancar.  
 
Deși recunoaștem că prevederile legislației în vigoare pot fi utilizate de către anumiți intermediari de rea-credință 
pentru scopul de evaziune fiscală, totuși credem că procesatorii și exportatorii de produse nominalizate nu ar 
trebui să fie victimele prevederilor legislației în vigoare. Așadar, considerăm că urmează să fie identificată o 
formulă de compromis, care pe de o parte să permită excluderea fraudelor la achizitia materiei prime agricole, iar 
pe de alta parte sa nu pericliteze activitatea companiilor procesatoare de produse nominalizate, asigurînd pe 
această cale creşterea economică a ţării. 
 
De asemenea, rugăm intervenţia Dvs în vederea instituirii unui moratoriu asupra sancţiunilor sau altor măsuri 
aplicabile companiilor procesatoare pentru neconcordanţele formale (care însă nu au adus prejudicii bugetului de 
stat) depistate în documentele de evidenţă primară a achiziţiilor efectuate de la persoane fizice, pîna la 
elaborarea şi punerea în aplicare a unui concept nou de reglementare  a achiziţiilor şi achitărilor în numerar la 
cumpărarea materiei prime agricole de la persoane fizice.  
 
De asemenea, este recomandabilă conlucrarea între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relatii 
Funciare şi Cadastru şi Serviciul Fiscal de Stat, în vederea elaborării unui sistem de înregistrare şi evidenţă a 
culturilor agricole, inclusiv a producţiei din livezile, viile şi grădinile care se află în posesia sau proprietatea privată 
a persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova. Acest registru al culturilor agricole va permite evaluarea 
recoltelor viitoare, precum şi informarea organelor fiscale despre potenţialul anual de producţie a tuturor 
terenurilor agricole. 
 
În concluzie, dorim  să reiterăm disponibilitatea noastră de a colabora  cu autorităţile competente în vederea 
îmbunătăţirii situaţiei sus-menţionate.  
 
Vă rugăm să primiţi asigurările celei mai înalte consideraţii. 
 
Cu un deosebit respect,  
 
 
 
Mila Malairău  
Director executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 


