Ediţia nr. 5
Stimați jurnaliști,
Buletinul informativ are scopul de informare a presei privind activitățile și inițiativele dezvoltate de
Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova) în vederea îmbunătățirii cadrului de
reglementare și condițiilor de derulare a afacerilor în Republica Moldova.
În cazul în care vă interesează să primiți informații adiționale privind orice inițiativă descrisă mai
jos, vă rugăm să ne contactați la info@amcham.md.

FISCALITATE
AmCham salută modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal de Stat privind modul de
prezentare a informației despre facturile fiscale
Inspectoratul Fiscal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor a emis un ordin privind stabilirea
modului și termenilor de prezentare organului fiscal a informației despre facturile fiscale pasibile
înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate cu
depășirea termenului stabilit de Codul fiscal.
AmCham salută noile modificări, confom cărora au fost excluse dificultățile de trecere în cont a TVA
aferentă procurărilor în baza facturilor fiscale, care nu au fost înregistrate sau au fost înregistrate
cu întârziere în Registrul electronic al facturilor fiscale.
Mai multe detalii aici

AmCham a actualizat Avizul la proiectul Politicii fiscale și vamale pentru anul 2015
În urma mai multor consultări publice, AmCham a trimis în atenția Ministerului Finațelor Avizul
actualizat la proiectul Politicii fiscale și vamale pentru anul 2015. Acesta conține opinii și comentarii
suplimentare pe marginea reperelor de bază ale modificărilor și completărilor propuse la acest
proiect, care au impact potential major asupra calității mediului de afaceri.
Mai multe detalii aici

Intenția de a diminua cuantumul deducerilor privind cheltuielile aferente activității de
filantropie şi sponsorizare de la 10 % la 2 %
AmCham a transmis o scrisoare de poziție Prim-ministrului Iurie Leancă, prin care atrage atenția
asupra unor amendamente propuse în cadrul Proiectului de lege ce vizează Politica fiscală și vamală
pentru anul 2015, și anume diminuarea cuantumului deducerilor privind cheltuielile aferente
activității de filantropie și sponsorizare de la 10 % la 2 %. AmCham argumentează că micșorarea
limitei pentru sponsorizări de la 10 % la 2 % din venitul impozabil este una drastică, iar motivele
prezentate de Ministerul Finanțelor sunt neclare. De asemenea, AmCham subliniază că un
Regulament privind metoda de confirmare a donațiilor în scopuri filantropice și/sau de sponsorizare
există și că acesta, fiind restrictiv, elimină orice scheme de evaziune fiscală între contribuabili și
beneficiari. Prin urmare, AmCham pledează pentru soluționarea punctuală a problemelor identificate
și pentru evitarea creării obstacolelor artificiale, care ar putea descuraja mediul privat de la acțiuni

caritabile.
Mai multe detali aici

REGLEMENTAREA AFACERILOR
AmCham salută modificarea Ordinului Ministerului Sănatății cu privire la organizarea și
efectuarea Controlului treziei
Conform noului Ordin al Ministerului Sănătății, Controlul treziei se efectuiază în mod obligatoriu în
toate unitățile (persoanele juridice) indiferent de forma juridică de organizare, care dețin mijloace
de transport de pasageri și /sau de mărfuri periculoase. În celelalte unități ce dețin mijloace de
transport, efectuarea controlului treziei este recomandabilă și tine de decizia conducătorului unității
(persoane juridice). Modificarea Regulamentului este salutată de AmCham.
Mai multe detalii aici

AmCham recomandă Camerei Înregistrării de Stat să asigure publicitatea datelor
exhaustive
AmCham își exprimă îngrijorarea cu privire la lista restrânsă de categorii de date ce urmează să
devină accesibile publicului larg și anume: domeniile de activitate, datele de contact, data
înregistrării, lista conducătorilor, sediul întreprinderii comerciale. Conform Codului Civil datele
înregistrării de stat se înscriu în registrul de stat, fiind accesibile oricărei persoane.
Cu toate acestea, AmCham salută receptivitatea autorităților statului la solicitarea procesului de
publicare a informațiilor cu caracter public privind agenții economici pe portalul datelor deschise pe
www.date.gov.md, începând cu 1 octombrie 2014.
Mai multe detalii aici

SERVICII FINANCIARE
AmCham manifestă îngrijorare privind eventuala implementare a mecanismului taxării
inverse pentru anumite tipuri de livrări
AmCham solicită implicarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare în evaluarea impactului implementării mecanismului de taxare inversă pentru livrările
efectuate pe teritoriul R. Moldova a proprietății gajate, a proprietății ipotecate, proprietății
sechestrate și a proprietății întreprinderilor declarare în proces de insolvabilitate. AmCham
consideră că implementarea unui asemenea mecanism este o idee revoluționară care necesită o
abordare precaută, atât la etapa de elaborare, cât și la etapa de aplicabilitate în practică. Din acest
motiv, AmCham remarcă necesitatea de întocmire a analizei impactului de reglementare, întrucât,
de rând cu beneficiul potenţial al încasări veniturilor în buget, se anticipează o serie de costuri
semnificative exprimate prin pierderi economice și fiscale rezultate din tergiversarea procesului de
valorificare a gajului, majorarea provizioanelor, imobilizarea unor resurse financiare adiționale care
a putea fi injectate în finanțarea sectorului real al economiei.
Mai multe detalii aici

Proiectul de lege privind birourile istoriilor de credit este comentat de AmCham
AmCham a transmis o scrisoare de poziție Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței
Financiare, prin care își manifestă speranță în privința îmbunătățirii proiectului pentru asigurarea
unui cadru de reglementare eficient, stabil care să garanteze dezvoltarea sustenabilă a sectorului
financiar nebancar. AmCham consideră că obligarea tuturor instituțiilor financiare, care acordă
credite și împrumuturi, de a prezenta informațiile la cel puțin un birou al istoriilor de credit

constituie o încălcare a protecției proprietății private și a libertății economice garantate de
Constituția R. Moldova. AmCham menționează că relațiile dintre diferite grupuri de actori pe piaţa
de creditare trebuie să funcționeze pe norme constituționale, pe baza principiului reciprocității,
astfel încât afilierea și relațiile comerciale cu biroul să fie voluntare garantându-se autonomia
entităților implicate.
Mai multe detalii aici

Recomandările AmCham privitor la proiectul de lege privind racordarea cadrului legal
autohton la prevederile FATCA
AmCham contribuie la revizuirea proiectului de lege în vederea implementării și aplicării „Acordului
de Cooperare între Guvernul R. Moldova și Guvernul SUA pentru facilitarea implementării
prevederilor Actului privind Îndeplinirea Obligațiilor Fiscale a Conturilor Străine”.
Dispozițiile FATCA prevăd raportarea de către instituțiile financiare străine a informației relevante
privind conturile bancare deținute de contribuabili americani sau entități străine cu acționariat
format în mod substanțial din contribuabili americani către Autoritatea Fiscală Americană (IRS). În
caz contrar, instituția financiară străină va fi obligată să rețină la sursă un impozit în cuantum de 30
%. AmCham argumentează că, conform Directivei Europene 95/46/EC, ținând cont de iminența
impunerii sancțiunilor, titularul va fi nevoit să-și ofere consimțământul în acest sens. De asemenea,
AmCham accentuiază că proiectul de lege nu conține prevederi ce ar permite instituțiilor financiare
participante FATCA de a implementa procedura de taxare a clienților recalcitranți, în sensul
Acordului și a contractului individual semnat între IRS şi instituția financiară.
Mai multe detalii aici

AmCham a sesizat CNPF în privința unor aspecte ce țin de deducerea provizioanelor
AmCham a trimis o scrisoare de poziție Comisiei Naționale a Pieţei Financiare (CNPF), prin care
argumentează că instituțiile financiare nebancare ce practică activitate de creditare sunt
descurajate să își extindă spectrul de servicii, datorită faptului că le este interzis dreptul de
deducere a provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce țin de nerestituirea
finanțărilor. Prin urmare, AmCham sugerează revizuirea și comasarea unor alineate din Codul Fiscal
care ar permite evitarea aspectelor interpretabile în relație cu aceste categorii de contribuabili.
Mai multe detalii aici
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