Anexa 2

Recomandări FIA pe Politica Fiscală, Bugetară și Vamală pentru anul 2016

1.

Propunere

Problema abordată

Eliminarea taxei lunare de
lux 2.5% din venit (Legea
nr.
827/200)
pentru
serviciile
de
telefonie
mobilă.

Se atestă o POVARĂ
FISCALĂ mărită pentru
unii investitori străini. Taxa
introdusă în 2000 ca o taxă
pentru servicii de lux, deși
serviciile de telecomunicație
sunt social necesare. Este o
taxă
ce
distorsionează
concurența,
discriminând
furnizorii de servicii de
telefonie mobilă în raport cu
alți furnizori de servicii de
telefonie și alte sectoare ale
economiei.

bir. 413, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A,
MD-2012, Chişinău, Moldova

Impactul scontat

Argumentare
În prezent, contibuţia majoră în Fondul de susținere socială a populației o
constituie defalcările companiilor de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 la
sută din venitul obţinut din vînzările acestor servicii.
Considerăm discreditoriu aplicarea acestei taxe pe veniturile din prestarea
serviciilor de telefonie mobilă, care nu constituie servicii de lux ci de
strictă necesitate, aceste fiind consumate inclusiv de către populaţia social
vulnerabilă (copii/bătrîni, etc).
La fel discreditoriu consideram % defalcarilor in Fond aplicat
companiilor de telefonie mobilă, care este de 25 ori mai mare în
comparație cu cel de 0,1 la sută din suma achitată de instituțiile financiare
la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar.
Considerăm necesară Modificarea Legii fondului republican şi a
fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.827 din 18.02.2000,
prin introducerea unei taxe sociale unice de stat de contribuire la
susţinerea socială a populaţiei, transferate solidar la bugetul de
stat/bugetul asigurărilor sociale de stat de către toţi agenţii economici ce
desfăşoară activitate de întreprinzător.
Această taxă poate fi stabilită, de exemplu, în mărime de 0,1% din cifra
de afaceri.
Legea fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a
populaţiei nr.827 din 18.02.2000 prevede obligația de contribuție doar
pentru 3 tipuri de operațiuni economice (restul fiind din granturi, donații
și contribuții benevole) :a) Prestarea serviciilor de telefonie mobilă (2,5%,
plătitor- operatorii serviciilor de telefonie mobilă); b) vânzarea către
persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie în
valută străină contra mijloace băneşti în numerar (0,1 la sută din suma
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achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în
numerar, plătitor- Băncile licenţiate şi casele de schimb valutar); c)
perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare al automobilului
(50 de lei per certificat eliberat, plătitor - Ministerul Dezvoltării
Informaţionale).
Contribuția preponderentă în veniturile Fondului o constituie transferurile
operatorilor de telefonie mobilă, ceea ce constituie o presiune fiscală
majoră pe veniturile din vânzări ale acestora și îi pune în concurență
neloială cu furnizorii de telefonie fixă și internet, providerii care livrează
servicii de telefonie prin internet (skype, viber, etc.). Se contureaza o
tendință tot mai mare de a comunica prin internet și nu prin telefonia
mobilă.
Mai mult ca atât, contribuția respectivă se percepe atât din vinzările cu
amanuntul catre utilizatorii finali, cât și din vinzările de servicii de
interconectare cătrea alți operatori de telefonie mobilă, astfel are loc
taxarea dublă a veniturilor din servicii de telefonie mobilă.
Contributia operatorilor de telfonie mobilă în Fondul de susținere a
populației a fost introdusă în anul 2000 când serviciile de telefonie
mobilă erau un lux (2$ per abonament), în 2007 fiind modificată și
stabilită în mărime de 2.5 % din venitul din vinzări de servicii de telefonie
mobilă.
În prezent insă serviciile de telefonie mobilă au devenit o necesitate și un
serviciu ce se cere a fi cât mai accesibil întregii populații.
Mijloacele acumulate în Fond sunt destinate acordării ajutoarelor
persoanelor social vulnerabile și celor sărace. Respectiv, solicităm o
contribuție solidară echitabilă în acest Fond a unui cerc mai larg de
agenți economici.
2.

Contribuţiile
la
asigurările sociale de stat
Angajatorul
achită
la
Bugetul
Asigurărilor
Sociale de Stat 23%,

Diminuarea contribuţiilor
plătite de angajator şi
majorarea proporţională a
contribuţiilor individuale
ale salariaţilor.

bir. 413, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A,
MD-2012, Chişinău, Moldova
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3.

calculate din valoarea
salariului
brut,
iar
angajatul achită la Bugetul
Asigurărilor Sociale de
Stat 6%, fiind stabilită
limita maximă a acestora,
calculată la 5 salarii medii
pe economie (valoare
stabilită anual de Guvern).
Contribuţiile
la
asigurările sociale de stat
Angajatorii din agricultură
pot beneficia în prezent de
facilități la contribuțiile de
asigurări sociale, dacă
practică
în
decursul
întregului
an
bugetar
exclusiv
activităţile
agricole menționate în
grupele 01.1-01.4 din
CAEM. Astfel, angajatorii
sunt
restricționați
în
obținerea altor venituri (de
ex.
comercializarea
pieselor
de
schimb
neutilizate, transmiterea în
subarendă a terenurilor
agricole, transmiterea în

Stimularea
apariţiei
fondurilor private de pensii
prin
redirecţionarea
contribuţiilor individuale la
discreţia salariaţilor.

Îmbunătățirea mediului de
afaceri
în
domeniul
agriculturii prin revizuirea
condiției de aplicare a
facilității la contribuțiile de
asigurări sociale, astfel
încât aceasta să fie acordată
angajatorilor care au o
pondere mai mare de 75% a
venitului din vânzări din
activitățile agricole.

bir. 413, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A,
MD-2012, Chişinău, Moldova

Potrivit art. 1 p.1.4 din Anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2015, angajatorii din agricultură pot beneficia de o
facilitate la contribuțiile de asigurări sociale calculate de la fondul de
salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice.
Facilitatea constă în aplicarea unui tarif al contribuţiei de asigurări sociale
de stat obligatorii de 22%, din care 16% se achită din mijloacele
angajatorului, iar 6% din bugetul de stat.
Pentru a beneficia de această facilitate, angajatorii sunt obligați să
respecte anumite condiții și anume - practicarea în decursul întregului an
bugetar exclusiv a activităților stipulate în grupele 01.1-01.6 din CAEM.
Astfel, angajatorul este obligat să obțină venituri operaționale în proporție
de 100% din activități agricole. Pe parcursul a mai multor ani de aplicare
a acestei facilități, precum și în cadrul controalelor fiscale efectuate de
către organele cu atribuții de administrare fiscală, au fost constatate mai
multe dificultăți în aplicarea acesteia.
Aceste dificultăți se explică prin faptul că angajatorii sunt restricționați în
obținerea veniturilor, altele decât cele din activități agricole, de ex.:
 dacă angajatorul din domeniul agriculturii deține stocuri
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locațiune a echipamentelor
agricole etc.)

neutilizate de piese de schimb sau semințe (înregistrate la contul
contabil 211), atunci agentul economic nu are posibilitatea să le
comercializeze către persoane terțe, dacă dorește să beneficieze în
continuare de facilitatea la contribuţiile de asigurări sociale;
 dacă angajatorul din domeniul agriculturii transmite în subarendă
unele suprafețe agricole sau transmite în locațiune o parte din
spațiile sale de depozitare (pentru a obține o utilizare maximă a
activelor pe care le deține), la fel, agentul economic din domeniul
agriculturii este restricționat în desfășurarea unor astfel de
activități;
 dacă clienții angajatorului din agricultură solicită prestarea
serviciilor de transport a producției agricole, atunci angajatorul
agricol nu poate oferi astfel de servicii, întrucât acestea nu se
includ în grupele 01.1-01.6 din CAEM;
 dacă angajatorul agricol intenționează să transmită în locațiune
echipamentele agricole sau tractoarele (pentru a putea utiliza mai
eficient mijloacele fixe pe care le deține), la fel, această activitatea
nu este posibil să fie efectuată, întrucât activitatea de locațiune nu
este inclusă în grupele 01.1-01.6 din CAEM.
În consecință, se poate constata că agenții economici din domeniul
agriculturii sunt restricționați foarte mult în activitățile care pot să le
desfășoare, dacă vor să beneficieze de facilitatea la contribuţiile de
asigurări sociale.
Beneficii
Considerăm că aceste modificări la Legea anuală privind bugetul
asigurărilor sociale de stat vor îmbunătăți mediul de afaceri din Republica
Moldova în domeniul agriculturii și va impulsiona dezvoltarea acestui
sector al economiei naționale.
Costuri
Considerăm că implementarea acestor modificări nu va duce la majorarea
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costurilor din partea statului, întrucât numărul de agenți economici care
vor putea beneficia de facilitatea la asigurări sociale nu se va majora.
Modificările respective doar vor îmbunătăți mediul de afaceri pentru
agenții economici din agricultură care deja beneficiază de această
facilitate.
4.

Inventarierea anuală
Agenții economici sunt
obligați
să
efectueze
invetarierea anual.

Modificarea Ordinului
MF Nr. 60 din 29.05.2012
cu privire la aprobarea
regulamentului privind
inventarierea.
A prevedea obligativitatea
efectuării
inventarierii
patrimoniului entității o
dată la 4 ani. Pe această
perioadă,
desfășurarea
inventarierii trebuie să
rămână
la
discreția
acționarilor
sau
a
managementului
companiei.

5.

Contribuţii la asigurările
obligatorii de asistenţă
medicală
Primele
de
asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală plătite de angajat
neplafonate
sunt
discriminatorii în raportul
procentului (4,5% in anul
2015) stabilit spre reţinere
din plăţile salariale şi

Plafonarea primelor de
asigurare de asistenţă
medicală plătite de angajat,
similar mecanismului de
plafonare a contribuţiilor
individuale de asigurări
sociale.

bir. 413, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A,
MD-2012, Chişinău, Moldova

Angajații contributori de prime, ce achită sume mari din salariu în
sistemul public de asigurare medicală, practic nu beneficiază de aceste
servicii, deoarece sistemul public de sănătate se confruntă cu multe
probleme, inclusiv persistența plăților informale (mita), calitatea
serviciilor prestate, atitudinea personalului medical, ineficiența în
cheltuirea fondurilor de sănătate, număr mare de persoane neasigurate ce
primesc salariile «in plic» și a persoanelor asigurate prin achitarea primei
în sumă fixă, inclusiv cu reducere 50%, care este de zeci/sute/mii ori mai
mică decât contribuția procentuală.
Propunerea de a stabili un plafon maxim pentru primele de asigurare de
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6.

mărimea fixă stabilită pentru
unele categorii de persoane
fizice (4056 lei in anul
2015). Persoanele fizice ce
achită prime de asigurare
medicală în marime fixă
(inclusiv cu reducere de
50%) beneficiază de acelaşi
cuantum de servcii medicale
gratuite cu persoanele fizice
angajati care plătesc lunar
plăţi neplafonate din salariu
care pot fi de mii de ori mai
mari decît cele plătiite în
marime fixă.
Impozitul
pe
venit Revizuirea regulilor de
deducere
în
scopul
persoane juridice
Nu este claritate în aplicarea impozitului pe venit din
art.24 pct.4¹ din Codul activitatea de întreprinzător.
Fiscal Titlul II ”Impozitul pe
venit” informaţiile la subiect
fiind contradictorii şi total
opus argumentelor aduse de
Ministerul Finanţelor până
la includerea prevederii date
în Codul fiscal. Se întrevede
o interpretare abuzivă ce
poate conduce la riscuri
majore pentru contribuabilii
mari, credibili, cu investiții
străine.

În special, ne referim la
necesitatea definirii unor
criterii clare in aplicarea
art.24 pct.4¹ din Codul
Fiscal Titlul II ”Impozitul
pe venit”.

bir. 413, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A,
MD-2012, Chişinău, Moldova

asistenţă medicală plătite de angajat, similar mecanismului de plafonare a
contribuţiilor individuale de asigurări sociale vine în scopul creării de
condiții echitabile pentru persoanele ce platesc contribuții majore.
Prin introducerea sistemului de plafonare, aceştia vor contribui și în
sistemul de asigurare medicală, dar totodată vor avea posibilitate adițional
de a direcționa o parte din venituri pentru alte servicii medicale:
• pentru procurarea polițelor de asigurare medicală facultativă (pentru
aceleași servicii sau servicii suplimentare) pentru a beneficia de acordarea
asistenței medicale și în clinicile private;
• pentru asigurare amedicală facultativă a membrilor de familie;
• transferarea în conturi acumulative personale, care pot fi mai târziu
utilizate în scopuri medicale neacoperite prin asigurare obligatorie sau
facultativă, etc.
Ministerul
Economiei
în
comun
cu
Ministerul
Finanţelor
să
aducă claritate în
aplicarea
prevederii pentru
evitarea
discriminării
business-ului
investitorilor
străini.
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7.

Impozitul
pe
persoane juridice

venit

Evidenţa
şi
calcularea
amortizării
imobilizărilor
corporale şi mijloacelor fixe
în scopuri fiscale este foarte
anevoioasă şi necesită foarte
multe resurse în calculare,
efectul
fiscal
nefiind
justificat în comparţie cu
resursele utilizate.

Stabilirea
evidenţei
şi
calculării
amortizării
imobilizarilor corporale şi
mijloacelor fixe în scopuri
fiscale aceiaşi cu evidenţa
financiară.

bir. 413, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A,
MD-2012, Chişinău, Moldova

Promovarea unor Sistemul existent de determinare a uzurii mijloacelor fixe în scopuri
politici
de fiscale este foarte complicat, şi de fiecare dată la calcularea impozitului pe
claritate
şi venit creează mari dificultăți contribuabililor, reprezentând 80% din toată
simplificare
a munca depusă la completarea Declarației anuale cu privire la impozitul pe
exerciţiilor
venit. Și pentru inspectorii fiscali ce verifică corectitudinea calculării
fiscale.
uzurii în scopuri fiscale acest exercițiu este unul foarte complicat.
Elementele ce complică aceaste oprațiuni sunt:
1.Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în
scopuri fiscale prin HG nr. 289 din 14.03.2007 de care ne conducem este
învechit și nu face referință la o mare parte din situații ce apar în practică.
2. Analiza mijloaceleor fixe în evidenţa contabilă sub aspectul includerii
în Registru în scopuri fiscale. Pot exista situaţii când unele mijloace fixe
nu vor fi recunoscute în scopuri fiscale, de exemplu, nefiind în scopuri de
antreprenoriat. Mai recent s-au complicat lucrurile cu uzura în scopuri
fiscale a automobilelor utilizate de persoanele din grupele 112, 121 din
Clasificatorul ocupațiilor al RM.
3. O altă problemă este repartizarea între categorii de proprietate a
activelor noi-procurate. Această repartizare se face conform HG nr. 338
din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi
activelor nemateriale. Uneori aprecierea categoriei necesită eforturi destul
de mari, deoarece în acest catalog nu sunt prevăzute toate tipurile de
active, mai ales cele apărute recent, care în momentul adoptării pur și
simplu nu existau.
În cazurile în care în Catalog nu se regăsesc anumite mijloace fixe punctul
84 ne permite să utilizăm experienţa proprie sau experienţa organizaţiei
de exploatare a activelor similare şi experienţa altor întreprinderi sau pot
fi atraşi în aceste scopuri specialişti competenţi (cheltuieli suplimentare).
4. Extrem de dificilă este și evidența în scopuri fiscale a reparaţiei
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mijloacelor fixe. Problema constă în divizarea reparaţiei de deservirea
tehnică, deoarece deservirea tehnică se recunoaşte în scopuri fiscale în
mărime de 100%, iar reparaţia numai 15% din baza valorică de la
începutul anului pe categoria respectivă. Înmulte cazuri companiile nu au
specialişti care să le divizeze, deoarece în mare majoritate lucrările de
reparaţii şi de deservire se fac de companii specializate (staţii de reparaţie
auto, firme de construcţii, etc.). Deci toată sarcina revine contabilului,
care trebuie să ştie de exemplu, că schimbul unei garnituri la un
autoturism este deservire tehnică sau este o reparaţie.
5. Alt aspect este ieşirea mijloacelor fixe. Aici trebuie să ştim a utiliza o
serie de indicatori precum,venitul obţinut prin comercializarea mijloacelor
fixe, baza valorică ajustată, valoarea restantă a autoturismului înstrăinat în
cazul când a fost inclus la valoare de 200000 lei, etc.
6. În final, după finisarea completării Registrului în scopuri fiscale trecem
la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit forma VEN 12
aprobata prin Hotărârea Guvernuluinr. 596 din 13.08.2012. Aferent
mijloacelor fixe în Declaraţie sunt tocmai 10 rânduri de completat: 0206,
0207, 02016, 03011, 03012, 03020, 03021, 03034, 03035, 03041,la care
trebuie să cunoști ce indicatori de pus şi pentru ce cazuri, ceea ce este o
muncă enormă fară eficienţă.
Reieșind din cele relatate, se necesită cât mai curind o schimbare
cardinală la acest capitol.
Eficiența de taxe nu este comparabilă cu befortul depus, iar prin
simplificarea regulilor fiscale se vor eficientiza nu doar resursele
contribuabililor, dar și a statului de administrare fiscală, contestări,
amenzi, explicaţii, etc.
8.

Taxa pe valoarea adăugata

Modificarea

bir. 413, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A,
MD-2012, Chişinău, Moldova
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Emiterea
facturilor
la
livrările către persoane
fizice necesită resurse şi
costuri nejustificate pentru
companii, pe motiv că
persoanele fizice nefiind
subiecti ai impunerii cu
TVA nu pot utiliza TVA
indicat în facturile fiscale.

9.

10
.

Taxa pe valoarea adăugata
Nu este claritate în aplicarea
art.102 pct.11 din Codul
Fiscal Titlul III ”TVA”
informaţiile la subiect fiind
contradictorii şi total opus
argumentelor
aduse
de
Ministerul Finanţelor pînă la
includerea prevederii date în
Codul fiscal. Se întrevede o
interpretare abuzivă ce poate
conduce la riscuri majore
pentru contribuabilii mari cu
investiţii străine.
Corelarea
termenilor
utilizaţi în legislaţia
fiscală cu Standardele
Internaţionale
de
Raportare Financiară şi

Titlului III „TVA” din
Codul fiscal cu excluderea
obligaţiei de emitere a
facturilor fiscale la livrările
de mărfuri şi servicii către
persoanele fizice, inclusiv
in
cadrul
comerţului
electronic.
Stabilirea
emiterii
Facturilor
(facturilor de expediţie) la
livrările către persoane
fizice ce nu practică
activitate de întreprinzător.

politici
de
facilitare
a
documentării
operaţiunilor
economice
în
relaţiile entităţilor
cu
persoanele
fizice.

Definirea unor criterii
clare şi în favoarea
contribuabililor mari şi
credibili
în
aplicarea
art.102 pct.11 din Codul
Fiscal Titlul III ”TVA”.

Ministerul
Finanţelor
în
comun
cu
Ministerul
Economiei
să
aducă claritate în
aplicarea
prevederii pentru
evitarea
discriminării
business-ului
investitorilor
străini.

În contextul celor expuse
mai
sus,
propunem
uniformizarea şi corelarea
termenilor
utilizaţi
în
legislaţia fiscală cu cei
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noile
Standarde
Naţionale
de
Contabilitate

prevăzuţi de noile SNC şi
de SIRF.

Începând cu 1 ianuarie
2012 entitățile de interes
public sunt obligate să
întocmească
situații
financiare
conform
Standardelor
Internaţionale
de
Raportare
Financiară
(„SIRF”), iar începând cu
1 ianuarie 2015 este
obligatorie
aplicarea
noilor Standarde Naţionale
de Contabilitate („SNC”)
de către toate entitățile cu
excepția celor de interes
public și celor care nu au
adoptat SIRF-urile.
În scopuri fiscale, se pot
folosi metode de evidenţă
financiară
bazate
pe
prevederile noilor SNC şi
a SIRF-urilor care nu
contravin
prevederilor
legislaţiei fiscale. SIRFurile și noile SNC-urile
includ termeni noi, care
diferă de cei utilizaţi în
legislaţia fiscală şi care
bir. 413, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 81A,
MD-2012, Chişinău, Moldova
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11.

12.

pot genera confuzii şi
interpretări ale legislaţiei
fiscale.
Impozitul
pe
venit
persoane fizice
Venitul anual al salariaţilor
ce nu depăşeşte 29 640 de
lei este impozitat cu 7%, iar
cel ce depăşeşte acest nivel
se impozitează cu 18%.
Fiecare salariat beneficiază
de o scutire personală din
venit de 10 128 de lei pe an.
Evidenţa şi calcularea
uzurii mijloacelor fixe în
scopuri fiscale

Stabilirea
scutirii
personale anuale la nivelul
minimului de existenţă.
Aplicarea unei cote unice a
impozitului pe venit sau
majorarea plafonului de
aplicare a cotei de 7%.
Art. 26-27. A unifica
evidenţa în scopuri fiscale
a mijloacelor fixe cu
evidenţa financiară.

Evidenţa uzurii mijloacelor
fixe în scopuri fiscale nu
numai că este de o
complexitate sporită, ceea ce
duce la numeroase erori, dar
necesită
şi
resurse
considerabile din partea
contribuabililor.
Simplificarea modului de
ţinere
a
evidenţei
mijloacelor fixe în scopuri
fiscale
ar
reduce
semnificativ atât timpul
consumat
de
către
contribuabili la întocmirea
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13.

14.

dării de seamă privind
impozitul pe venit din
activitatea de întreprinzător,
cât şi eventualele erori ce
apar la ţinerea evidenţei
mijloacelor fixe.
Deducerea
cheltuielilor A se prevedea în legislația
divizarea
pentru reparaţia capitală fiscală
cheltuielilor
privind
şi cea curentă
reparația capitală și cea
curentă,
astfel
încât
cheltuielile privind reparația
capitală în cazul capitalizării
să fie deduse în întregime pe
perioadă
valabilității
contractului de locațiune.
A racorda legislaţia la
Restituirea TVA
prevederile Directivei a
Legislația fiscală stabilește VI-a a Uniunii Europene,
expres și limitează cazurile astfel
încât
agenţii
în care agenţii economici economici
să
poată
pot solicita restituirea TVA beneficia de dreptul de a
(de ex. operaţiuni de export, solicita restituirea TVA
efectuarea
investiţiilor atunci
când
se
capitale). Astfel, companiile înregistrează o creanță
care nu efectuează astfel de privind TVA.
tranzacții și înregistrează
trecerea în cont a TVA
(debit
TVA)
datorită
diverselor motive (inclusiv
cele ce țin de perioadele
diferite în care se efectuează
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15.

16.

17.

procurările și livrările) sunt
obligate să investească
mijloace bănești adiționale
în creanța privind TVA.
abroga
prevederea
TVA la importul de A
referitoare
la
achitarea
TVA
servicii
la importul de servicii la
data plății pentru servicii.
A prevedea achitarea TVA
la importul de servicii
până la data de 25 a lunii
următoare
celei
de
efectuare a plății pentru
serviciile importate.
Accizele achitate de către A permite producătorilor de
producătorii de mărfuri mărfuri supuse accizului să
transfere valoarea accizelor
supuse accizului
Actualmente producătorii aferente până la sfârşitul
de mărfuri supuse accizului lunii (similar TVA).
sunt obligaţi să vireze la
Bugetul de Stat accizele
aferente
în
momentul
livrării producţiei.
Inițierea de dosare penale A alinia legislaţia Republicii
pentru
erori
tehnice Moldova la cele mai bune
ale
Uniunii
depistate în declarațiile practici
fiscale
ale
agenților Europene privind aplicarea
sancțiunilor penale pentru
economici
Legislația,
precum
și încălcări fiscale.
abordarea
practică
a
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organelor de urmărire
penală permit inițierea de
dosare penale chiar și în
cazul depistării unor erori
tehnice
în
declarațiile
fiscale. Astfel, inițierea
dosarelor penale constituie
niște
instrumente
de
exercitare
a
presiunii
asupra
administratorilor
agenților economici și
reduce
atractivitatea
climatului investițional din
Republica Moldova.
18.

Perioada fiscală privind
impozitul pe venit al
persoanelor juridice
Aplicarea unei perioade
fiscale
referitoare
la
impozitul pe venit diferită
de
anul
calendaristic,
similar cu prevederile
inserate deja în Legea
contabilităţii.

Legislația fiscală stabilește
că
anul
calendaristic
reprezintă perioada fiscală
privind impozitul pe venit,
în
timp
ce
Legea
contabilităţii
permite
aplicarea unei perioade de
gestiune diferite de anul
calendaristic și care să
corespundă cu perioada de
gestiune a întreprinderiimamă.
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 îmbunătățirea poziţiei Republicii Moldova în Clasamentele
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În consecință, companiile
sunt obligate să pregătească
în
prezent
rapoartele
financiare de două ori: o
dată, pentru a întocmi
Declaraţia privind impozitul
pe venit, şi a doua oară,
pentru
a
consolida
rezultatele financiare cu
entitatea mamă.

diferită de anul calendaristic, legislaţia fiscală oricum impune aceste
entităţi să calculeze obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit în baza
veniturilor şi cheltuielilor constatate în contabilitatea financiară pe
parcursul anului calendaristic.
Astfel, excepţiile menţionate în art. 32, alin. (1) al Legii contabilităţii nu
pot fi implementate de facto în practică şi entităţile din Moldova (în
special cele cu investiţii străine) sunt obligate să pregătească în prezent
rapoartele financiare de două ori: o dată pentru a întocmi Declaraţia
privind impozitul pe venit şi a doua oară pentru a consolida rezultatele
financiare cu entitatea mamă.
Potrivit estimărilor efectuate de către Asociația Investitorilor
Străini, la pregătirea rapoartelor financiare anuale de către o companie cu
investiții străine sunt implicate în medie 4 persoane din departamentul
financiar cu un salariu mediu lunar de 9,400 lei. Fiecare din aceste
persoane consumă aproximativ 160 de ore (aprox. o lună de lucru).
Respectiv, costurile privind timpul consumat de către o companie
(inclusiv contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare
medicală) reprezintă:
( 4 pers. x 1 lună x 9,400 lei/lună ) x 126,5% = 47,564 lei
De asemenea, contribuabilii vor putea economisi resurse financiare
prin faptul că nu va fi necesară efectuarea auditului financiar de două ori
în an (o dată pentru anul calendaristic și o dată pentru anul financiar).
Economiile ar putea fi estimate la cel puțin 5,000 euro (87,500 lei) per
companie.
Luând în considerare că, aceste prevederi pot afecta de la 10 la 50
de companii cu investiții străine, economiile care ar putea fi efectuate în
fiecare an de către toți agenții economici variază între 1,350,640 lei și
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6,753,200 lei.
În același timp, prin implementarea proiectului de lege, încasările la
bugetul public naţional nu vor fi influențate, întrucât impozitul pe venit se
va achita în avans în rate – până la sfârșitul fiecărui trimestru al perioadei
fiscale.
De asemenea, autorităţile cu atribuţii de administrare fiscală vor fi
mai flexibile în planificarea controalelor fiscale. Aceasta deoarece
termenul limită pentru depunerea Declaraţiei privind impozitul pe venit
de trei luni după finisarea perioadei fiscale se va aplica şi în cazul
contribuabililor care vor utiliza o perioadă fiscală diferită de anul
calendaristic. De regulă, autorităţile fiscale pot verifica obligaţiile privind
impozitul pe venit a contribuabilului după data de 1 aprilie (la expirarea a
celor trei luni după finisarea anului calendaristic). În timp ce în cazul
contribuabililor care vor aplica o perioadă fiscală diferită, data începând
cu care se va putea efectua verificarea obligaţiilor privind impozitul pe
venit ar putea fi în orice lună a anului. Ceea ce îi oferă autorităţilor fiscale
o flexibilitate în planificarea controalelor totale.
La implementarea proiectului de lege se vor suporta și anumite costuri.
Astfel, organele fiscale vor suporta cheltuieli privind ajustarea
programelor informatice la noile perioade fiscale privind impozitul pe
venit, care ar putea fi aplicabile doar pentru anumiți contribuabili.
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