25 august 2016
Dlui Octavian Armasu
Ministru al Finanțelor

AVIZ
la proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
FIA a examinat setul de materiale ce vizează modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi
vamale pentru anul 2017şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.
Cu această ocazie, vă remitem mai multe comentarii la articolele conținute în respectivul proiect:

Nr.
1.

Articolul Codul fiscal

Comentarii și recomandări

Impozitarea veniturilor din arenda terenurilor Potrivit proiectului de lege, se propune ca veniturile persoanelor fizice din darea în arendă a
agricole obținute de persoanele fizice

terenurilor agricole să fie impozitate final la sursa de plată, la cota de 7%, amendament care
are drept scop eficientizarea administrării fiscale.

1

Art. 90, art. 90 alin. (3) și art. 92 alin. (3) al Scopul care intenționează să îl atingă Ministerul Finanțelor este unul clar și rezonabil. Totuși,
Codului fiscal

proiectul de lege va duce la dificultăți de aplicare în practică a acestor prevederi pentru agenții
economici producători agricoli, cât și la o inechitate fiscală.
1. În special ne referim la faptul că majoritatea (peste 90%) a contractelor de arendă a
terenurilor agricole prevăd plata în natură (în concordanță cu prevederile art. 17 alin.
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(1) și (3) al Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură).
Acest lucru face imposibilă reținerea la sursă a unui impozit final, datorită faptului că
achitarea veniturilor din arendă a persoanelor fizice are loc în natură, și nu în MDL.
Dacă aceste prevederi se vor implementa, povara fiscală se va transfera de la
persoanele fizice (arendatori) la agenții economici producători agricoli (arendași), care
vor fi obligați să își asume cheltuieli suplimentare de 7% din valoarea arendei pentru
calculul și achitarea acestui impozit (și care vor fi nedeductibile din punct de vedere
fiscal – astfel cum prevede art. 30 alin. (2) al Codului fiscal). Aceasta în condițiile
când în ultimii ani producătorii agricoli sunt supuși unor riscuri și costuri
semnificative (riscuri valutare, costuri ridicate de finanțare, riscuri climaterice etc.), iar
subvențiile oferite de stat sunt la nivel mizer comparativ cu statele din regiune.
2. De asemenea, potrivit Sintezei tabelare a propunerilor, cota propusă de 7% are drept
scop asigurarea respectării principiului echității fiscale, prin impozitarea veniturilor
respective la cota primei trepte de impozitare a persoanelor fizice cetățeni. Nu suntem
de acord cu acest argument, datorită următoarelor motive: în prezent, suprafața medie
transmisă în arendă de un cotaș este de 2 ha, ceea ce presupune venituri anuale din
arendă de până la 4 000 MDL. Aproximativ 70% din cotași sunt persoane care nu
obțin alte venituri decât veniturile de arendă (de ex. pensionari, șomeri, persoane
plecate la muncă peste hotare, etc). Respectiv, veniturile din arenda terenurile agricole
sunt mai mici decât valoarea scutirii personale de 10 128 MDL pe an și respectiv în
prezent nu au obligații de plată a impozitului pe venit. Dar, potrivit modificărilor
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propuse, veniturile din arendă (inclusiv, cele mai mici decât scutirea personală) se vor
impozita final cu 7%, ceea ce presupune o povară fiscală mai mare pentru persoanele
cu venituri mici și o povară fiscală mai mică pentru persoanele cu venituri mari, și
deci- inechitate fiscală.
Prin prisma celor menționate mai sus, suntem împotriva modificărilor propuse și
recomandăm excluderea acestora din proiectul de lege.
2.

Înregistrarea de către cumpărător a facturilor Potrivit modificărilor la art. 118¹ alin. (11) al Codului fiscal, se propune de a trece pe seama
fiscale în Registrul general electronic al cumpărătorului obligația de înregistrare a facturilor fiscale primite (indiferent de suma
facturilor fiscale

acestora) în Registrul general electronic al facturilor fiscale, iar Registrul procurărilor să fie
exclus (art. 118, alin. (2) și (3) al Codul fiscal). Salutăm intenția Ministerului Finanțelor de a

art.102 alin.(10), art.1181 alin. (11) și art.260 reduce numărul registrelor pregătite de contribuabili, ceea ce va duce la micșorarea numărului
alin. (41) din Codul fiscal

de ore petrecute de contribuabil pentru conformare fiscală și va clasa Moldova la o poziție
mai înaltă în clasamentul Paying Taxes, elaborat în fiecare an de către Banca Mondială.
În același timp, proiectul de lege prevede că în cazul când cumpărătorul (beneficiarul)
mărfurilor sau serviciilor nu a înregistrat factura fiscală primită în Registrul general electronic
al facturilor fiscale (RGEFF) sau a înregistrat-o în RGEFF după data de 10 a lunii următoare
celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, cumpărătorul nu
va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. aferentă facturii fiscale respective (!!!).
Suplimentar la aceasta el va fi amendat conform prevederilor art. 260 cu o amendă în mărime
de 3 600 MDL pentru fiecare factură fiscală neînregistrată, dar nu mai mult de 72 000 MDL
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pentru toate facturile fiscale.
Considerăm că aceste modificări sunt foarte periculoase și vor avea un impact negativ
major asupra mediului de afaceri din Republica Moldova, datorită următoarelor
motive:
 În cazul contribuabililor mari (cu numeroase subdiviziuni), numărul facturilor fiscale
de achiziție care sunt înregistrate pe parcursul unei luni depășește 1.000 facturi. Din
punct de vedere practic, contribuabilii contabilizează și pot înregistra facturile de
achiziție chiar și peste o lună după eliberarea acestora de către furnizori, ceea ce face
practic imposibilă înregistrarea facturilor în RGEFF până pe data de 10 a lunii
următoare. Nu este corect să punem pe umerii contribuabililor efectuarea unor
proceduri pe care ei nu le pot controla și să limităm dreptul lor la deducere a TVA
doar pentru că factura fiscală a ajuns cu întârziere din motive care nu depind de
contribuabil;
 Vor fi aplicate două sancțiuni pentru aceeași încălcare: netrecerea în cont a TVA şi
amenda pentru neînregistrarea facturii fiscale în RGEFF în termenul de 10 zile;
 În Nota informativă se menționează, că ,,prin modificările respective se va institui un
mecanism ce va permite Serviciului Fiscal de Stat depistarea din oficiu a cazurilor de
trecere neîntemeiată în cont a sumei TVA de către subiecții impozabili în baza
facturilor fiscale primite de la furnizori ce nu-şi onorează obligațiile fiscale față de
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buget, și va permite minimizarea efectelor fenomenului documentării tranzacțiilor
fictive”. Mecanismele ce există la moment, și anume - contribuabilii prezintă lunar atât
registrul vânzărilor, cât şi registrul procurărilor - permite Serviciului Fiscal de Stat să
efectueze asemenea verificări fără a introduce modificările date în Codul Fiscal.
Prin prisma celor menționate mai sus, recomandăm:
1. Excluderea din art. 102 alin. (10) a sintagmei „sau a înregistrat-o cu depășirea
termenului stabilit la art.1181 alin.(11) ”
2. Nemodificarea art. 260, alin. (41)
3.

Impozitarea contribuțiilor vărsate în vederea Salutăm intenția Ministerului Finanțelor de a menționa expres în Codul fiscal drept
acoperirii pierderilor financiare și echilibrării neimpozabile contribuțiile primite de către un agent economic pentru acoperirea pierderilor
activelor nete negative

financiare și echilibrării activelor nete negative.

Art. 20 lit. m) și art.55 alin. (3) din Codul fiscal

Într-adevăr, potrivit art. 35 alin. (1) lit. (b) din Legea cu privire la Societățile cu Răspundere
Limitată nr. 135 din 14 iunie, asociații sunt obligați să acopere pierderile survenite, la
expirarea celui de-al doilea an și a fiecărui an financiar următor, dacă valoarea activelor nete
ale societății fiice este mai mică decât capitalul social.
Legea contabilității nr.113/2007 (Art.17, alin.(16)) stabilește că pierderea contabilă poate fi
acoperită din contul profitului net al perioadelor de gestiune curente și precedentă, rezervelor,
reducerii capitalului social, precum si din contribuțiile suplimentare ale asociaților.
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Din punctul de vedere al asociatului, dacă are loc reducerea capitalului social al societății
fiice, asociatul efectuează contribuții suplimentare pentru a acoperi pierderea contabilă a
societății fiice. Astfel de tranzacții vor duce la înregistrarea unor cheltuieli pentru asociat.
Considerăm că aceste cheltuieli ar trebui tratate ca deductibile la nivelul asociaților rezidenți,
datorită faptului că asociații sunt obligați prin lege să acopere pierderile contabile ale
societății fiice. Astfel, aceste cheltuieli sunt obligatorii și necesare, și corespund criteriilor de
deductibilitate prevăzute de art. 24 alin. (1) al Codului fiscal.
În consecință, recomandăm completarea Codului fiscal cu următoarele prevederi:
1. Art. 24 să fie completat cu alin. (22) cu următorul cuprins: “ (22) Se permite
deducerea cheltuielilor suportate de asociații rezidenți pentru acoperirea pierderilor
contabile ale societății-fiice din contul reducerii capitalului social al societății-fiice,
precum și din contribuțiile suplimentare ale asociaților”.
2. Art. 42 să fie completat cu alin. (7) cu următorul cuprins: “(7) Baza valorică ajustată
a activelor de capital se reduce dacă asociatul acoperă pierderile contabile ale
societății-fiice în corespundere cu art. 24 alin. (22). Valoarea reducerii constituie
valoarea cu care a fost micșorat capitalul social al societății-fiice și/sau valoarea
contribuțiilor suplimentare ale asociatului.”
4.

Art.I punctul 10 referitor la litera d) ,,suma Propunem excluderea din proiectul de lege a acestor prevederi.
dobînzii, determinată ca rezultat al diferenţei Argumentare:
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pozitive dintre rata medie ponderată lunară a În condițiile stabilirii lunare a ratelor medii ponderate de către BNM nu există o previziune
dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar clară pentru bugetarea cheltuielilor și impozitelor suportate de angajați. În plus, programele de
persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 contabilitate vor necesita modificarea lunară a ratelor pentru calcularea dobânzilor, ulterior
luni și peste 12 luni în secţiunea pe lei publicării acestora pe site-ul www.bnm.md și informarea lunară a angajaților despre
moldoveneşti şi pe valută străină determinate modificarile intervenite.
de către Banca Naţională a Moldovei și rata În scopul eficientizarii dobânzilor calculate, alternativ, propunem plafonarea dobânzilor
dobînzii

calculată

pentru

împrumuturile acordate angajaților de către angajator. De exemplu, textul actual de completat și expus după

acordate de către angajator salariatului, în cum urmează: „d) suma dobînzii, determinată reieșind din diferența pozitivă dintre rata de
funcţie de termenul lor de acordare.”

bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei în
luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune (rata dobînzii aplicată la
operaţiunile de politică monetară pe termen scurt – pentru împrumuturile acordate pe un
termen de pînă la 5 ani, care nu va depasi 15% anual; rata dobînzii la creditele pe termen lung
– pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani, care nu va depasi 7% anual)
și rata dobînzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului, în
funcţie de termenul lor de acordare.

5.

Art.I punctul 57 referitor la articolul 98 Propunem punerea în aplicare din 01.07.2016 a prevederilor sau includerea exonerării
alineatul 2 „cuvintele „stabilit la data plății” se de amendare a contribuabililor în cazul încălcării prevederilor art.98 alin.2 în perioada
înlocuiesc cu cuvintele „stabilit la data din 01.07.2016 până la data intrării în vigoare a modificarilor propuse.
specificată în contract”.

Argumentare: Din 01.07.2016, când a intrat în vigoare alin. 2 al art. 98 există discrepanță între
prevederile SNC, Codul fiscal și prevederile contractuale. Prevederea actuală reprezintă o
eroare a legiuitorului, de aceea necesită corectare fară vreun impact negativ asupra
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contribuabililor.
6.

Solicităm excluderea din Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor

Art.I

Punctul 58 referitor la articolul 102 alineatul acte legislative, ce vizează politica fiscală, vamală și bugetară pentru anul 2017 a
10 propozitia a doua „În cazul în care prevederilor articolelor menționate
cumpărătorul

(beneficiarul)

mărfurilor, Argumentare

serviciilor nu a înregistrat factura fiscală Exemplul unei companii contribuabil mare
primită în Registru general electronic al Dificultati:
facturilor

fiscale

sau

depăşirea

termenului

a

înregistrat-o

stabilit

la

cu - facturile fiscale (FF) sunt primite practic din toată Republica Moldova, prin intermediul

art.118¹ poștei sau curierilor, în unele cazuri se pierd, în alte cazuri sunt emise și livrate respectiv cu

alin.(1¹), cumpărătorul (beneficiarul) nu va intirziere. Practica demonstrează că, FF emise pentru livrarile lunii precedente ajung la
avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. cumpărător după data de 10 a lunii urmatoare în proporție de: 30 la sută ca număr (ex.300 FF
aferentă facturii fiscale respective.”
7.

din 1000 FF) și 55 la suta ca valoare (ex. 6 mln. lei din 11 mln. lei);

Punctul 62 referitor la articolul 118 alineatul - facturile fiscale intrate în companie sunt receptionate de către beneficiarul marfurilor sau
1 ultima propoziție „Registrul de evidenţă a serviciilor (angajatul care a ordonat procurarea), care inregistreaza intrarea mărfii/prestarea
livrării de mărfuri, servicii trebuie întocmit în serviciilor, după care transmite FF către contabilitate pentru a fi inregistrată în evidența
termen de pînă la data de 5 inclusiv a lunii contabilă și respectiv în scopuri fiscale.
următoare celei în care a avut loc livrarea Doar după procesarea efectivă de către contabil, datele din FF pot fi raportate. Procedurile
documentată prin factura fiscală respectivă.

interne dureaza în timp, cel putin 1-2 zile.
La inregistrarea FF în evidența contabilă pot fi admise erori mecanice, ce vizează Seria,
numărul, data livrării, data eliberării, care sunt depistate doar la verificarea fizica și
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8.

Punctul 62 referitor la articolul 118 alineatul contrapunerea cu datele din Registrul procurărilor. Verificarea datelor consumă cel puțin 1 zi
3 „Facturile fiscale pe valorile materiale, de muncă pentru un contabil experimentat la un volum de 1000 FF.
serviciile livrate se înregistrează în registrul - serviciile regulate, livrate pe parcursul lunii necesită verificare atât din partea
respectiv în ordinea eliberării lor, iar facturile cumpărătorului, cât și a furnizorului. Astfel, serviciile de distribuire, publicitate,
fiscale

pe

valorile

materiale,

serviciile interconectare, constructii, mentenanță, manoperă, etc., sunt verificate, conform contractelor,

procurate se înregistrează în Registrul general în termen de pina la 10 zile lucrătoare după incheierea lunii de livrare. Doar după verificarea
electronic al facturilor fiscale conform art.118¹. și agrearea volumului și valorilor livrarilor, se emite FF;
Facturile fiscale deteriorate sau anulate se - Înregistrarea tuturor FF indiferent de valoarea acestora presupune consum de resurse
păstrează la subiectul impozabil.”
9.

Punctul

63 referitor la

articolul

considerabil mai mare în raport cu riscurile neraportării acestora către autoritatea fiscală în
118¹ sensul urmăririi și preîntâmpinării evaziuniii fiscale (pentru comparație: din totalul lunar de

alineatele 1 și 1¹ „ la alineatul (1) cuvîntul FF primite, ~10 la sută au valoare impozabilă mai mare de 100 mii lei, iar ponderea TVA ale
„eliberată” se înlocuieşte cu cuvîntul „primită”, acestora în totalul TVA din procurări este de ~80 la suta);
iar cuvîntul „furnizorul” se înlocuieşte cu - administrarea TVA la cumpărător devine dependentă de activitatea și onestitatea
cuvîntul „cumpărătorul (beneficiarul)”, iar furnizorului;
textul „ , în cazul în care totalul valorii - nu este argumentată impunerea întocmirii Registrului de evidenţă a livrării de mărfuri,
impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. servicii în termen de pînă la data de 5 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc
depăşeşte suma de 100000 lei” se exclude;

livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, în timp ce data raportarii FF pentru livrari

alineatul (11) va avea următorul cuprins:

este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea.

„(11) Factura fiscală primită urmează să fie Riscuri:
înregistrată în Registrul general electronic al - cumpărătorul nu va beneficia de trecere în cont a TVA și iși va majora cheltuielile, plus la
facturilor fiscale pînă la data de 10 inclusiv a aceasta, cumparatorul va suporta și amenzi pentru neinregistrarea în termen a FF în RGEFF.
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lunii următoare celei în care a avut loc livrarea Din punct de vedere al businessului, aceasta este o distorsionare gravă a practicilor contabile
documentată prin factura fiscală respectivă.”

și fiscale internaționale. Aceasta va impacta indicatorii financiari ai companiilor și va reduce
profitabilitatea investițiilor. Respectiv, investițiile în Moldova devin riscante și neatractive.
Contradictii legislative:
- pe de o parte, dreptul la trecere în cont a TVA este asigurat dacă: a) procurările sunt în scop
de antreprenoriat, b) contribuabilul dispune de factură fiscală, c) plata pentru mărfuri, servicii
a fost sau urmează a fi efectuată;
- pe de altă parte, dreptul la trecerea în cont a TVA este condiționat de primirea și raportarea
în RGEFF a facturilor fiscale pentru livrările lunii anterioare până la data de 10 a lunii

10.

Punctul 99 referitor la articolul 260 alineatul
4¹ „după cuvintele „ Neînregistrarea facturii
fiscale” se introduce textul „ , în termenul
prevăzut în art.118¹ alin.(1¹)”.

urmatoare.
Argumentarea legiutorului expusă la p. 44 din Nota Informativă referitor la aceste modificări
„Prin modificările respective se va institui un mecanism ce va permite Serviciului Fiscal de
Stat depistarea din oficiu a cazurilor de trecere neîntemeiată în cont a sumei TVA de către
subiecţii impozabili în baza facturilor fiscale primite de la furnizori ce nu-şi onorează
obligaţiile fiscale faţă de buget, și va permite minimizarea efectelor fenomenului
documentării tranzacţiilor fictive.” Autorizează punerea sarcinii autorităților de administrare
fiscală în eradicare fenomenului tranzacțiilor fictive pe seama contribuabililor onești, cu
lezarea drepturilor activității acestora prin aplicarea de restricții și penalizări.

11.

Art.II punctul 103 referitor la articolul 280 Propunem textul: „la litera b) cifra „0,1” se înlocuieşte cu cifra „0,2”
alineatul 1) „la litera b) cifra „0,1” se Argumentare:
înlocuieşte cu cifra „0,4”;
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impozitului de 4 ori în raport cu cea actuală. Propunem majorarea graduală a acestui impozit
în PBF pe termen mediu.
12.

Art.II punctul 110 referitor la articolul 288 Propunem de expus prevederile Art.II punctul 110 referitor la articolul 288 punctul 10¹
completarea cu punctul 10¹ „Efectiv de în urmatoarea redacție:
salariaţi – toate persoanele angajate cu contract „10¹) Efectiv de salariaţi – toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată
de

muncă

pe

nedeterminată

durată

determinată

(încadraţi

în

permanent,

sezonier,

temporar

executarea

anumitor

lucrări,

sau determinată sau nedeterminată (încadraţi în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru

serviciul executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult din momentul angajării.
pentru Nu se includ în efectivul de salariaţi:
inclusiv - persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză,

persoanele cu contractul individual de muncă contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
suspendat și cele aflate în concediul de - persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
maternitate), pe termen de o zi și mai mult din - persoanele cu contractul individual de muncă suspendat și cele aflate în concediul de
momentul angajării.

maternitate.”

Nu se includ în efectivul de salariaţi:

Argumentare:

- persoanele care execută lucrări conform Ca esență, taxa pentru amenajarea teritoriului, ca taxă locală, se achită de agentul economic în
contractelor

de

drept

civil

(contract

de scopul amenajării teritoriului unde nemijlocit se desfășoara activitatea de întreprinzător. În

antrepriză, contract de prestări servicii, contract redacția actuală și cea propusă, angajatorul achită taxa dublă/triplă pentru amenajarea
de transport etc.);

teritoriului unui post de munca la care lucreaza efectiv un angajat, iar alți angajați la același

- persoanele care prestează munca prin post de muncă au contracte suspendate (nu activeaza efectiv la locul desfațurării activității de
cumul (cumularzii externi).”

întreprinzător).
De exemplu, pentru un post de muncă la care avem:

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

+373 22 24 03 72
+373 22 24 43 17

office@fia.md

www.fia.md

- 1 persoană angajată inițial, careia i-a fost suspendat contractul în legatură cu detașarea în
strainatate pentru o perioadă de 2 ani,
- 1 persoană angajată ulterior, temporar, pentru exercitarea muncii angajatului căruia i-a fost
suspendat contractul, și care ulterior și ea a plecat în concediu de maternitate,
- 1 persoană angajată în prezent, temporar, ce lucrează efectiv,
achităm taxă triplă, pentru un singur loc de muncă ce necesită amenajare.

Sperăm că respectivele comentarii vor fi luate în considerație.
Cu deosebit respect
Elena VARTA
Director Executiv
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