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În atenția Consiliului Economic
pe lîngă Prim-ministru

Ref: Promovarea plăților electronice și reducerea numerarului în economie
Stimați Colegi,
Prin prezenta, Asociația Investitorilor Străini (FIA) Vă salută și apreciază eforturile depuse în vederea
îmbunătățirii cadrului regulatoriu în domeniul activității de întreprinzător în Republica Moldova.
În contextul discuțiilor purtate la ședința organizată în cadrul platformei Consiliului Economic pe lîngă
Prim-ministru, din data de 19 octombrie curent, referitor la promovarea plăților electronice și reducerea
numerarului în economie, propunem atenției DVS un șir de măsuri, în sensul soluționării subiectului
abordat și, care, vor avea drept efect reducerea fenomenului comerțului nedeclarat.
Cu titlu de informare, conform datelor Biroului Național de Statistică, ponderea economiei nedeclarate
în țara noastră în 2017 constituia 23% din PIB. În mod tradițional, segmentului nedeclarat, ponderea cea
mai mare îi revine agriculturii – 60%, fiind urmată de hoteluri și restaurante – 42% și comerț – 30%.
Pachetul de măsuri propus de către Asociație, include limitarea plăților în numerar în paralel cu
dezvoltarea infrastructurii pentru realizarea plăților electronice. De asemenea, se propun măsuri de
stimulare ale consumatorilor, cât și ale comercianților, pentru a realiza și, respectiv, a accepta plățile
electronice, precum și inițiativele de întărire a capacității administrative și de control a autorităților
fiscale.
În acest sens, venim cu un șir de propuneri, și anume:
I.
-

-

Măsuri de lungă durată:
Reglementarea activității piețelor agricole (piața – loc pentru realizarea exclusiv a produselor
agricole locale);
Monitorizarea activității unităților comerciale regionale de către organele de control abilitate;
Măsuri sistematice de limitare și excludere a importului produselor contrafăcute și de
contrabandă;
Stimularea agenților economici pentru reducerea tranzacțiilor în numerar și efectuarea
tranzacțiilor în virament;
Organizarea și petrecerea campaniilor de informare și sensibilizare a societății civile cu privire
la efectuarea plăților prin intermediul cardurilor bancare.
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II.
-

-

Măsuri de scurtă durată:
Eliminarea graduală a patentelor de întreprinzător;
Digitalizarea aparatelor de casă și control, prin înregistrarea tranzacțiilor on-line, fără
posibilitatea de manipulare a datelor (prin dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare);
Suportul și contribuția Statului la instalarea POS terminalelor în fiecare unitate comercială (banii
acumulați de la emiterea cardurilor, în temeiul Legii 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru
poluarea mediului, să fie redirecționați la instalarea facilitară a POS terminalelor) (prin
dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare);
Stabilirea de către autorități a comisioanelor interbancare aplicate pentru tranzacțiile „Domestic”
(cardul emis în RM – POS din RM);
Revizuirea plafonului de aplicare a impozitării simplificate în comerț, în sensul majorării
acestuia;
Limitarea tranzacțiilor în numerar, între persoane juridice, în limita a 5 000 lei;
Sensibilizarea și stimularea societății civile și ale organelor de control în sensul raportării
cazurilor nerespectării legislației fiscale (prin oferirea unor prime sau stimulente financiare);
Interzicerea aplicării oricărui fel de prețuri diferențiate în dependență de modalitatea de plată
(numerar, transfer sau utilizarea cardului bancar);
Obligarea angajatorilor de a achita salariile exclusiv pe card.

Stimați colegi, rămânem deschiși pentru a acorda suport și expertiza necesară în implementarea
măsurilor sus-menționate.

Cu respect,
Ana Groza
Director executiv
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