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Nr. 89 

Din 16 octombrie, 2020 

 

Ministerul Finanțelor 

 

Ref: Recomandări pentru Politica fiscală și vamală 2021   

 

 

Asociația Investitorilor Străini Vă exprimă salutul și apreciază deschiderea și inițiativele lansate, 

menite să îmbunătățească climatul de afaceri din Republica Moldova. 

 

În ultimii ani, mediul de afaceri s-a confruntat cu un număr impunător de modificări ale legislației 

fiscale și vamale, fiind astfel supus provocării de a-și adapta strategiile de business, dar și incertitudinii 

privind planificarea activității pe termen lung. Mai mult decât atât, este bine cunoscut faptul, că 

stabilitatea politicii fiscale și vamale reprezintă un factor determinant în atragerea investițiilor în 

economie. În acest sens, considerăm oportună întreprinderea tuturor măsurilor pentru asigurarea 

stabilității și prognozării politicii fiscale și vamale, precum și excluderea practicii de modificare 

frecventă a Codului fiscal și a Codului vamal. 

 

Referitor la măsurile propuse, venim în atenția DVS cu unele subiecte asupra cărora solicităm atenția 

DVS, și anume: 

 

Impactul secetei și a temperaturilor înalte asupra culturilor tehnice din grupa a doua (floarea 

soarelui, sfecla de zahăr și porumbul). 

Seceta și regimul înalt de temperatură din anul 2020, a cauzat o reducere semnificativă a recoltei 

culturilor tehnice din grupa a doua. Estimările recoltei  sunt în mediu de 25 tone/ha, astfel veniturile 

se așteaptă a fi la un nivel de 18 mii lei/ha. În același timp, investițiile efectuate de către producătorii 

agricoli în cultivarea sfeclei de zahăr constituie minim 27 mii lei/ha. Respectiv se prognozează pierderi 

de peste 9 mii MDL/ha sau 117 milioane lei per total. 

Recomandăm acordarea unor compensații unice de până la 5.000 MDL/ha pentru producătorii agricoli 

care au cultivat sfeclă de zahăr atât în anul 2020 și care vor continua cultivarea sfeclei de zahăr în anul 

2021. Suportul se poate acorda prin compensarea în sumă de până la 5 mii lei/ha pentru procurarea 

semințelor de sfeclă de zahăr pentru anul 2021. 

De asemenea, venim cu principalele argumente: 
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1. Costurile asociate cultivării culturilor din al doilea grup sunt cu 20-30% mai mari decât cele din 

primul. Și pentru unii dintre ei, de exemplu, sfeclă, legume, parcele de semințe, de 2-3 ori mai mari 

decât pentru culturile din primul grup. 

2. Multe exploatații agricole au suferit în 2020 pierderi semnificative suplimentare nu numai din cauza 

secetei hidrologice, ci și din cauza altor calamități naturale (îngheț, eroziune eoliană), care au condus 

la însămânțarea unor suprafețe mari de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui (până la 15-20% din 

suprafețe au fost re însămânțate) 

3. Pe unele dintre câmpurile celui de-al doilea grup, din cauza temperaturilor ridicate, procesul de 

polenizare a fost întrerupt, ceea ce a influențat în plus scăderea randamentului cu 30% sau chiar mai 

mult. De asemenea, multe câmpuri de porumb (30-50%) au fost supra-aglomerate, iar din câmpurile 

rămase, s-au recoltat 1-2 tone de porumb la hectar. 

5. Este evidentă o prejudecată: pentru a compensa pierderile culturilor din primul grup, pe care orice 

fermier, în orice caz, le seamănă, s-au cheltuit 300 de milioane, iar compensația pentru pierderile din 

al doilea grup a fost refuzată. 

6. Milioanele de investiții care au fost cheltuite pe culturi perene și sfeclă de zahăr ar putea fi pierdute 

dacă nu se iau măsuri compensatorii adecvate. Perspectiva acestor sectoare agricole pare să fie 

problematică. 

 

Aplicarea cotei TVA pentru livrările de producție agricolă de la 8% la 12%, începând cu un nou 

ciclu agricol – 1 iulie 2021. 

Majorarea cotei TVA pentru livrările de producție agricolă de la 8% la 12% începând cu 1 ianuarie 

2021 va influența negativ veniturile din vânzări (fără TVA) ale producătorilor agricoli, care vor păstra 

și livra stocurile existente de producție agricolă după anul nou. În același timp, partea cea mai mare 

de fertilizanți au fost deja procurate în anul 2020 (la o cotă TVA de 20%). 

Recomandăm, aplicarea cotei TVA de 12% pentru livrările de producție agricolă și pentru achizițiile 

de fertilizanți, începând cu 1 iulie 2021 (dar nu începând cu 1 ianuarie 2020 – așa cum prevede 

proiectul politicii fiscale), atunci când se va începe un nou ciclu agricol. 

 

Intenția de anulare a taxelor rutiere într-o mărime fixă, concomitent cu aplicarea accizelor 

pentru combustibil. 

Anularea taxelor rutiere într-o mărime fixă, concomitent cu aplicarea accizelor pentru combustibil de 

1,00-1,25 lei/litru va duce la o impozitare progresivă a consumului de combustibil. Activitățile care 

vor fi taxate mai mult comparativ cu situația curentă sunt: transportul de mărfuri, produse agricole, 

dar și transportul de pasageri (angajați). Aceasta inevitabil va duce la majorarea costurilor fiscale 
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suportate de mediul de afaceri, influențând negativ competitivitatea producției livrate. Recomandăm 

renunțarea la această inițiativă. 

 

Astfel, FIA Vă prezintă recomandările și propunerile pentru Politica fiscală și vamală 2021 (în anexă). 

În speranța că veți da curs acestor inițiative, Vă mulțumim anticipat!  

 

Cu deosebit respect, 

 

Ana Groza,  

Director executiv   
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 Denumirea legii, 

numărul şi conținutul 

articolelor, care se 

propun spre 

modificare sau 

completare 

 

Propunerile de modificare şi completare Expunerea explicită a motivelor şi argumentul 

propunerilor de modificare şi completare, de asemenea 

prezentarea impactului bugetar, după caz 

Data 

intrării în 

vigoare 

 1 2 3 4  
 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997,  art. 20 

 

Recomandăm scutirea de impozitare a 

dividendelor achitate companiilor-mamă 

(rezidente în UE) cu scopul alinierii la 

directivele europene, precum și stimularea 

investițiilor UE în Moldova. 

Astfel, se propune completarea art.20 al 

Codului fiscal cu o literă nouă, cu următorul 

conținut: 

”Dividendele achitate către companiile-mamă 

din statele membre UE (care dețin o cotă de 

participare de minim 10% în capitalul entității 

fiice pentru o perioadă de cel puțin 2 ani)”. 

Acordul de asociere cu UE prevede obligativitatea 

apropierii legislației Republicii Moldova de actele 

normative ale UE. Directiva 2011/96/EU prevede scutirea 

de la impozitul pe venit la sursa de plată a dividendelor 

achitate către companiile-mamă din statele membre UE 

(care dețin o cotă de participare de minim 10% în 

capitalul entității fiice pentru o perioadă de cel puțin 2 

ani), astfel eliminând impozitarea dublă a acestor venituri. 

Luând în considerare Acordul de asociere cu UE, precum 

și faptul că Republica Moldova nu are semnate Convenții 

de evitare a dublei impuneri cu unele state membre UE 

(de ex. Franța) sau unele Convenții existente sunt 

învechite (de ex. Germania), recomandăm implementarea 

în legislația fiscală a Directivei 2011/96/EU. 

 

 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997,  art. 20 

 

Propunem completarea cu o nouă literă cu 

următorul conținut: 

” venitului obținut de o persoană juridică din 

vânzarea participațiunilor la capitalul social al 

unei persoane juridice către o altă persoană 

juridică care face parte din același grup de 

întreprinderi cu persoana juridică care a vândut 
participațiunea (restructurare internă).”   

Se propune excluderea impozitării venitului obținut în 

urmă vânzării cotelor de participație între agenții 

economici care fac parte din același grup (restructurare 

internă), adică către un agent economic asupra căruia 

vânzătorul deține controlul, sau către un agent economic 

care deține controlul asupra vânzătorului, sau între 

agenți economici asupra cărora deține controlul una și 

aceeași persoană sau persoane. 

Vânzările cotelor de participație între agenții economici 

nu generează careva 
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creștere de capital (profit) pentru beneficiarul final 

(compania-mamă). 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997,  art. 24 

 

Propunem revizuirea regulilor de deducere (art. 

24 din Codul fiscal, Regulamentul cu privire la 

determinarea obligaţiilor fiscale aferente 

impozitului pe venitul persoanelor juridice şi 

persoanelor fizice care practică activitate de 

întreprinzător, conform anexei nr. 1 la HG 

693/2018), în scopul calculării impozitului pe 

venit din activitatea de întreprinzător a unor 

tipuri de cheltuieli, ar trebui să se regăsească pe 

agenda autorităţilor competente. În special, ne 

referim la necesitatea definirii unor criterii 

clare, care să determine caracterul ordinar şi 

necesar al cheltuielilor suportate în cadrul 

activităţii de întreprinzător. 

 

Prevederile actuale cu privire la deductibilitatea anumitor 

cheltuieli în scopul impozitului pe venit din activitatea de 

întreprinzător sunt în multe cazuri neclare, fiind 

interpretate atât de către contribuabili, cât şi de autorităţi, 

fapt ce duce la comiterea unor erori din partea 

contribuabililor şi la abordarea neconsecventă a 

prevederilor respective din partea autorităţilor fiscale. 

 

 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997,  art. 25 

 

 

Recomandăm uniformizarea și corelarea 

termenilor utilizați în legislația fiscală cu cei 

prevăzuți de noile SNC și de IFRS, în special 

prin: 

 

- deducerea cheltuielilor și impozitarea 

veniturilor din evaluarea produselor agricole 

recoltate potrivit IAS 41 Agriculture; 

 

- deducerea uzurii dreptului de utilizare (right of 

use) potrivit regulilor prevăzute de IFRS 16 

Leases, precum și deducerea cheltuielilor 

privind dobânzile (în baza aceluiași standard), 

în limitele prevăzute de art. 25 al Codului fiscal. 

Începând cu 1 ianuarie 2012 entitățile de interes public 

sunt obligate să întocmească situații financiare conform 

IFRS, iar începând cu 1 ianuarie 2020 este obligatorie 

aplicarea noilor SNC de către toate entitățile, cu excepția 

celor de interes public și celor care nu au adoptat IFRS-

urile. În scopuri fiscale, se pot folosi metode de evidență 

financiară bazate pe prevederile noilor SNC și a IFRS-

urilor care nu contravin prevederilor legislației fiscale. 

IFRS-urile și noile SNC-uri includ termeni noi, care 

diferă de cei utilizați în legislația fiscală și care pot genera 

confuzii şi alte interpretări ale legislației fiscale.  

 

În mod special, ne referim la: 

- tratamentul fiscal al veniturilor/cheltuielilor din 

evaluarea produselor agricole la valoarea lor justă minus 

costurile estimate la punctul de vânzare în momentul 

recoltării, potrivit IAS 41 Agriculture; 

- tratamentul fiscal al uzurii dreptului de utilizare (right of 

use) și a cheltuielilor privind dobânzile recunoscute de 

locatar (cu excepția contractelor mai mici de un an și 
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pentru activele cu o valoare mică) în baza IFRS 16 

Leases, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2019. 

 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997,   

art. 511, art. 283 alin. (1) lit. 

m) 

Reintroducerea art. 511 fiind numit „Prestatorii 

de servicii medicale”, cu următorul conținut 

„Prestatorii de servicii medicale care acordă 

asistență medicală în cadrul sistemului 

asigurărilor obligatorii de asistență medicală 

se scutesc de impozitul pe venit realizat din 

această activitate” 

 

În  art. 283 alin. (1) lit. m) de exclus cuvântul 

„publice”. 

Acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului 

asigurării obligatorii de asistență medicală, este o 

activitate care cuprinde în sine un set de elemente 

distincte în ceea ce ține de organizarea acesteia.  

Aici merită a fi scoase în lumină tarifele unice pentru 

serviciile medicale incluse în Programul unic al asigurării 

obligatorii de asistență medicală, proceduri identice în 

ceea ce ține de acceptarea, acordarea și raportarea actelor 

medicale efectuate, indiferent de tipul și forma de 

organizare a prestatorului de servicii medicale. 

Cu toate acestea, prestatorii privați de servicii medicale se 

confruntă cu anumite provocări, inclusiv de domeniul 

politicii fiscale a statului. 

Aceste provocări sunt rezultatul lacunelor existente în 

legislația în vigoare care aduc atingere principiului 

egalității prestatorilor de servicii medicale și principiului 

autonomiei în cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală. 

Principiul egalității conform art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii 

Nr. 1585 din  27.02.1998 cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistenţă medicală prevede că 

participanţilor la sistemul de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală (plătitori de prime de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală, prestatori de servicii 

medicale şi beneficiari de asistenţă medicală) li se asigură 

un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește 

drepturile şi obligațiile prevăzute de lege. 

În această ordine de idei, merită de menționat că prin 

prisma legislației în vigoare în cadrul sistemului 

moldovenesc de sănătate prestatorii privați de servicii 

medicale nu vin să completeze sau să asigure serviciile 

medicale neacoperite de prestatorii publici de servicii 
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medicale, dar activează pe principiu de egalitate cu 

aceștia. 

Raportând aceste prevederi la conținutul normelor 

cuprinse în art. 511 și 283 ale Codului Fiscal al Republicii 

Moldova observăm că politica fiscală a statului 

contravine în esență principiilor fundamentale ale politicii 

statului în domeniul asigurării obligatorii de asistență 

medicală, or, prestatorii privați de servicii medicale sunt 

limitați în drepturi față de cei publicii, fiind puși și într-o 

situație anti-concurențială. 

La acest capitol, nu poate fi trecută cu vederea instituirea 

obligației (prin excluderea art. 511 al Codului fiscal) 

prestatorilor privați de servicii medicale de a achita 

impozitul pe venit din activitățile desfășurate în cadrul 

sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală. 

Această obligație nu este impusă și prestatorilor publici, 

or, prin modificările operate (Legea nr.288 din 

15.12.2017, în vigoare 01.01.2018) la art. 51 al Codului 

fiscal, prestatorii publici de servicii medicale în calitate 

de instituții publice rămân în continuare scutiți de la 

achitarea impozitului pe venit. 

La capitolul inegalitate dintre prestatorii de servicii 

medicale publici și cei privați (cu excepția medicinei de 

familie) se atribuie și art 283 (1) lit. m) care contravine 

prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii Nr. 1585 din  

27.02.1998. 

Prin urmare,  impunerea achitării impozitului pe venit de 

prestatorii privați de servicii medicale se atribuie la 

capitolul incompatibilității legislației fiscale cu cea din 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, nu 

numai prin prisma principiului egalității dar și prin prisma 

principiului autonomiei. 

În acest sens, art. 5 alin. (1) lit. g) al Legii Nr. 1585 din  

27.02.1998 (principiul autonomiei) prevede expres că 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală se 

administrează de sine stătător, în baza legii, iar 

prestatorii de servicii medicale care acordă asistență 
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medicală în sistemul respectiv activează pe principii de 

autofinanțare şi nonprofit. 

Cuvântul „nonprofit” consolidează ideea precum că 

prestatorii de servicii medicale în cadrul sistemului 

asigurării obligatorii de servicii medicale nu urmează să 

achite impozitul pe venit, or, a priori această activitatea 

prin prisma legii nu este aducătoare de venit. 

În spiritul celor expuse, considerăm că propunerile 

înaintate vor contribui la eliminarea lacunelor existente 

prin armonizarea legislației fiscale și celei din domeniul 

asigurării obligatorii de asistență medicală 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997,  art.57 

Reintroducerea alin.(3) abrogat din 01.01.2020 

Rectificarea art. 57 alin. (4) 

Precizarea art. 59 alin. (4) 

Art. 56 Cod fiscal prevede că „dacă agentul economic 

efectuează plăți în natură acționarilor (asociaților) săi 

conform cotei de participație a acestora (dividende, plăți 

în cazul lichidării, sau sub altă formă), atunci se ține cont 

de creșterea sau pierderea de capital ca și cum această 

proprietate a fost vândută acționarului (asociatului) de 

către agentul economic la prețul ei de piață”. 

Totodată, art. 57 alin. (2) Cod fiscal stabilește că „în cazul 

lichidării agentului economic, beneficiarii proprietății 

distribuite sunt tratați ca și cum ei și-au schimbat  cotele 

de participație în capitalul agentului economic lichidat pe 

o sumă egală cu valoarea de piață a proprietății obținute”. 

Art. 57 alin. (3) Cod fiscal, abrogat prin Legea nr.122 din 

16.08.2019, în vigoare 01.01.2020, stabilea că „la 

lichidarea filialei (întreprinderii-fiică), întreprinderea de 

bază nu ia în considerare creșterea sau pierderile de 

capital de pe urma vânzării proprietății filialei 

(întreprinderii-fiică) lichidate”. Asemenea prevedere se 

conține în Basic World Tax Code, din care a fost preluat 

art. 57 la elaborarea Codului fiscal în anul 1997. 

Merită de menționat că art. 57 alin. (4) Cod fiscal, care 

definește noțiunea de 

întreprindere-fiică, făcea referință greșit la art. 55 alin. (2) 

atunci când se referă la definiția noțiunii de „control”. 

Definiția noțiunii de control este dată la art. 58 alin.(2/1). 
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De asemenea, este necesară clarificarea semnificației art. 

59 alin. (4): „(4) În cazul distribuirii cotelor de 

participație în capitalul părții implicate în procesul de 

lichidare sau în reorganizarea unor acționari (asociați) ai 

acestei părți, plata respectivă nu se impozitează”. 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 art. 93 

pct. 18 

Recomandăm modificarea prevederilor Codului 

fiscal (art. 93 pct. 18) și oferirea dreptului de 

restituire a TVA pentru toate investițiile 

capitale în echipamente și utilaje, nu doar 

pentru cele utilizate  în procesul de producție 

(prestare servicii/executare lucrări), dar și 

pentru cele utilizate în scopuri comerciale (de 

depozitare, logistică, ambalare 

Legislația fiscală oferă dreptul de restituire TVA pentru 

agenți economici ce efectuează investiții capitale în 

legătură cu crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a 

imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul 

de producție (prestare servicii/executare lucrări). Această 

restricție limitează posibilitatea agenților economici care 

efectuează investiții în echipamente și utilaje cu altă 

destinație de a utiliza sume considerabile de mijloace 

bănești trecute în cont, sume ce pot fi investite în 

dezvoltarea activității de întreprinzător 

 

 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 art. 93 

pct. 18 

Investiţii (cheltuieli) capitale – costuri şi 

cheltuieli suportate de către agentul economic 

în legătură cu crearea şi/sau procurarea 

mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale 

destinate utilizării în procesul de producţie 

(prestare servicii/executare lucrări), care nu se 

reflectă în rezultatele perioadei curente, dar 

urmează a fi atribuite la majorarea valorii 

mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale. 

În acest sens propunem modificarea 

noțiunii “Investiţii (cheltuieli) capitale” de la 

art. 93 pct. 18) din CF prin completarea acesteia 

cu sintagma „şi/sau modernizarea”. 

 

 

Potrivit interpretărilor SFS entitatea care 

efectuează investiții de modernizare a mijloacelor fixe 

existente nu are dreptul la restituirea TVA pentru aceste 

investiții. 

Argumentul invocat este că noțiunea de la art. 93 

pct. 18) din Codul fiscal a investițiilor capitale prevede 

doar acele costuri și cheltuieli care sunt pentru crearea 

și/sau procurarea mijloacelor fixe, nu și cele pentru 

îmbunătățirea/modernizarea mijloacelor fixe existente. 

Costurile suportate de entitate în procesul de 

reparaţie sau dezvoltare a mijloacelor fixe au scopul 

îmbunătăţirii caracteristicilor iniţiale ale acestora, a 

majorării duratei de funcționare şi, respectiv, al majorării 

beneficiilor economice aşteptate din utilizarea acestor 

mijloace fixe. 

Prin urmare nu este echitabil când pentru 

investiţiile în crearea şi procurarea mijloacelor fixe se 

acordă restituirea TVA, iar în cazul modernizării celor 

existe nu. 
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 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 art. 99 

alin. (6) 

Recomandăm excluderea obligativității 

calculării TVA de la livrările sub cost a 

producției livrate în contul arendei terenurilor 

agricole, prin excluderea alin. (6) din art. 99 al 

Codului fiscal. 

 

În prezent, reglementările fiscale obligă calcularea TVA 

de la prețul de piață a producției livrate în contul arendei 

terenurilor agricole. 

În același timp, prețul de piață a producției livrate nu 

poate fi mai mic decât costul acesteia (art. 99 alin. (6) al 

Codului fiscal) – ceea ce duce la costuri suplimentare 

pentru întreprinderile agricole, în special în anii secetoși, 

atunci când costul pentru unele produse recoltate poate fi 

mai mare decât prețul de piață al acestora. 

 

 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 art. 102  

alin. (18)  

Considerăm că penalizarea pentru neutilizarea 

facturilor fiscale electronice trebuie sa fie pe 

seama emitentului şi nicidecum lipsirea de 

deducerea TVA a cumpărătorului. Astfel, 

propunem excluderea art.102 alin.(18) din 

Codul fiscal. 

În cazul procurării de pe teritoriul țarii a valorilor 

materiale, serviciilor de la un furnizor inclus în lista 

contribuabililor obligați să utilizeze facturi fiscale 

electronice (e-factura), agenții economici au dreptul la 

deducerea sumei TVA, doar dacă dispune de factura 

fiscală electronică, eliberată de furnizor. 

 

 Codul Fiscal:  

Art.103 (3) Scutirea TVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propune modificarea Codului Fiscal: 

Art.103 (3) excluderea frazei “exceptînd 

mărfurile supuse accizelor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărfurile plasate în regimul vamal de perfecționare 

activă, exceptînd mărfurile supuse accizelor, carnea de 

bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), 

carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea 

de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia 

tarifară 0203), carnea de ovine sau caprine, proaspătă, 

refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0204), organele 

comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, 

măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate 

(poziţia tarifară 0206), carnea şi organele comestibile ale 

păsărilor de la poziţia tarifară 0105, proaspete, refrigerate 

sau congelate (poziţia tarifară 0207), slănină fără carne 

slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, netopită, nici altfel 

extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în 

saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209), 

laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu adaos de 

zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 

0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), 

grăsimile de animale din specia bovină, ovină sau caprină, 

altele decît cele de la poziţia tarifară 150300 (poziţia 
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Art.124 (6) Înlesniri la plata 

accizelor 

(6) La introducerea mărfurilor 

străine supuse accizelor pe 

teritoriul vamal şi plasarea 

acestora în regimul vamal 

perfecționare activă, accizele 

se achită la introducerea 

acestor mărfuri, cu restituirea 

ulterioară a sumelor achitate 

ale accizului la scoaterea de 

pe teritoriul vamal a 

produselor rezultate din 

prelucrare, în modul stabilit 

de Guvern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 124 (6) de exclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarifară 1502) şi zahărul brut (poziţia tarifară ex.1701), se 

scutesc de T.V.A. fără drept de deducere. 

T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul vamal 

de perfecționare activă, la care se aplică T.V.A., se 

restituie, în conformitate cu modul stabilit de Serviciul 

Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile. 

In prezent materia prima necesara producerii tigaretelor,  

introduse pe teritoriul Republicii Moldova in regim de 

perfecționare active, este supusa impozitării cu accize si 

TVA cu restituirea acestora in modul stabilit de legislație. 

 

Astfel, producătorul autohton imobilizează semnificativ 

resursele financiare pentru achitarea accizelor și TVA 

pentru o perioada de timp cu recuperarea acestora numai 

după exportul produselor finite, fapt care face activitatea 

nerentabila din cauza costurilor financiare înalte și  

necesitații menținerii unui preț redus competitiv pentru 

serviciile de producere   

 

 

 

 

 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 art. 103 

alin. (1) pct. 10 

În art. 103 alin. (1) pct. 10 după sintagma 

„serviciile medicale” de introdus sintagma „și 

cele nemedicale asociate acestora” 

În fapt, pe lângă serviciile medicale prestate de către 

instituțiile medic-o sanitare pacienților asigurați în cadrul  

sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală sunt 

prestate și anumite servicii nemedicale, care sunt 

indispensabile celor din urmă. 
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Serviciile nemedicale nu sunt parte a programului unic și 

se prestează înafara sistemului asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală, deși acestea sunt direct asociate 

actului medical (asigurat) și nu pot fi furnizate separat de 

acesta. 

Pe lângă cele enunțate acestor servicii li se aplică taxa pe 

valoare adăugată în mărime de 20% ceea ce constituie o 

majorare considerabilă a prețului final. 

Prin urmare, ținând cont că TVA se achită din contul 

pacientului pentru serviciile nemedicale indispensabile 

actului medical asigurat nu se consideră oportună 

menținerea TVA, or, în esență aceasta nu se poate 

considera ca satisfăcând necesitățile populației din 

domeniul ocrotirii sănătății.  

În asemenea condiții se solicită scutirea serviciilor 

nemedicale de TVA, în scopul asigurării și facilitării 

accesului pacientului asigurat la aceste servicii. 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 art. 103 

alin. (911) 

Propunem modificarea art.103 al Codului fiscal 

prin adăugarea unui aliniat nou (911) cu 

următorul conținut: 

 

“(911) Se scutesc de T.V.A fără drept de 

deducere mărfurile şi serviciile importate sau 

procurate pe teritoriul Republicii Moldova de 

către sistemele colective create în scopul 

preluării și îndeplinirii obligațiilor 

producătorilor de deșeuri de echipamente 

electrice și electronice sau ale reprezentanților 

autorizați care acționează în numele 

producătorilor cu privire la gestionarea 

deșeurilor 

În conformitate cu prevederile art.12 al Legii nr.209 din 

29.07.2016 cu privire la deșeuri, entitățile producătoare 

de DEEE sunt obligate să întreprindă măsuri, fie 

individual, fie colectiv, pentru recuperarea și valorificarea 

sau reciclarea produselor de DEEE scoase din uz. 

Sistemele colective, sunt create în baza actelor normative, 

sunt organizații necomerciale (nonprofit), 

neguvernamentale şi apolitice care au ca scop preluarea şi 

onorarea responsabilității de gestionare a deșeurilor de 

echipamente electrice şi electronice (DEEE), care revine 

membrilor sistemului (producătorii) conform Legii 

nr.209 din 29.07.2016 şi HG nr.212/2018.  

În activitatea sa, sistemul poate avea procurări de bunuri 

şi servicii care sunt necesare pentru gestionarea DEEE. 

Deșeurile, în conformitate cu art.103 al Codului fiscal 

sunt scutite de TVA, astfel propunem ca şi livrările 

efectuate în adresa sistemelor colective să fie scutite de 

TVA. 
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 Codul fiscal nr. 1163-XIII  

din  24.04.1997 art. 109 alin. 

(2) 

Propunem de modificat redacția aliniatului: 

"2) La serviciile importate, termenul obligației 

fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră nu 

mai târziu de data depunerii declaraţiei privind 

T.V.A. pentru perioada fiscală în care a avut loc 

importul serviciilor sau achitarea acestora in 

functie de ce are loc mai înainte efectuarea 

plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru 

importul de servicii." 

Odată cu aprobarea modificărilor la art.109 alin. (2) al CF 

s-a modificat și data apariției obligației fiscale, adică dacă 

importul de servicii a fost efectuat mai înaintea plații 

atunci entitatea este obligata sa calculeze TVA la import 

de servicii. Problema apare în cazul în care invoice-urile 

nerezidenților vin cu întârziere (peste o luna sau chiar mai 

mult) astfel compania nu va achita in termen TVA la 

import.  

De aceea propunem ca data apariției obligației fiscale să 

rămână a fi data plații sau plații prealabile, așa cum a fost 

si anterior. 

 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 art. 226 

alin (2) 

La alin. (2) art. 264 propunem modificarea 

sintagmei „conţine informaţii ce induc în eroare 

sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni 

fiscale ori nu a fost prezentată.” cu sintagma 

„reflectă fapte ce constituie infracțiuni fiscale.”.  

 

În contextul art. 16 alin. (3) și art. 60 alin. (1) lit b) din 

Codul penal al Republicii Moldova, evaziunea fiscală 

(stabilită la art. 244 din Codul penal) este clasificată drept 

infracțiune mai puțin gravă, cu termenul de prescripție de 

5 ani.  

 

Concomitent, legislația fiscală (art. 264 alin. (1) din 

Codul fiscal) stabilește un termen de prescripție de 4 ani, 

însă potrivit alin. (2) al art. 264 din Codul fiscal, acest 

termen poate fi omis, în 3 situații: 

darea de seamă fiscală care stabileşte obligaţia fiscală 

conţine informaţii ce induc în eroare; 

darea de seamă fiscală reflectă fapte ce constituie 

infracţiuni fiscale; 

darea de seamă fiscală nu a fost prezentată. 

 

Considerăm că termenul de prescripție al încălcării 

legislației fiscale nu poate fi mai mare decât cel al 

comiterii infracțiunilor (evaziunea fiscală), în plus 

omiterea termenului de precripție în cadrul controalelor 

fiscale poate fi interpretată ca un abuz al Serviciului fiscal 

(prin prelungirea nelimitată în timp a perioadei de 

control).  

 

Considerăm necesară ajustarea prevederilor Codului 

fiscal la normele Codului penal, astfel termenul de 
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prescripție pentru încălcările fiscale să fie de 4 ani cum 

stabilește art. 264 alin. (1) din Codul fiscal, termenul de 

control fiind prelungit doar în cazul infracțiunilor. 

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 Anexa 

la Titlul VII „Taxe locale”, 

Modificarea conceptului ”taxa pentru 

cazare”, prevăzută de Codul Fiscal în Anexa la 

Titlul VII „Taxe locale”, percepută sub forma 

unui procent concret din venitul din vânzări ale 

serviciilor de cazare prestate de structurile cu 

funcții de cazare pe conceptul de ”city tax”, 

precum este în practica orașelor europene, care 

presupune achitarea acestei taxe de către turiști, 

prin intermediul oricărui prestator de servicii de 

cazare, nu doar cele de tip hotelier. Exemplu: 

Turiștii care apelează la platformele Booking, 

Airbnb și care se cazează în apartamente 

private, ar trebui de asemenea să achite această 

taxă, care la moment nu este percepută de 

prestatorii respectivi (persoane fizice) și prin 

urmare, nu contribuie la bugetul local. 

 

  

 Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 art. 291 

alin. 1 

Propunem modificarea Anexei la Titlul VII al 

Codului fiscal, privind „Taxele locale, 

termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor 

de seamă fiscale”, în sensul aprobării cotelor 

maxime pentru fiecare unitate de comerț în 

dependență de clasificatorul de activitate și 

locul amplasării. Totodată, recomandăm 

plafonarea taxelor pentru unitățile de comerț și 

prestări servicii, care va proteja atît autoritățile 

publice locale, cît și agenții economici. Drept 

criteriu pentru determinarea taxelor locale, spre 

exemplu, pentru stațiile de alimentare cu 

combustibil, se propune stabilirea acestora în 

dependență de locul situării unităților de comerț 

menționate.  

 

Astfel, este justificată împărțirea locului de 

aflare a benzinăriilor în următoarele categorii: 

Criteriile actuale de determinare a taxei locale acordă o 

apreciere neargumentată și excesivă pentru administrația 

publică locală. Astfel, consiliile locale stabilesc 

discreționar cotele taxelor locale, fără a invoca nici o 

argumentare.  

Prin modificarea Anexei la Titlul VII al Codului fiscal, 

privind „Taxele locale, termenele lor de plată şi de 

prezentare a dărilor de seamă fiscale”, prin care au fost 

excluse cotele maxime la aplicarea taxei de la art. 291, 

alin. 1, lit. e „Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de 

prestări servicii de deservire socială (cu excepția celor 

care se află total în zona de protecție a drumurilor din 

afara perimetrului localităților)”, se atestă o creștere 

considerabilă a sarcinii fiscale a unităților comerciale.  

La moment, conform art. 292, alin. 2 Cod fiscal: ”Cota 

taxelor locale se stabileşte de către autoritatea 

administrației publice locale în funcţie de caracteristicile 

obiectelor impunerii”. Potrivit Anexei la Titlul VII din 
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- Urbane, aflate în intravilanul 

orașelor și municipiilor; 

- Rurale, aflate în intravilanul 

localităților rurale; 

- Amplasate în zona drumului public, 

aflate în extravilanul localităților 

din primele două categorii. 

Prin urmare, va fi posibilă determinarea cu 

maximă obiectivitate a taxelor locale, deoarece 

de locul amplasării benzinăriilor depinde 

volumul încasărilor. 

Totodată, propunem indexarea taxelor locale 

anual, în baza indicilor inflației stabilite de 

organele competente, alte temeiuri de majorare 

fiind excluse. 

 

Codul fiscal, baza impozabilă a obiectului impunerii, în 

cazul taxei pentru unităţile comerciale, se calculează 

reieșind din suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ 

şi/sau de prestări servicii.  

De asemenea, conform art. 297, alin. 6, lit. a Cod fiscal: 

”Prin derogare de la prevederile alin. (5), cotele impunerii 

se vor stabili în cazul taxei pentru unităţile comerciale 

şi/sau de prestări servicii – în funcţie de genul de 

activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul 

amplasării, suprafața ocupată de unităţile de comerţ şi/sau 

de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor 

comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de 

activitate”. 

 

 Legea contabilității și 

raportării financiare nr. 

287/2019 art. 33 alin. 3 

Se propune prezentarea situațiilor financiare și 

raportul conducerii în termen de 120 de zile de 

la ultima zi a perioadei de gestiune, iar 

prezentarea raportului auditului, în termen de 

180 de zile de la ultima zi a perioadei de 

gestiune, prin modificarea art. 33 alin. (3) din 

Legea contabilității și raportării financiare nr. 

287/2019. 

În conformitate cu art. 33 alin. (3) din Legea contabilității 

și raportării financiare nr. 287/2019 (în vigoare din 

01.01.2019),  entitatea are obligația să prezinte și Biroului 

Național de Statistică, situațiile financiare individuale, 

raportul conducerii şi raportul auditorului, după caz, în 

termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de 

gestiune. 

 

 

 Pct.3 alin 2) al 

Regulamentului privind 

inventarierea 

Propunem de modificat pct.3 alin 2) al 

Regulamentului privind inventarierea şi de a 

prevedea efectuarea inventarierii patrimoniului 

entității la discreţia acţionarilor sau a 

managementului companiei, dar nu mai rar 

decît o dată la 2 ani. 

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi 

raportării financiare, agenţii economici sunt obligaţi să 

efectueze inventarierea anuală. 

Totodată, în conformitate cu prevederile pct.3 al 

Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 60 din 29.05.2012 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

inventarierea, entitatea efectuează inventarierea, cel puţin 

o dată pe parcursul perioadei de gestiune 

 

 

 Pct. 16 al Regulamentului cu 

privire la delegarea 

salariaților entităților din 

Propunem excluderea din pct.16 al 

Regulamentului a prevederii privind 

compensarea cheltuielilor cu taximetrul în cazul 

în care ora sosirii sau plecării delegatului nu 

În conformitate  cu pct. 16 al Regulamentului cu privire 

la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova 

(HG nr.10/2012), în cazul deplasărilor în străinătate, 

compensarea cheltuielilor cu  taximetrul  se efectuează 
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Republica Moldova (HG 

nr.10/2012) 

corespunde cu orarul de timp al transportului 

public.  

La deplasarea în străinătate persoanele nu 

dispun de informații privind orarul de timp al 

transportului public din localitatea respectivă. 

Considerăm că limitarea compensării 

cheltuielilor de transport cu taximetrul la 

delegarea angajaților în străinătate creează o 

povară suplimentară în evidența contabilă și 

fiscală, fără a duce la un impact fiscal 

semnificativ pentru Bugetul Public Național. 

 

doar în cazul în care ora sosirii sau plecării delegatului nu 

corespunde cu orarul de timp al transportului public. 

 Pct. 19 al Regulamentului cu 

privire la delegarea 

salariaților entităților din 

Republica Moldova (HG 

nr.10/2012) 

De adăugat la aliniatul patru după cuvintele "si 

proprietarul locuinței" sintagma  "sau a 

documentului confirmativ privind rezervarea 

apartamentului/casei prin intermediul site-

urilor de rezervare on-line a locuințelor". 

La moment se utilizează tot mai mult rezervările on-line 

a locuințelor prin intermediul site-urilor booking.com, 

airbnb.com etc. Astfel, angajatul nu are nici invoice de la 

hotel privind cazarea nici contract de locațiune cu 

proprietarul, doar o confirmare privind rezervarea si plata 

pentru cazare. Consideram oportuna modificarea in 

Regulament a prevederilor ce țin de confirmarea 

cheltuielilor de cazare suportate de angajat in cazul 

deplasărilor. 

 

 Pct. 38 al Regulamentului cu 

privire la delegarea 

salariaților entităților din 

Republica Moldova (HG 

nr.10/2012) 

De exclus de la punctul 38 propoziția: 

" Eliberarea mijloacelor financiare spre 

decontare se efectuează cu condiţia prezentării 

raportului privind sumele eliberate anterior spre 

decontare." 

Compania poate elibera avans angajatului pentru mai 

multe destinații de utilizare (deplasare, cheltuieli 

gospodărești etc), de aceea interzicerea acordării unui nou 

avans fără a fi închis precedentul poate crea blocaje în 

activitatea entității. 

 

 Legea nr. 329/1999 cu privire 

la fondurile nestatale de 

pensii 

Se recomandă stimularea apariției fondurilor 

private de pensii prin crearea cadrului normativ 

corespunzător și redirecționarea contribuțiilor 

individuale la discreția salariaților. A modifica 

Legea nr. 329/1999 cu privire la fondurile 

nestatale de pensii, prin alinierea acesteia la cele 

mai bune practici UE, acordarea facilităților 

fiscale pentru angajatori şi angajați, 

contribuțiile la acestea urmând a fi deductibile.  

 

 

Presiunea financiară asupra Bugetului Asigurări Sociale 

este în continuă creștere. Diminuarea acestei presiuni pe 

termen lung se poate face prin crearea fondurilor private 

de pensii. 
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Se recomandă, de asemenea, îmbunătățirea 

legislației 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. 

 

De asemenea, angajatorii sunt restricționați în obținerea 

altor venituri (de ex. comercializarea pieselor de schimb 

neutilizate, transmiterea în subarendă a terenurilor 

agricole, transmiterea în locațiune a echipamentelor 

agricole etc.) 

 

 Legea nr. 827 din 18.02.2000 

cu privire la Fondul 

Republican de Susţinere a 

Populaţiei, art. 4 

Se consideră oportună modificarea Legii 

fondului republican şi a fondurilor locale de 

susţinere socială a populaţiei, nr. 827 din 

18.02.2000, în vederea excluderii art. 4. alin. (1) 

litera b), și anume obligativitatea transferurilor 

lunare ce urmează a fi efectuate de către 

persoana juridică care prestează servicii de 

telefonie mobilă, în mărime de 2,5 la sută din 

venitul obţinut din vânzările aferente acestor 

servicii. 

Conform art. 4 din Legea nr. 827 din 18.02.2000 cu 

privire la Fondul Republican de Susţinere a Populaţiei, 

una şi cea mai importantă dintre sursele de formare a 

mijloacelor Fondului o reprezintă transferurile lunare ce 

urmează a fi efectuate de către persoanele juridice care 

prestează servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 la 

sută din venitul brut obţinut din vânzările aferente acestor 

servicii. Această taxă a fost introdusă în anul 2000, fiind 

considerată „taxă de lux”. 

Totodată, incepând cu 01 iulie 2020 a fost introdusă şi 

taxa de portabilitate, astfel aceste impozite  suprataxează 

operatorii de comunicaţii mobile. Această situaţie este 

discriminatorie şi inechitabilă, limitând (în loc să 

stimuleze) investiţiile în dezvoltarea reţelelor de 

comunicaţii electronice bazate pe cele mai avansate 

tehnologii, considerate un factor-cheie în dezvoltarea 

economiei în general şi realizarea progresului social. 

 

 

 Codul fiscal,  Anexa 1 

 

Poziția tarifara 240319 

“Tutun tăiat fin destinat 

rulării în țigarete” 

 

Se propune modificarea graduala si echilibrata 

a accizei pentru poziția tarifara 240319, astfel sa 

fie asigurata proporția accizei din EUR între 

țigări (90 EUR)  și tutun pentru fumat  (60 

EUR): 

• a.2021 380 MDL  / 1 kg 

• a.2022  435 MDL / 1 kg 

a.2023  490 MDL  / 1kg 

Din anul 2019 legislația Republicii Moldova face 

diferențierea pentru poziția tarifară 240319 „Tutun tăiat 

fin destinat rulării în țigarete” de alt tutun pentru fumat 

(categoria 2403 Tutun pentru fumat, alte tutunuri și 

înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri „Omogenizate” 

sau „Reconstituite”; extracte și esențe de tutun) în termeni 

de clasificare a accizelor, și a aprobat o creștere a ratei de 

700%. 

În termeni economici, funcția tampon (de amortizare) 

asociată tutunului tăiat fin (TTF) reflectă faptul că TTF 

acționează ca o propunere alternativă potențială pentru 
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produsele ilicite din tutun. Țigarete produse în fabrică 

(ȚPF) cu taxe interne plătite, ȚPF achiziționate 

transfrontalier și ȚPF ilicite reprezintă, unele în raport cu 

celelalte, într-o oarecare măsură, substituenți. Prin 

urmare, s-ar putea aștepta o creștere a accizelor impuse 

pentru țigaretele produse în fabrică (ȚPF) cu taxe plătite, 

pentru creșterea cererii atât pentru ȚPF transfrontalier, cât 

și/sau pentru ȚPF ilicit. Cu toate acestea, TTF oferă un 

produs alternativ din tutun, cu taxe interne plătite, 

consumatorilor din-afara pieței pentru ȚPF cu taxele 

interne plătite. Menținerea unor accize și diferențe de 

prețuri între ȚPF intern și TTF încurajează consumatorii 

mai degrabă să treacă la TTF legal, decât să cumpere ȚPF 

transfrontalier sau produse ilicite din tutun. Astfel, TTF 

acționează ca un atenuator între tutunul cu taxe interne 

plătite și produsele transfrontaliere sau ilicite din tutun 

care nu generează venituri fiscale pentru guvern.  

Doar în perioada mijlocul lunii aprilie - august 2019, când 

TTF a fost vândut în Moldova, în bugetul de stat au intrat 

7,2 milioane lei. De altfel, considerând dinamica pieței, 

guvernul a pierdut cel puțin 30 mln lei anual, ca urmare a 

modificărilor sistemului de impozitare din 2019.  

 

De asemenea, trebuie menționat faptul că rata minimă a 

UE pentru ȚPF este de 90EUR/1000 țigarete, în timp ce 

rata minimă pentru TTF este de 60EUR/kilogram. Cu 

toate acestea, la moment în Moldova este următoarea 

situație, rata pentru TTF> 160% rata pentru ȚPF - 

semnificativ depășind limita structurilor existente de 

accize în UE. 

Adițional, am dori să menționăm că Republica Moldova 

și-a asumat obligațiunea de a majora accizele la țigarete 

la nivelul UE până în 2025. Prin urmare, acest lucru 

înseamnă că în următorii cinci ani, prețurile pentru 

țigarete vor crește foarte brusc, ceea ce va afecta negativ 

toate domeniile afacerii - consumatorul, producătorii și 

statul. În acest sens se propune revizuirea sau mai degrabă 
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eliminarea oricăror condiții, în vederea armonizării 

accizelor din Moldova la țigarete cu cele europene, 

urmând exemplul altor state care au semnat un acord de 

asociere cu UE (exemplu: Ucraina, Georgia) 

 

 Regulamentului cu privire la 

determinarea obligațiilor 

fiscale aferente impozitului 

pe venitul persoanelor 

juridice şi persoanelor fizice 

care practică activitate de 

întreprinzător, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 

693/2018, pct. 33 

Propunem modificarea prevederilor pct. 33 al 

Regulamentului cu privire la determinarea 

obligațiilor fiscale aferente impozitului pe 

venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice 

care practică activitate de întreprinzător, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

693/2018. De asemenea, se recomandă 

excluderea plafonării cheltuielilor de transport 

ale angajaților şi deducerea în mărime deplină 

la determinarea impozitului pe venit. 

Limitarea mărimii cheltuielilor suportate de angajator 

pentru transportul angajaților, pentru deducere în scopuri 

fiscale, creează impedimente în desfășurarea activității de 

întreprinzător. Mărimea acestor cheltuieli urmează a fi la 

discreția fiecărei entități în parte. 

 


