
 
 
 

 
 
 
 
 

Către Dl Andrian Candu 
Preşedintele Parlamentului RM 

 
Dl Ştefan Creangă 

Preşedintele Comisiei Parlamentare  
Economie, Buget, Finanţe 

 
 
  
Nr. ___ din 6 aprilie 2015  
  
Ref: Proiectului de lege cu privire la modificarea şi  
completarea unor acte legislative în partea ce ţine de  
realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul  
2015 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare. 
  
  

Stimaţi Domni,  
  

Asociația Businessului European din Moldova (EBA Moldova) Va adresează cele mai sincere 
considerațiuni.  

 
Prin această scrisoare, dorim să atragem atenția Domniilor Voastre asupra unor aspecte vizate 

și aprobate de către Guvern, în Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2015. Asociația noastră 
a exprimat opiniile mediului de afaceri într-un set de propuneri, expediat Ministerului Finanțelor în 
luna Iulie a anului trecut, unele dintre care au fost valorificate, iar altele, din păcate, neglijate.  

Cu siguranță, înțelegem necesitatea sporirii veniturilor bugetare în condițiile economice 
actuale, însă, în viziunea noastră, această sporire este sustenabilă doar în cazul în care se bazează pe 
creșterea consumului, producerii, afacerilor în general.  

Propunerile de modificare a legislației, expuse în Proiectul menționat, cu regret, nu fac parte 
din această categorie de schimbări. 

 Cele mai vulnerabile aspecte, incluse în Proiectul Politicii bugetar-fiscale care pot afecta 
negativ dezvoltarea afacerilor și a economiei în general sunt, în viziunea noastră, următoarele: 

 

1. Modificarea art. 14 (1) și includerea în componența venitului ,,venitul din orice surse aflate 
în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de patron, precum şi din orice surse aflate 
în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova” care, după părerea 
noastră, va contribui la creșterea transferurilor non-bancare. 

2. Modificarea art. 24 cu completarea alineatului (5) referitor la permiterea deducerii uzurii și 
cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea și reparaţia autoturismelor folosite de 



persoanele cu funcţii de conducere ale contribuabilului, doar pentru un singur autoturism 
per agent economic.  

 

3. Modificarea art. 36 la alineatul (1) care ar restrânge persoanele care vor sa facă acte de 
binefacere mai semnificative și va conduce la o scădere bruscă de surse de finanțare.  
 

4. Considerăm că promovarea unei politici fiscale bazate exclusiv pe creșterea componenţei 
ad-valorem nu este sustenabilă pe termen lung, ținând cont în special de prevederile 
Acordului de Asociere cu UE. Se propune revizuirea cotelor accizei propuse pentru anul 
2015 şi includerea în documentul de Obiective fiscale şi vamale pentru anul 2015, precum 
și în cel de Cadru bugetar pe termen mediu 2016-2018, ,,a creşterii accizei bazate pe 
componenta specifică, diminuarea cotei ad-valorem și introducerea accizei minime.” 
 

5. Astfel, pentru a evita degradarea sectorului de creştere şi prelucrare a cărnii al economiei, 

cerem  insistent ca Legea Nr. 50 din 03.04.2015 publicată în Monitorul Oficial la data de 

07.04.2015  privind modificarea art. 96 a titlului III al Codului Fiscal şi anume creştere cotei 

TVA de la 8% la 20%, pentru comercializarea cărnii pe teritoriul RM să fie anulată. 

 
6. Perioada de aplicare a prevederilor Codului fiscal începând cu luna mai este inacceptabilă 

din două puncte de vedere: 1) Companiile care utilizează soft-uri complexe se vor confrunta 
cu complicații în modificarea acestora; 2) Aceasta va complica evidenţa contabilă, ceea ce 
după părerea noastră, nu are nici un motiv întemeiate. Solicităm aplicarea noilor prevederi 
începând cu 1 ianuarie 2016. 
 
În acest context solicităm respectuos o întrevedere cu Domniile Voastre pentru a discuta 

subiectele menționate și a oferi argumente din partea mediului de afaceri. 

 
Cu respect, 

Mariana Rufa 

Director Executiv 

Asociatia Businesului European 

Str 31 august, 139, ap 18 

+373 782 59999 

mariana.rufa@eba.md 

 

  


