Către: Serghei PUȘCUȚA,
Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor
Nr. 28/20 din 18 mai 2020
Ref.: Propunerile pentru Pachetul de măsuri economico-fiscale în contextul situației epidemiologice COVID19

Stimate Domnule Pușcuța,
Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și prezintă în
atenția Dvs. propunerile pentru următorul pachet de măsuri economico-fiscale de susținere a comunității de
afaceri în contextul situației epidemiologice Covid-19.
1. Acordarea stimulentelor fiscale pentru companii care mențin locurile de muncă în perioada stării de
urgență și în perioada următoare
Pentru a susține acele companii care au menținut locurile de muncă în perioada stării de urgența și în
perioada imediat următoare, propunem ca pentru anul 2020 să fie prevăzute deduceri suplimentare în
vederea calculului obligațiilor de impozit pe venit din activitate de întreprinzător.
2. Introducerea regulilor speciale privind deducerea datoriilor compromise pentru scopuri fiscale
Având în vedere situația actuală, precum și prognozele privind evoluția economiei țării, există
probabilitatea creșterii cazurilor de datorii compromise. În această situație, considerăm necesar să fie
prevăzute reguli specifice care ar permite deducerea integrală pentru scopuri fiscale a datoriilor compromise
apărute ca urmare a imposibilității onorării obligațiilor contractuale în legătură cu situația pandemică.
3. Revizuirea legislației fiscale și financiar-contabile în vederea simplificării fluxului documentelor
primare
În contextul actual există obstacole în emiterea/primirea documentelor primare (de exemplu, a facturi
fiscale) emise pe suport de hârtie, având în vedere activitatea limitată a prestatorilor de servicii poștale,
sistarea activității de către companii ca urmare a măsurilor implementate de către stat, precum și măsuri
interne de precauție stabilite de către companii. Prin urmare, cerințele actuale prevăzute pentru emiterea
facturilor fiscale trebuie să fie ajustate pentru a fi în linie cu circumstanțele actuale aferente fluxului facturilor
fiscale. În special, considerăm necesar simplificarea procedurii de semnare a facturilor fiscale prin excluderea
obstacolelor care sunt la moment pentru semnarea electronica a documentelor remise prin email în format
pdf.
4. Implementarea facilităților fiscale pentru organizațiile care au resimțit un impact mai limitat (ex.
sectoarele retail, IT, Telecom) și care vor susține industriile afectate semnificativ (ex. HORECA)
De exemplu, anumite facilități fiscale pot fi acordate societăților care folosesc mărfuri autohtone în
activitatea de producție sau vânzare. Ca o alternativă în acest sens ar putea fi reducerea/scutirea impozitului
pe profit în funcție de cheltuielile legate de consumul produsului autohton.
Un alt exemplu ar fi acordarea de stimulente societăților care acordă anumite beneficii angajaților prin
utilizarea mărfurilor și/sau a serviciilor autohtone. Propunem că aceste beneficii să aibă un regim facilitar, cum
ar fi scutirea impozitelor salariale si deducerea onoraților de cheltuieli la nivelul angajatorului.
5. Revizuirea mecanismului actual de raportare a pierderilor fiscale.
La acest moment, pierderile sunt raportate eșalonat pe următoarele perioade fiscale. În acest context,
propunem să fie prevăzută posibilitatea raportărilor pierderilor și pentru perioadele anterioare. Astfel, luând
în considerare probabilitatea înaltă că în următorii 2-3 ani, companiile vor înregistra pierderi, companiile
afectate vor putea folosi impozitul rambursat pentru suplinirea altor obligații fiscale.
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6. Asigurarea aplicării uniforme și echitabile a legației pentru contribuabili, măsurile de susținere în
perioadă stării de urgență să fie aplicabile și pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în
sectorul justiției.
Această solicitare vine din motivul că persoanele ce practică activități profesionale, la fel ca și agenți
economici, au resimțit efectul negativ al situației epidemiologice (inclusiv au fost nevoiți să instituie regim de
staționare sau șomaj tehnic pentru personalul său administrativ).
7. Permiterea spre deducere a cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare
facultativă de asistență medicală ale angajatului, precum și plățile în favoarea salariaților pentru servicii
medicale în mărime de până la 100% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în
sumă fixă în valoare absolută stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute pe anul respectiv.
La momentul actual deducerea unor astfel cheltuieli este permisă doar în limita de 50% din prima de
asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută (și anume, 2 028 MDL
anual per salariat), iar suma cheltuielilor ce depășește aceasta limită nu se permit spre deducere și se
impozitează cu impozitele salariale atât la nivelul salariaților, cât și la nivelul angajatorilor. Majorarea limitei
de deducere/neimpozitare a cheltuielilor anuale suportate de angajatori pentru asigurarea facultativă a
salariaților ar motiva angajatorii sa apeleze la serviciile de asigurare medicală facultative ceea ce ar reduce
esențial presiunea financiara asupra sistemului medical actual.
8. Plafonarea taxelor locale și revizuirea cadrului legal ce ține de taxa pentru dispozitivele de
publicitate.
Propunem modificarea bazei impozabile pentru taxa menționată prin stabilirea acesteia în raport cu
venitul din vânzări. Această modificare va aduce în armonie taxa pentru dispozitivele de publicitate cu alte
taxe pentru publicitate. Astăzi taxa pentru dispozitivele de publicitate este una discriminatorie în raport cu
alte taxe pentru același serviciu de publicitate, deoarece toate celelalte taxe fiind raportate la venitul din
vânzări.
Totodată în contextul situației actuale multe companiei mari, în vederea optimizării costurilor au sistat
contractele cu companiile de publicitate. Acest fapt creează constrângeri pentru companiile respective de a
onora obligațiile fiscale neomogene cu diverse APL, rata acestor taxe locale fiind foarte diversă. Astfel,
propunem aplicarea unor măsuri tranzitorii în contextul crizei epidemiologice pentru a sprijini mediul de
afaceri și a limita nivelul taxelor locale achitate pe teritoriul Republicii pentru a asigura proporționalitatea și
uniformitatea aplicării acestora. De asemenea propunem anularea achitării taxelor pentru servicii de
publicitate (în special publicitatea stradală) la nivel local pe perioada situației de urgență.
9. Reeșalonare a datoriei create față de buget din cauza sistării activității și neaplicarea sancțiunilor
pentru plățile tardive pentru cel puțin perioada stării de urgență și imediat următoare.
Propunem simplificarea procesului de eșalonare a datoriei create față de buget prevăzut în art.180 a
Codului Fiscal și neaplicarea sancțiunilor pentru plățile tardive pentru cel puțin perioada stării de urgență și
imediat următoare până la restabilirea activității a companiilor menționate. Această propunere vine să susțină
doar companiile care și-au sistat activitatea conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate
Publică și deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, și au fost negativ impactați în ceea ce ține de fluxurile
mijloacelor bănești.
Cu deosebit respect,
Mariana RUFA,

Director Executiv
Asociația Businessului European
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