Recomandările Asociației Businessului European (EBA) ce țin de Politica fiscală pentru anul 2021
(prin prisma recomandărilor EBA ce țin de elaborarea CBTM 2021-2023 și rezultatul preliminar al examinării de către Ministerul Finanțelor a acestor recomandări)

№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

1

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.5

2

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.6
Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.19
Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.20

3

4

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023
Art. 5 se completează cu punctul 381) și 382) cu
următorul cuprins:
„381) Cashback în comerțul cu amănuntul și
prin intermediul rețelei Internet – un bonus
acordat clientului prin alocarea unei sume de
mijloace bănești după finalizarea operațiunii
de comercializare / prestare a serviciului /
schimb.
382) Cashback în sectorul financiar – un
program de loialitate care încurajează clientul
prin bonusurile oferite, să efectueze achiziții
de bunuri și servicii cu utilizarea cardului de
plata și / sau să beneficieze de serviciile
prestate de către instituția financiară".

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023
Nu au fost acceptat.

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
În redacția actuală a Codul Fiscal lipsește
definiția de „cashback”. Având în vedere
existența unor astfel de operațiuni în piața,
considerăm necesară întroducerea acestui
concept în legislația fiscală.

La art. 6, aliniatul (6) literele d), e), j), m) și
p) se abrogă.

Susținem modificarea propusă.

La art. 19, litera d) cuvintele „rata dobînzii
aplicate” se substituie cu cuvintele „rata
medie ponderată a dobînzii aplicate”
La art. 20, litera u1) se abrogă.

Susținem modificarea propusă.

Se propune modificarea literei u¹) cu
expunerea în următoare redacție: „u¹)
veniturile de la valorile mobiliare de stat
(inclusiv dobînzi, cupon, sconturi, prime)”

Nu au fost acceptat.

Nu suntem de acord cu propunerea de a
exclude din componența veniturilor
neimpozabile veniturile din dobânzi de la
valorile mobiliare de stat, astfel încât
această modificare va aduce la creșterea
poverii fiscale asupra agenților economici
care aleg să finanțeze statul investind
sursele proprii în valorile mobiliare de stat.
Mai mult, considerăm necesară extinderea
scutirii pentru toate veniturile care pot fi
obținute în legătura cu valorile mobiliare
cu de aducerea în concordanță a noțiunilor
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

5

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.20

Art. 20 se completează cu punctul nou p3) cu
următorul cuprins: „p3) cashback în sectorul
financiar și în comerțul cu amănuntul și
Internet”

Nu au fost acceptat.

6

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.24

Referitor la art. 24, aliniatul (3), propunem
simplificarea procedurii de documentare a
cheltuielilor de reprezentanța prin oferirea
posibilității pentru agenți economici să
stabilească pe cont propriu documentele
necesare, conținutul acestora pentru
justificarea cheltuielilor de reprezentanța în
dependența de necesitățile interne de
informații.

Nu au fost acceptat.

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
cu cele prevăzute în Regulamentul BNM cu
privire la plasarea, tranzacționarea și
răscumpărarea valorilor mobiliare de stat
în formă de înscriere în cont nr. 170 din
19.07.2018. Motivul acestei propuneri este
de a exclude eventualele interpretării a
noțiunii de dobândă de către SFS și agenți
economici.
La moment cashback devine o practică tot
mai răspândită și reprezintă alocarea de
către vânzător sau instituția financiara a
unei anumite sume comparatorului prin
reducerea
sumei
încasate
din
comercializarea mărfii/serviciului, după
finalizarea operațiunii de comercializare.
Considerăm că astfel de bonusuri primite
pentru achizițiile efectuate nu pot fi
considerate o recompensă monetară, si,
respectiv, nu trebuie sa fie considerate un
venit impozabil.
În situația în care compania are multe
cheltuieli de acest fel, documentarea lor
pentru deducerea în scopuri fiscale solicită
mult timp și efort.
Mai exact, pentru fiecare reprezentanța
este necesară întocmirea unui ordin în care
să fie specificată componența delegațiilor,
scopul, programul, termenul precum și
întocmirea unui raport cu privire la
rezultatele vizitei și cheltuielile efectuate.
Or, simplu fapt întocmirii acestor
documente prescrise de legislație nu atestă
în sine caracterul necesar și ordinar al
cheltuielilor pentru scopul de business.
În acest sens considerăm că justificarea
scopului suportării cheltuielilor de
reprezentanță trebuie să fie efectuată în

2

№

7

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.24

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Se propune elucidarea faptului privind
deductibilitatea cheltuielilor ce țin de
obținerea venitului scutit de impozitare în
cazul persoanelor care beneficiază de facilități
fiscale.

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)

Nu au fost acceptat.

linie cu prevederile generale ale art. 24,
aliniatul (1) cu prezentarea documentelor
justificative relevante, stabile intern de
contribuabil.
Art. 24, aliniatul (9) din Codul Fiscal
prevede faptul că cheltuielile legate de
obținerea venitului scutit de impozitare nu
se permit spre deducere.
Totodată, conform legislației fiscale,
contribuabili pot beneficia de facilități
fiscale prin scutirea totală sau parțială a
impozitelor sau taxelor, aplicarea cotelor
reduse ale impozitelor sau taxelor,
reducerea obiectului impozabil, etc. Astfel,
acordarea facilităților fiscale pe de o parte
și nepermiterea deducerii cheltuielilor
legate de obținerea venitul scutit de
impozitarea pe de altă parte, anulează
efectul la facilități acordate, mai mult decât
atât poate să aducă în unele cazuri la
povara fiscală mai mare.

8

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.24

Astfel, se solicită clarificarea / concretizare
modului de aplicare prevederilor art. 24,
aliniatul (9) din Codul Fiscal în cazurile
descrise mai sus.
Referitor la art. 24, aliniatul (13),
propunem specificarea expresă a dreptului
companiilor din retail de a deduce in
scopuri fiscale
cheltuielile aferente
pierderilor din deșeuri.
În prezent persistă interpretarea ca
deșeurile pot rezulta numai din procese
tehnologice și există numai la companiile
de producere. Respectiv numai aceste
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
companii pot avea deșeuri, pot stabili
norme anuale aprobate de către
administratori și pot deduce cheltuielile
aferente acestor pierderi.

9

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.24

Se propune modificarea art. 24, aliniatul (15)
și expunerea acestui aliniat în următoarea
redacție: “Se permite deducerea cheltuielilor
achitate de contribuabili în decursul perioadei
fiscale sub formă de taxe de aderare și cotizații
de membru destinate activității patronatelor
și a asociaților mediului de afaceri. Plafonul de
deductibilitate a acestor cheltuieli constituie
0,15% din fondul de retribuire a muncii.”

Nu au fost acceptat.

10

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.24

La art. 24, aliniatul (151) se propune
excluderea sintagmei „pentru utilizarea lor în
scopurile stabilite în contractul colectiv de
muncă”

Nu au fost acceptat.

Companiile din retail de asemenea suportă
pierderi care sunt aferente activității de
întreprinzător și care nu pot fi controlate,
cum ar fi mărfurile cu termen expirat care
nu pot fi comercializate 100% și pentru
care exista obligația legală de a le distruge
sau reziduurile de produse alimentare care
nu pot fi comercializate cum ar fi bucăți de
salam, cașcaval, carne etc care rămân in
urma vânzării la kilogram și care nu mai pot
fi comercializate 100%.
La moment Codul Fiscal prevede
deducerea cheltuielilor achitate de
contribuabili în decursul perioadei fiscale
sub formă de taxe de aderare și cotizații de
membru destinate doar activității
patronatelor, ce creează un tratament
inechitabil,
defavorizând
intenția
companiilor de a adera la asociații de
business.
Activitatea comitetelor sindicale este
stabilită nu doar de prescripțiile în
contractul colectiv de muncă, existența
căruia nu este obligatorie în conformitate
cu prevederile Codului muncii, ci și prin
programe, planuri și decizii ocazionale în
dependență de scopul social urmărit de
către aceștia.
În acest sens considerăm necesară
excluderea unei astfel de limitări pentru
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

11

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.24

12

Codul fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.24

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Se propune includerea în art. 24 a unui alineat
nou cu următorul conținut: „Se permite
deducerea cheltuielilor de amortizare a
activului aferent dreptului de utilizare și
cheltuielilor cu dobânzi aferente leasingului
operațional
determinate
conform
prevederilor IFRS”

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Nu au fost acceptat.

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
deducerea cheltuielilor sub forma de
alocații financiare destinate activității
sindicatelor.
Pentru entitățile, care aplică IFRS în
conformitate cu Legea contabilității și
raportării
financiare,
aplicarea
prevederilor IFRS 16 „Contracte de leasing”
a devenit obligatorie din 01.01.2019. În
conformitate cu prevederile IFRS 16 în
cadrul unui contract de leasing operațional
locatarul recunoaște un activ aferent
dreptului de utilizare și o datorie care
decurge din contractul de leasing la
valoarea actualizată a plăților de leasing,
actualizată pe baza ratei marginale de
împrumut de la data aplicării inițiale.
Ulterior locatarul recunoaște cheltuieli
aferente amortizării activului aferent
dreptului de utilizare și cheltuieli cu
dobânzi aferente leasingului operațional,
dar nu va înregistra cheltuieli de arendă.
Solicitam completarea art. 24 cu clauza
care să permită deducerea cheltuielilor
aferente
carburanților
în
baza
documentelor interne (acte de casare) cu
format stabilit de către fiecare agent
economic în baza necesitaților interne de
informații.
La momentul actual, pentru justificarea și
deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor
aferente carburanților utilizați este
obligatorie perfectarea foii de parcurs
pentru fiecare autoturism in parte.
Instrucțiunea de completare a foii de
parcurs prevede ca este obligatorie
completarea câmpurilor precum punct de
plecare, punct de destinație pentru fiecare
cursa in parte, ora exacta a plecării din
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
punctul inițial și ora sosirii în punctul final
al rutei. În cazul în care agentul economic
are mai multe mașini, respectarea acestor
cerințe solicita resurse suplimentare.

13

14

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art. 31

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997,
Capitolul 5 „Creșterea și
pierderea de capital”

Includerea unui aliniat nou la articolul 31 cu
următorul cuprins: „Băncilor admise și
obligate de Banca Națională a Moldovei să
participe la formarea mijloacelor Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul bancar li se
permite de a efectua deduceri ale
vărsământului obligatoriu anual, contribuțiilor
inițiale,
contribuțiilor
trimestriale
și
contribuțiilor speciale ale băncilor în fondul
menționat, stabilite prin Legea nr.575-XV din
26 decembrie 2003 privind garantarea
depozitelor persoanelor fizice în sistemul
bancar”.

Nu au fost acceptat.

Considerăm necesară revizuirea conceptuală a
regulilor de impozitare a creșterii de capital
(valoarea impozabilă a creșterii de capital,
baza valorică a acțiunilor care sunt listate la
bursa, etc.)

Nu au fost acceptat.

În aceasta ordine de idei, considerăm
necesară excluderea formularului de „foaie
de parcurs” și permiterea companiilor sa
folosească documentelor interne pentru
confirmarea cheltuielilor legate de
consumul combustibilului.
Începând cu 23.09.2019 BNM a inițiat
consultare publică a proiectului Hotărârii
Comitetului executiv al BNM pentru
aprobarea Regulamentului privind modul
de calcul și de plată a contribuțiilor la
fondul de rezoluție bancară. Fondul de
rezoluție bancară este constituit în temeiul
art.296 din Legea nr.232/2016 privind
redresarea și rezoluția băncilor.
Având în vedere că astfel de contribuții la
fondul de rezoluție bancară vor fi
obligatorii,
considerăm
necesară
clarificarea expresă în Codul fiscal a
caracterului deductibil pentru aceste
contribuții.
Propunerile de modificare capitolului vizat
sunt motivate din perspectiva asigurării
echității fiscale:
1. impozitarea creșterii de capital în
mărime de 100% de către persoane juridice
nu va stimula pe aceste persoane la
efectuarea operațiunilor cu active de
capital.
2. În redacția actuală a Codului Fiscal,
raportarea pierderilor de capital în
perioade fiscale următoare este permisă
doar pentru agenții economici.
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)

Totodată, în redacția actuală a Codului
Fiscal nu există certitudine ce ține de
aprecierea bazei valorice ajustate
și
instrucțiunile de calculare a creșterii de
capital în cazul unor active de capital (de.
ex. acțiuni listate la bursa, etc).

15

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art. 71

16

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
79³

La articolul 793 aliniatul (2) va avea
următorul cuprins: „Pentru aplicarea
prevederilor tratatelor internaționale,
nerezidentul persoana fizică, are obligația
de a prezenta plătitorului de venit, pînă la
data achitării venitului, certificatul de
rezidență în original eliberat de autoritatea
competentă din statul său de rezidență.

Art. 71 litera (n) se completează în final cu
sintagma:
„, cu excepția cheltuielilor de transport și de
cazare pe teritoriul Republicii Moldova și în
afara Republicii Moldova achitate /
compensate de către persoana juridica
rezidentă conducătorilor, fondatorilor și/sau
membrilor consiliului în cadrul desfășurării
activităților in interes de serviciu stabilite prin
contractele menționate și / sau alte acte
normative interne."

Nu au fost acceptat.

Propunem modificarea prevederilor art. 79³
din Codul Fiscal cu includerea clauzei potrivit
căreia certificatul de rezidența fiscală
prezentat în cursul anului să fie aplicabil și în
primele 60 zile calendaristice ale anului
următor, cu excepția situației în care se
schimbă condițiile de rezidența.

Au fost acceptate.

Adițional, nu este clară trimiterea din art.
42 (4) din Codul Fiscal la amortizarea
mijloacelor fixe în cazul aprecierii bazei
valorice ajustate a activelor de capital.
Comentariile la art. 16 din Convențiamodel OECD oferă exemple de
recompense similare ale veniturilor incluse
în noțiunea de "onorariul directorilor":
opțiuni pentru achiziționarea de acțiuni ale
companiei, utilizarea de locuințe sau
mașini, asigurări de sănătate sau de viață și
de membru al Clubului. După cum se poate
observa, aceste exemple demonstrează în
mod clar legătura cu înlocuirea
remunerației monetare cu fluxurile altor
beneficii suplimentare personale.
De asemenea, aceste cheltuielile nu pot fi
interpretate ca venituri ale persoanei
fizice, similar cu faptul că, în conformitate
cu Codul Civil, astfel de compensații ale
cheltuielilor, nu reprezintă venitul
persoanei fizice a rezidentului Republicii
Moldova.
Susținem modificarea propusă.
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)
Persoana juridică nerezidentă, pentru a-și
confirma rezidența, prezintă plătitorului de
venit copia certificatului de rezidentă sau
documentului care atestă înregistrarea
acesteia în țara sa de rezidentă, sau extrasul
de pe pagina web a autorității din statul de
rezidență ce atestă rezidenta fiscală ori
înregistrarea
persoanei
juridice.
Documentul ce atestă rezidenta, după caz,
emis într-o limbă străină se prezintă
plătitorului de venit cu traducere în limba
de stat, cu excepţia celui emis în limba
engleză sau în limba rusă. Certificatul de
rezidență emis pentru o perioadă fiscală
este aplicabil și în primele 60 de zile ale
perioadei fiscale următoare. În cazul în care
certificatul de rezidență nu a fost prezentat
pentru anul calendaristic respectiv, se vor
aplica prevederile legislației fiscale din
Republica Moldova.”

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)

În prezent, pentru aplicarea prevederilor
convenției de evitare a dublei impuneri,
nerezidentul are obligația de a prezenta
plătitorului de venit, până la data achitării
venitului un certificat de rezidența fiscală
eliberat de autoritatea competenta din statul
sau de rezidența. De regulă, obținerea
certificatului poate să dureze până la 45 zile
calendaristice și prin urmare, efectuarea
plăților în perioada lunilor ianuarie și februarie
către nerezidenți fără reținerea impozitului pe
venit este de multe ori imposibilă.

La aliniatul (3) cuvintele „certificatul de
rezidentă” se substituie cu textul
„documentul de atestare a rezidentei
stabilit la alin.(2)”
17

18

Lege pentru punerea in
aplicarea a titlurilor I si
II ale Codului Fiscal nr.
1164-XIII din
24.04.1997, Art.24
Lege pentru punerea in
aplicarea a titlurilor I si
II ale Codului Fiscal nr.
1164-XIII din
24.04.1997, Art.24

La aliniatul (7) „2021” se substituie cu „2023”

Nu au fost acceptat.

Considerăm necesară prelungirea scutirii
de impozitare a dobânzilor persoanelor
fizice rezidente până cel puțin anul 2023.

Considerăm important ca statul să vină în
sprijinul mediului de afaceri în procesul de
prevenirea, eradicarea și combaterea
COVID-19 și să introducă anumite
stimulente fiscale, cum ar fi:
•
posibilitatea de a deduce integral
cheltuielile suplimentare suportate de
contribuabili (inclusiv și donații
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№

19

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Lege pentru punerea în
aplicarea a titlurilor I si
II ale Codului Fiscal nr.
1164-XIII din
24.04.1997, Art.24

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
efectuate de contribuabili) în anul
curent pentru prevenirea, eradicarea
și combaterea COVID-19,
•
scutire de taxa pentru dispozitivele
publicitare pentru agenții de reclamă
care plasează publicitate socială
privind combaterea cu COVID-19,
•
permiterea
la
deducere
a
compensațiilor prejudiciilor achitate
de către agenții economici pe
contractele de livrare mărfuri/servicii
(cu excepția celor achitate între
persoane interdependente) în legatura
cu
imposibilitatea
de
executare/întirzierea pe perioada
urgenței de sănătate publică, având în
vedere că nu pot confirma
impedimentul în afara controlului
debitorului (forța majoră) în lipsa
declarării
carantinei/situației
excepționale și în lipsa unei autorități
care să confirme documentar situația.
•
neimpozitarea la angajat, cât și
deducerea integrală la companie a
cheltuielilor de transport cu taxi
spre/de la serviciu ori spre/de la client
pe perioada urgenței de sănătate
publică.
Considerăm necesar ca termenul de plată
pentru impozitul pe venit să fie amânat cu
cel puțin 60-90 de zile pentru a sprijini
mediul de afaceri în contextul COVID-19 în
vederea menținerii lichidităților care vor fi
îndreptate spre măsuri care au drept scop
susținerea angajaților. Această măsură,
evident, trebuie să fie sincronizată cu
amânarea corespunzătoare a termenilor
de prezentare a declarațiilor fiscale ce țin
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

20

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art. 93

21

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art. 96

22

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art. 96

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
de impozitul pe venit. Totodată,
considerăm necesar acordarea reducerii la
impozite pentru contribuabilii care achită
obligațiile fiscale în termen în perioada
urgenței de sănătate publică.
Susținem modificarea propusă.

La art.93 punctul 6) după cuvinte „fără
drept de deducere” se introduc cuvintele „și
a celor care nu constituie obiecte
impozabile”
La art. 96 litera b) liniuța cincea se
completează cu următorul cuprins:
„- 15% - la servicii de cazare, indiferent de
categoria de confort, în hotel, hotelapartament, motel, vilă turistică, bungalou,
pensiune turistică, pensiune agroturistică,
camping, sat de vacanță sau tabără de
vacanță, care se atribuie la secțiunea I a
Clasificatorului Activităților din Economia
Moldovei;
- 15% - la produse alimentare și/sau
băuturi, cu excepția producției alcoolice,
preparate sau nepreparate, pentru
consumul uman, însoțite de servicii conexe,
care să permită consumul imediat al
acestora, realizate în cadrul activităților
care se atribuie la secțiunea I
a
Clasificatorului Activităților din Economia
Moldovei”

Salutăm intenția statului de a susține
sectorul HORECA prin introducerea unei
cote TVA reduse.
Totodată,
în
vederea
situației
epidemiologice existente, care a provocat
sistarea activității mai multor companii din
sectorul HORECA, propunem introducerea
cotei TVA 10% pentru sectorul menționat,
astfel fiind o măsură de suport.

Se propune de a stabili cota unică de TVA de
12% pentru tot lanțul de producere a cărnii și
produselor din carne (pentru sectorul
zootehnic, pentru procesatorii de carne,
pentru importatorii de carne și pentru
comercianți)

Nu au fost acceptat.

Propunerea menționată are următoare
scopuri:
1. Contribuirea la dezvoltarea sectorului
zootehnic din Republica Moldova (la
moment discrepanța între cotele TVA
pentru carne vie și carne abatorizată
produce nedorința sectorului menționat să
investească în abatoare și să vândă carnea
refrigerată),
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№

23

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
1011

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Propunem modificarea art 1011 din Codul
Fiscal astfel ca acesta să aibă următorul
conținut:

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Nu au fost acceptat.

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
2. Soluționarea problemei de incapacitate
de plată a producătorilor de carne (fermele
autohtone) în cazul în care din cauza unor
tergiversări de plată în lanțul comercial
(producători-procesatori-rețele
comerciale, HORECA – consumatori finali),
sunt nevoiți să achite TVA la stat pentru
diferența crescută de +12%,
3. Contribuirea la scăderea semnificativă a
procesului de contrabandă cu aceste
produse și la scăderea aprovizionării
cetăților din zonele transfrontaliere din
țările vecine cu aceste produse (la moment
prețurile la carne în țările vecine sunt mai
mici, ceea ce concomitent provoacă în
multe cazuri problema de contrabanda
apărută la hotarele Republicii Moldova),
Diminuarea diferenței de preț între
vânzarea pe neoficial și cea pe oficial, astfel
va crea premise pentru creșterea
încasărilor la Buget prin prisma oficializării
a vânzărilor de carne, produse din carne,
mezeluri și conserve de carne (la moment
conform unor datele statistice anual în
Republica Moldova se vinde cca 126,5 mii
tone de carne, ce este de producție
autohtonă fără o evidență financiară și fără
contribuții la bugetul statului, principalul
motiv fiind diferența de preț ce o formează
aceste produse de carne, produse din
carne, mezeluri și conserve din carne.
Exemplul bun poate servi România care în
urmă diminuării TVA pentru produse
alimentare practice a exclus în totalitate
economia tenebră în sectorul dat).
Conform legislației in vigoare, numai
echipamentele destinate activității de
producție beneficiază de restituirea TVA,
nu și echipamentele destinate altor
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

„(11) Prin derogare de la prevederile alin.(1),
agenţii economici care sînt înregistraţi în
calitate de plătitori de TVA şi care, începând cu
1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli)
capitale în clădiri utilizate in activitatea de
intreprinzator au dreptul la restituirea sumei
TVA. Restituirea TVA nu se efectuează pentru
clădiri care se află în curs de execuţie sau
conservare, ci doar pentru clădirile care sînt
date în exploatare şi utilizate conform
destinaţiei lor finale.”

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
activități, cum ar fi comerțul. Astfel
investitorii străini care nu intenționează să
efectueze activități de producție sunt
discriminați în favoarea celor care
efectuează activități de producție, deși ar
putea fi în egală măsura generatori de
locuri de muncă și contribuabili la bugetul
de stat și local.

24

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
102

Art. 102 la aliniatul (4) cuvintele „pînă la un
semn după virgulă” se substituie cu
cuvintele „pînă la două semne după
virgulă”.

Susținem modificarea propusă.

25

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
102

Completarea art. 102 a Codului Fiscal cu o
clauza potrivit căreia în cazul achiziției unei
suprafețe de teren împreună cu construcții
edificate pe aceasta, agentul economic să fie
în drept să deducă TVA aferentă acestor
construcții, inclusiv și în cazul în care
construcțiile urmează să fie demolate, dacă
face dovada intenției, confirmată cu elemente
obiective, ca suprafața de teren pe care erau
edificate construcțiile continuă să fie utilizată
în scopul activității de întreprinzător.

Nu au fost acceptat.

26

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
104

La ultima propoziție a pct. ”a)” art. 104 Cod
Fiscal:
1) Cuvintele „combustibilul destinat” se
substituie cu cuvintele „mărfurile destinate”.

Nu au fost acceptat.

La aliniatul (10) litera c) se abrogă.
În practica există multiple cazuri în care
agenții economici procură terenuri pe care
sunt amplasate construcții vechi. Clădirile
sunt demolate și în locul lor se construiesc
edificii noi, ce sunt utilizate în scop de
întreprinzător. La moment în legislația
fiscală nu este specificat clar ca suma TVA
aferentă clădirilor demolate poate fi
dedusă. În cadrul controalelor fiscale există
cazuri în care inspectorii fiscali analizează
tranzacția de demolare ca o tranzacție
separată și aplică raționamentul ca clădirile
demolate nu sunt utilizate în scop de
business și prin urmare TVA aferentă valorii
de achiziție nu poate fi dedus.
Se urmărește scopul de lărgire a domeniul
de aplicare al acestei scutiri in legătura cu
faptul ca navele se aprovizionează în PILG
nu numai cu combustibil, dar și cu alte
mărfuri,
precum
apa,
alimente,
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023
2) Cuvântul „maritime”
„navelor” se exclude.

27

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
104

28

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
117

după

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

cuvântul

La ultima propoziție a pct. ”i)” art. 104 Cod
Fiscal textul „cu excepția serviciilor de
transport livrate în Portul Internațional Liber
Giurgiuleşti şi Aeroportul Internaţional Liber
Mărculeşti din restul teritoriului vamal al
Republicii Moldova, precum şi a celor livrate
de către rezidenţii diferitor zone economice
libere ale Republicii Moldova, Portului
Internaţional Liber Giurgiuleşti, Aeroportului
Internaţional Liber Mărculeşti unul altuia” se
exclude.

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
instrumente,
aeronavelor.

Nu au fost acceptat.

piese

etc.

similar

Navele implicate în trafic internațional,
care fac escală și se aprovizionează în PILG,
sunt nu numai maritime, ci și fluviale și
fluvio-maritime. Prin urmare, considerăm
că cuvântul ”maritime” trebuie să fie exclus
din alin. A) al art. 104 .
Modificarea urmărește uniformizarea
tratamentului fiscal al livrărilor relevante
de mărfuri și a serviciilor de transportare
care însoțesc aceste livrări de mărfuri, și se
întemeiază pe regula articolului 105 Cod
fiscal, conform căreia livrarea serviciilor
legată de livrarea mărfurilor se consideră
parte a livrării de mărfuri.
Abordarea actuală este una inconsistenta
si contradictorie întrucât prevede aplicarea
prevederilor generale in materie de TVA in
raport cu agenții economici, care
beneficiază de regim TVA special,
afectându-le astfel drepturile oferite
Propunem adăugarea în Codul Fiscal a
prevederii potrivit căreia să fie posibilă
trimiterea facturilor fiscale prin e-mail in
cazul in care beneficiarul a agreat
contractual ca este de acord sa primească
facturile in format electronic prin email.
Aceasta
modificare
va
eficientiza
procedura de înregistrare a facturilor
fiscale, va reduce costurile aferente
serviciilor de curierat pentru furnizori, va
rezolva problema facturilor pierdute si
primite cu întârziere de către cumpărător.
Mai mult, în contextul stării de urgență,
permiterea transmiterii facturilor fiscale
scanate prin email este chiar imperativă.
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№

29

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare
Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
117

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
În prezent procedura de corecție a
facturilor fiscale în care sunt constatate
diferențe de preț sau de cantitate este
foarte anevoioasa și complexă. În
momentul actual în cazul în care se
depisteaza o eroare in factura fiscala se
permit urmatoarele solutii:
- efectuarea corectiei direct pe factura
fiscala initiala cu aplicarea semnaturii
confirmative din partea furnizorului.
Aceasta solutie este complexa pentru
agentii economici care au multe facturi de
la furnizori din toata tara si presupune
neinregistrarea facturii fiscale pana la
momentul efectuarii corectiei de catre
furnizor.
- anularea facturii eronate si emiterea unei
facturi fiscale corecte. In acest caz
furnizorii emit facturile fiscale corectate cu
intarziere.
In ambele cazuri inregistrarea facturii
fiscale de achizitie se face cu intirziere si in
cazul comercializarii ulterioare a marfii pot
aparea situatii in care agentul economic
vinde marfa pentru care inca nu a fost
primita factura fiscala corecta de achizitie.
Pentru solutionarea acestor probleme
propunem sa fie permisa o alta solutie
prin care cumparatorul sa fie in drept sa
accepte si inregistreze factura fiscala
initiala emisa de catre furnizor cu conditia
ca furnizorul sa emita o factura fiscala
aditionala de corectie cu data livrarii data livrarii efective a marfurilor. Acesta
factura fiscala aditionala urmeaza sa fie
emisa numai pentru diferenta de pret sau
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
cantitata constatata.
In cazul in care
furnizorul a facturat in factura fiscala
initiala o valoare mai mare - cumparatorul
va avea dreptul de a deduce suma TVA in
valoarea livrarii efective (valoarea mai
mica). In cazul in care furnizorul a emis o
factura initiala cu suma mai mica decit
valoarea efectiva a livrarii - beneficiarul va
putea trece in cont numai valoarea facturii
initiale, iar suma aditionala TVA va putea fi
dedusa numai in baza facturii fiscale de
corectie. In acest caz nu va exista riscul ca
cumparatorul sa-si deduca sume TVA mai
mari decit cele aferente livrarii efective,
beneficiarul nu va amina momentul de
calcul si plata TVA aferent livrarii efective.

30

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
1171

Aditional,
beneficiarul
care
comercializeaza ulterior marfa - va evita
situatia in care va comercializa marfa
pentru care nu a receptionat facturi fiscale
de achizitie corecta.
In prezent agentii economici care incaseaza
avansuri sunt obligati sa calculeze si achite
TVA la momentul incasarii, iar agentii
economici care achita in avans au dreptul
sa treaca in cont TVA numai la momentul
receptionarii facturii fiscale. In conditiile in
care plata in avans este o practica foarte
raspandita in RM, acest tratament fiscal
este unul neechitabil pentru toti agentii
economici si in neconcordanta cu practicile
internationale.
Propunem adaugarea in Codul Fiscal a
clauzei in baza careia sa se emita facturi
fiscale si pentru toate avansurile, nu numai
pentru situatiile descrise la punctul 117 1
(9). In baza acestei facturi, beneficiarul va
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№

31

32

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art.
124

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, art. 288

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

La alin. (20) art. 124 Cod Fiscal, cuvintele
„combustibilul destinat” se substituie cu
cuvintele ”mărfurile destinate”. Cuvântul
”maritime” se exclude.

Art. 288 se completează cu punctul 11) cu
următorul cuprins: „Cota maximă a taxei
locale – cotă as valorem în procente din
baza impozabilă a obiectului impunerii ori
suma absolută, stabilită conform
prezentului titlu”.

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Nu au fost acceptat.

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
avea dreptul sa treaca in cont TVA aferent
avansului.
Se urmărește scopul de lărgire a domeniul
de aplicare al acestei scutiri in legătura cu
faptul ca navele se aprovizionează în PILG
nu numai cu combustibil, dar și cu alte
mărfuri,
precum
apa,
alimente,
instrumente,
piese
etc.
similar
aeronavelor.
Navele implicate în trafic internațional,
care fac escală și se aprovizionează în PILG,
sunt nu numai maritime, ci și fluviale și
fluvio-maritime. Prin urmare, considerăm
că cuvântul ”maritime” trebuie să fie exclus
din alin. a) al art. 104 .
Susținem modificarea propusă.

Punctul 3) va avea următorul cuprins: „3)
Cota concretă a taxei locale - cota ad
valorem în procente din baza impozabilă a
obiectului impunerii ori suma absolută,
stabilită de autoritatea administrației
publice locale la adoptarea bugetului
unității administrativ-teritoriale respective,
care nu poate fi mai mare decît conta
maximă stabilită conform prezentului titlu”

33

Codul Fiscal al Republicii
Moldova nr. 1163-XIII
din 24.04.1997, Anexa
la Titlul VII

Punctele 6), 7), 9) și 17) se abrogă.
Anexa
[…]
Taxa pentru amenajarea teritoriului – 100
lei trimestrial;

În vederea taxei pentru dispozitivile de
publicitate vrem să menționăm că,
comparativ cu alte taxe locale pentru
acelasi tip de serviciu, adica publicitatea,
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)
Taxa pentru dispozitivele publicitare de la
300 lei trimestrial.

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
taxa pentru dispozitive este una
discriminatorie si nejustificat de mare.
Astazi, în mediu pe țara, taxa pentru
dispozitivul de publicitate este de 122
lei/m2 în mediu, iar in ultimii ani, in unele
localitati, am avut situatii de majorari a
taxelor de pina la 120% in raport cu anul
precedent, si asta fara o argumentare
economica si fara analiza impactului
asupra industriei. Acest lucru contravine
normelor de Previzibilitate a businesului,
nu permite planificarea corecta a activitatii
antreprenoriale dar si ne aduce intr-o stare
de imposibilitate de a concura cu alte tipuri
de reclama! mai mult ca atit clientii si-au
reorientat
bugetele
spre
internet
(facebook, google etc), adică spre export
de bani! ceea ce duce la anihilarea
afacerilor locale si imposibilitatea de a ne
dezvolta.
Propunerea noastră este de a stabili un
plafon maxim de 100 lei/m2 pe trimestru,
deoarece temerea noastră este ca
stabilirea unui plafon mai mare decât cel
propus, adică 100 lei/trimestru, va da un
imbold APL-urilor să ajusteze taxele, care
deja sunt foarte mari, la marja de sus a
plafonului, ceea ce va genera o reacție
invers celei dorite și va duce la o noua
crestere de taxe.

34

Legea nr.1586/1998 cu
privire la asigurarea

Modificări propuse ce țin de transferarea în
întregime a primelor de asigurare medicală
către angajat (9%)

De acemenea, propunem reducerea cotei
maxime pentru taxa pentru amenajarea
teritoriului de la 100 lei / trimestrial pînă
la 40 lei/trimestrial.
Nu suntem de acord cu majorarea poverii
fiscale la nivelul companiilor care rezultă
din modificările propuse.
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

35

obligatorie de asistență
medicală
Legea nr.489/1999
privind sistemul public
de asigurări sociale

36

Legea nr.489/1999
privind sistemul public
de asigurări sociale

37

Legea nr.1593/2002 cu
privire la marimea,
modul si termenele de
achitare a primelor de
asigurare obligatorie de
asistență medicală

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Modificări propuse ce țin de transferarea în
întregime a contribuțiilor de asigurare
socială către angajator (24%)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)

Ca urmare a transferului în întregime a
contribuțiilor de asigurări sociale către
companii, povara fiscală pentru angajatori
va crește cu 1.5%, ceea ce nu este
fundamentat. Totodată creșterea această
va impacta negativ și cheltuielile legate de
acordarea tichetelor de masă.
Solicităm revizuirea mecanismului propus,
astfel încât nivelul de impozitare la nivel de
angajator sa nu fie afectat negativ.
Considerăm necesar ca termenul de plată
pentru contribuțiile de asigurare socială
obligatorie să fie amânat cu cel puțin 60-90
de zile pentru a sprijini mediul de afaceri în
contextul COVID-19 în vederea menținerii
lichidităților care vor fi îndreptate spre
măsuri care au drept scop susținerea
angajaților. Această măsură, evident,
trebuie să fie sincronizată cu amânarea
corespunzătoare
a
termenilor
de
prezentare a declarațiilor fiscale aferente.
Totodată, considerăm necesar acordarea
reducerii la contribuii pentru contribuabilii
care achită obligațiile fiscale în termen în
perioada urgenței de sănătate publică.
Considerăm necesar ca termenul de plată
pentru primele de asigurare obligatorie de
asistență medicală să fie amânat cu cel
puțin 60-90 de zile pentru a sprijini mediul
de afaceri în contextul COVID-19 în
vederea menținerii lichidităților care vor fi
îndreptate spre măsuri care au drept scop
susținerea angajaților. Această măsură,
evident, trebuie să fie sincronizată cu
amânarea corespunzătoare a termenilor
de prezentare a declarațiilor fiscale
aferente. Totodată, considerăm necesar
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

38

Lege nr. 289-XV din
22.07.2004, art.nr. 4

39

Legea nr. 827 din
18.02.2000

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Modificarea fondului de susținere a
populației prin exluderea surselor de
suplinire a fondului din:
-transferuri de la operatori în mărime de
2.5% din venitul din vânzări
-transferi de la ASP pentru fiecare certificat
de înmatriculare eliberat
-0.1% de la cumpararea valutei

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
acordarea reducerii la primele pentru
contribuabilii care achită obligațiile fiscale
în termen în perioada urgenței de sănătate
publică.
Optimizarea cheltuielilor angajatorului și
utilizarea fondurilor plătite de angajator
transmis în bugetul asigurărilor sociale de
stat, precum si asigurarea unui nivel optim
a lichidităților în contextul situației
epidemiologice COVID-19.

Art.4 completează punctul 2” : “Începînd cu
anul 2021, plata indemnizaţiei pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată de
boli obişnuite sau de accidente nelegate de
muncă, se efectuează în modul următor:
„începînd cu prima indemnizaţia se plăteşte
din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de
stat.”
Excluderea taxei de 2,5%

Nu au fost acceptat.

Au fost acceptat.

Susținem modificarea propusă.

Anularea modificărilor recente adoptate de
Parlament referitor la impozitarea beneficiilor
din acordarea tichetelor de masă,
corespunzător anularea art. I alineat 2 și art. VI
al Legii pentru modificarea unor acte
legislative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5,

Nu au fost acceptat.

Impozitarea tichetelor de masă nu va avea
sub nici o formă impactul scontat și
enunțat public. În schimb o astfel de
schimbare va genera pierderi enorme
operatorilor
emitenți
de
tichete,
comercianților care au investit în dezvoltări
de soluții și conformare la cerințele tehnice

cu includerea următoarelor surse:
-30% din plata lunara de operare și
întreținere a bazei de date centralizate
pentru realizarea și implementare
portabilității numerelor (va suporta
persoana juridică care administrează
procesul de portare)
-50% din taxa lunară pentru modernizarea
aeroportului (va suporta agentul economic
care gestionează ÎS „AIC” )
40

Art. I alineat 2 și art. VI
al Legii pentru
modificarea unor acte
legislative (Codul fiscal
nr.1163/1997 – art.5,
24, 33, ș.a.; Legea cu
privire la tariful vamal
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare
nr.1380/1997 – art.2,
28; ș.a.)

41

Legea nr 1380 din
20.11.1997 cu privire la
tariful vamal, art. 28

42

Codul vamal, art.232

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

24, 33, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal
nr.1380/1997 – art.2, 28; ș.a.).

Pct. ”l)” art. 28 Lege cu privire la tariful vamal:
1. În final se completează cu textul „mărfurile
livrate din Portul Internațional Liber
Giurgiuleşti la bordul navelor, indiferent de
naţionalitatea navei sau pavilionului acesteia,
implicate în transportul internaţional de
mărfuri şi pasageri”.
Revizuirea conținutului amenzilor din Codul
vamal

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
impuse de autorități. Totodată, redacția
aprobată recent lasă loc de interpretare în
legătură cu deducerea contribuțiilor de
asigurări sociale de stat.

Nu au fost acceptat.

Nu au fost acceptat.

Suplimentar, în contextul stării de urgență
propunem
să
permitem
agenților
economici care au declarat șomaj tehnic
(cu achitarea parțială a salariului) dreptul
de alegere aferent acordării tichetelor de
masă pentru angajații lor.
Propunerea are drept scop uniformizarea
abordării fiscale si vamale in raport cu
mărfurile destinate aprovizionării navelor
implicate in transport internațional, care
reprezintă de fapt export de mărfuri

Constatăm cu regret faptul că actualmente
amenzile aplicabile conform legislației
vamale nu sunt de departe corelate cu
pagubele efectiv aduse statului. Unele
dintre exemplele elocvente în acest sens
sunt amenzile incluse în art.232 din Codul
vamal si care prevăd aplicarea unei amenzi
de la 40% la 100% din valoarea bunului în
funcție de anumite circumstanțe. Or,
prejudiciul cauzat statului prin plata
drepturilor de import/export poate fi în
majoritatea cazurilor unul absolut
imaterial în raport cu valoarea sancțiunilor
aplicabile.
Cu titlu de comparație, putem menționa
amenzile prevăzute de legislația fiscală și
care sunt direct corelate cu prejudiciul
adus statului (i.e. raportarea la suma
impozitului
taxei
care
a
fost
diminuat/nedeclarat).
De
exemplu,
legislația fiscală prevede o amendă de la
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№

43

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Codul vamal, art.129

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Se completează cu alin. (8) si (9) cu
urmatorul cuprins:
(8) In cazul importului de marfuri (precum
si a marfurilor anterior importate) in care
valoarea in vama a acestora include sau
trebuia sa includa redeventele sau taxele
pentru licente referitoare la marfurile de
evaluat, iar obligatia vamala in partea ce
tine de taxa pe valoarea adaugata aferenta
acestor redevente si taxe a foe declarata si
achitata la Serviciul Fiscal de Stat, la
cererea platitorului vamal, Serviciul Vamal

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)
•20% la 30% din suma diminuată a
impozitului, taxei, contribuțiilor sociale și
medicale prin prezentarea către SFS unei
dări de seamă fiscale cu informații
neveridice.
•80% la 100% din suma impozitelor,
taxelor, contribuțiilor sociale și medicale,
în cazul eschivării de la calculul și de la plata
acestora.
Un argument adițional în acest sens ar
putea
servi
Hotărârile
Curții
Constituționale nr. 20 din 04.07.2018
privind excepția de neconstituționalitate a
unor prevederi de la articolul 260 alin. (4)
din Codul fiscal și nr. 5 din 06.03.2018
privind excepția de neconstituționalitate a
unor prevederi a art. 10 alin.5) din Legea
845/03.01.1992 prin care a fost subliniat că
sancțiunea trebuie să reflecte relația dintre
sancțiune (proporția și natura acesteia) și
gradul pericolului social al faptei.
Astfel, operarea modificărilor în legislația
vamală ce țin de conținutul și mecanismul
de aplicare a amenzilor ar trebui să asigure
funcția și esența amenzilor – i.e. educarea
și disciplinarea contribuabililor în vederea
respectării legislației.
Susținem modificarea propusă.
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№

Denumirea articolelor,
care se propun spre
modificare

Propunerile de modificare şi completare
(în redacția propusă de Ministerul
Finanțelor în cadrul Politicii fiscale pentru
anul 2021)

Recomandările precedente EBA ce țin de
elaborarea CBTM 2021-2023

Rezultatul preliminar al
examinării de către Ministerul
Finanțelor a recomandărilor
EBA ce de elaborarea CBTM
2021-2023

Recomandările și comentariile adiționale
a EBA (ce țin de politica fiscală pentru
anul 2021)

stinge prin scadere obligatia vamala
constatata, in partea ce tine de suma TVA,
in limita sumei declarate si achitate, in
baza informatiei Serviciului Fiscal de Stat
care certifica achitarea sumelor respective.

44

Legea contabilitatii si
raportarii financiare
287/2017, art. 33

(9) In cazul circumstantelor prevazute la
aliniatul (8), Serviciul Vamal intreprinde
masuri de asigurare a stingerii obligatiei
vamale in marimea partii nestinse aferenta
sumei TVA, daca acestea exista. In acest
caz, amenda si majorarea de intarziere se
aplica aferent drepturilor de import
nestinse.”
Aliniatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„Entitatea de interes public este obligata sa
prezinte situatiile financiare individuale,
raportul conducerii si raportul auditorului
in termen de 120 de zile de la ultima zi a
perioadei de gestiune, Entitatea, cu
exceptia entitatii cu interes public, este
obligata sa prezinte situaţiile financiare
individuale, raportul conducerii şi raportul
auditorului, după caz, în termen de 150 de
zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.”

Susținem modificarea propusă.
Totodată, mentionam ca procesul de
pregătire a situațiilor financiare este unul
complex care necesită prezența efectivă a
echipelor din departamentele financiare
ale companiilor la locul de muncă. Or, în
situația actuala de stare de urgenta, întru
asigurarea sănătății la locul de muncă,
majoritatea companiilor a luat decizia
prudentă, în linie cu recomandările
Guvernului, de a limita prezența fizică a
angajaților la birou. Mai mult, în cazul
întreprinderilor medii și mari care, conform
legislației, începând cu anul 2019 sunt
supuși unui audit extern obligatoriu,
finalizarea auditului în condițiile actuale nu
este posibilă. Considerăm necesar
excluderea
obligativității
efectuării
auditului extern al situațiilor financiare
pentru anul 2019.

22

