Către: Dl Dumitru BUDIANSCHI,
Ministru al Finanțelor
Nr. 27/22-AD din 15 iunie 2022

Ref.: Propunerile prioritare cu privire la modificarea și completarea Politicii fiscale și vamale și altor acte
legislative și normative pentru anul 2023
Stimate Domnule Ministru,
Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și apreciază
deschiderea Ministerului Finanțelor pentru un dialog constructiv și continuu, care oferă posibilitate de a
exprima opinia mediului de afaceri și a participa în procesul decizional.
În acest sens, solicităm respectuos examinarea propunerilor prioritare prezentate de către mediul de
afaceri la Politica fiscală și vamală pentru anul 2023 (anexa).
Anexa: 46 file
Cu înaltă considerațiune,
Mariana RUFA
Director Executiv
Asociația Businessului European
+373 78 259 999
Str. Vlaicu Pârcălab, 30
www.eba.md

Nr. D enumirea legii, numărul şi conținutul
articolelor, care se propun spre
modificare
1.

Propunerile de modificare și completare

Expunerea explicită a motivelor şi
argumentarea propunerilor de
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Legea 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului

1.1 art. 11, alin. (6), Anexa 8

Propunem excluderea lit. h), alin. (6), art. 11, precum și excluderea
din Anexa 8 a codului 3923

Amendamentul este propus în
vederea:


Eliminării abordării
discriminatorii și revizuirii
mecanismului de aplicare a
taxei de ambalaj după principiul
„poluatorul plătește” pentru a
asigura aplicarea aceluiași grad
de responsabilitate financiară în
ce privește gestionarea
deșeurilor de ambalaj între
producător și importator.



Respectării condițiilor
acordurilor internaționale
(Organizația Mondiala a
Comerțului, Acord de Asociere
cu Uniunea Europeana, tratate
bilaterale etc.) de liber schimb
intre state.

Drept rezultat, impactul economic
scontat va fi:


Creștere de 60 de ori a valorii
actuale anuale a plăților de
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mediu acumulate la bugetul de
stat.


1.2 art. 11, alin. (7)

Propunem completarea art. 11, cu un nou alineat (7) în următoarea
redacție:
„(7) Subiecții specificați la alin. (1) au dreptul la scutirea integrală a
taxei stabilite de prezentul articol pentru mărfurile specificate la
alin. (2), dacă subiectul face dovada înscrierii în Lista producătorilor
de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a
producătorilor. Procedura de oferire a scutirii se aprobă de
Guvern.”

Reducerea cheltuielilor statului
pentru domeniul protecția
mediului.

Adoptarea amendamentului propus
asigură armonizarea legală în ceea ce
privește subiecții art. 11 din Legea
nr. 1540/1998 la prevederile Legii nr.
209/2016 și HG nr. 561/2020 privind
Regulamentul de ambalaje si deșeuri
de ambalaje.
Concluzionăm că la momentul actual,
agenții economici care pun pe piață
mărfuri ambalate în (i) ambalajul
primar din materiale plastice
(clasificat la pozițiile tarifare 3923 21
000, 3923 29 şi 3923 30); (ii)
ambalajul primar compozit care
conține produse; (iii) ambalajul
primar din aluminiu sunt subiecți ai
impunerii pecuniare, fiind obligați să
achite taxa pentru mărfurile care, în
procesul utilizării, cauzează poluarea
mediului, precum și să asigure
crearea unor sisteme de gestionare a
deșeurilor, care presupune investiții
substanțiale, resurse financiare care
2
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urmează a fi alocate de către agenții
economici.

1.3

2.

Introducerea standardelor europene privind normele de poluare și
siguranța vehiculelor (Euro5, Euro6, Euro7)

Țara noastră rămâne semnificativ în
urmă față de țările europene
(inclusiv Rusia și Ucraina) în ceea ce
privește standardele de mediu
pentru mașini. Prin urmare,
propunem, începând din anul 2022,
să introducem cerințe de
conformitate, pentru mașinile
importate, cel puțin standardelor
Euro5.
În plus, considerăm că este necesar
să fixăm termenii pentru
introducerea noilor standarde Euro6
și Euro7. Astfel, cetățenii noștri vor
lua cunoștința când Republica
Moldova se va alinia , în acest sens,
tuturor țărilor europene.

Includere unui alineat nou cu următorul conținut:

Propunem introducerea noțiunii
“stock option (incentive) plan”
utilizat pe larg la nivel internațional,
fiind păstrată esența și să nu
distorsioneze înțelegerea mai ales
pentru fondatorii străini.

C odul Fiscal 1163/1997

2.1 art.5

“47) Stock option (incentive) plan” - un program inițiat în cadrul
unei persoane juridice prin care se acordă angajaților,
administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor
juridice interdependete, dreptul de a achiziționa la un preț
preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de
titluri de participare, definite potrivit pct. X, emise de entitatea
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respectivă. Pentru calificarea unui program ca fiind stock option
plan, programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă
de un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării
acestuia (achiziționării titlurilor de participare)”

Motivarea personalului companiilor
prin unele astfel de programe capătă
mai mare popularitate, ori în lipsa
noțiunilor și regulilor specifice în
legislația fiscală, apar neclarități
privind modul și momentul
impozitării acestor programe.
Prin urmare, considerăm importantă
completarea Codului Fiscal cu
normele specifice aplicabile acestui
instrument.

2.2 art. 5, 20, 39, 40, 42

Alinierea prevederilor fiscale actuale în cadrul aplicării IFRS 2
"Plățile asimilate în acțiuni", după cum urmează:

Stock option (incentive) plan („SOP”)
este un instrument foarte important
pentru mediul de business în situația
de criza forței de muncă,
consecințele pandemiei și situația
tensionată din statul vecin Ucraina
care a generat un flux de emigrare
intensă.
Regimul fiscal clar definit, va crea o
bună oportunitate pentru angajatori
(investitori străini):
- pentru a atrage și menține angajații
calificați fără pierderi fiscale
nefondate;
- recunoașterea și evaluarea
contribuției angajaților;
4
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- creșterea productivității entității și
impozitarea veniturilor acestora;
- dezvoltarea pieței de capital prin
familiarizarea cu regulile de joc a
persoanelor fizice și implicarea
directă și indirectă a acestora.

2.3 art.5

Includerea unui alineat nou cu următorul conținut: “48) titlu de
participare - orice acțiune sau parte socială într-o societate în nume
colectiv, societate în comandită, societate pe acțiuni, societate cu
răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică ori deținerile la
un fond de investiții”

Este necesar să fie definită noțiunea
de “titlu de participare”. Codul Fiscal
actual nu definește decât acționar și
asociat unde se utilizează termenii
de “acțiune și asociat”.

2.4 art.5, pct. 29)

Propunem completarea pct. 29) din art. 5 la sfârșit cu următoarea
sintagma:

La moment exista multe dispozitive
electronice instalate în afara
subdiviziunilor entității, care sunt
mobile și nu prezintă un obiect
imobil și în care nu se exercită
atribuțiile entității.

„cu excepția dispozitivelor electronice (de tip terminal de plată în
numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat,
precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și
identificabil).”
2.5 art.15

Propunem introducerea unei cote noi în mărime de 3% pentru
companii care se ocupă cu colectarea, păstrarea, prelucrarea,
comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de
metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate,
inclusiv în stare prelucrată din suma care se exportă sau se vinde la
consumator final.

Propunerea menționată va elimina
economia tenebră în domeniul
colectării deșeurilor de metale
feroase și va accelera dezvoltarea
companiilor din industria
menționată.
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2.6 art.19 lit.(a)

Completarea cu următorul text: după ”la art.24 alin.(20)” se
introduce „plăților în favoarea angajatorului ce țin de promovarea
vânzărilor în cadrul acțiunilor de marketing intern”

Oricare cheltuieli ale angajatorului ce
țin de promovarea vânzărilor în
cadrul acțiunilor de marketing intern
nu reprezintă plăți salariale,
remunerații, sau alte recompense
din care se calculează și se rețin
impozit pe venit, contribuții
obligatorii de asigurări sociale și
prime individuale de asigurări
medicale.

2.7 C odul Fiscal, art.20

Includere unui alineat nou cu următorul conținut: “avantajele sub
forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării și la
momentul exercitării acestora”.

Luând în considerare că participarea
în Programul Stock Option Plan, nu
generează automat beneficii care pot
fi valorificate de către angajați, din
considerentul că aceste programe
presupun condiții multiple: de a
rămâne angajat, de creșterea valorii
acțiunilor pe piață etc, în caz contrar
dacă nu se respectă, angajatul în
final nu beneficiază de nimic. Astfel,
pentru a evita interpretări precum că
la acordare dreptului de a participa
în program reprezintă avantaj
salarial, necesită de a fi menționat că
este impozabil doar ca activ de
capital la vânzarea instrumentului
financiar obținut.

2.8 art.20, d6

Propunem ca art. 20 litera d6 sa fie modificat după cum urmează:

Prevederile lit. d6 din art. 20 nu au
fost ajustate corespunzător
6
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"platile suportate de angajator conform art. 24 alin (19), ( 191) si
(20)."

modificărilor operate în art. 24. Prin
urmare, formularea actuală creează
neclaritatea în aplicarea legislației
fiscale.

Propunem:
 extinderea dreptului de deducere din punct de vedere al
impozitului pe profit și TVA în raport cu acțiunile legate de
gestionarea refugiaților - salariați ucraineni din compania
afiliată din grup, precum și pentru membrii familiilor
acestora,
 includerea unor norme exprese potrivit cărora veniturile
obținute de persoanele refugiate sunt unele scutite de
impozitate în Republica Moldova.

Având în vedere situația extrem de
complicată legată de războiul din
Ucraina, mai multe companii (în
special cele care sunt parte a unui
grup multinațional) au adoptat
politici proprii legate de gestionarea
refugiaților - salariați ucraineni din
compania afiliată din grup, precum și
pentru membrii familiilor acestora.
În acest context, ținem să precizăm
faptul ca companiile din Republica
Moldova și-au asumat următoarele
procese legate de gestionarea
fluxului геfugiаților (atât a celor care
vor rămâne mai mult timp pe
teritoriul tarii, cât și pentru cei care
vor tranzita țara):



Închirierea spațiilor locative
pentru refugiați,
Asigurarea acestora cu hrană
și cu alte bunuri de strictă
necesitate, precum și cu
7
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echipamente necesare în caz
de urgență (ex. lanterne,
stații de emisie-recepție,
surse alternative
de încărcare a
dispozitivelor),
Asigurarea cu echipamente
și servicii telefonice/internet,
Alimentarea cu carburanți a
autoturismelor refugiaților si
oferirea rezervelor ulterioare
de
carburanti,
Compensarea cheltuielilor cu
asigurarea Carte Verde,
Compensarea cheltuielilor
de zbor (conexiune asigurată
din alte state),
Antrenarea acestora în
cursuri de formare pentru
oferirea primului ajutor
medical, ș.a

Totodată, legislația fiscală nu conține
care norme exprese potrivit cărora
veniturile obținute de persoanele
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refugiate sa fie tratate drept unele
scutite de impozite în Republica
Moldova. Or, acest vid legislativ
creează o presiune suplimentară
pentru Companiile din Republica
Moldova care și-au asumat
gestionarea fluxului геfugiаților, fiind
astfel nevoite să aplice un impozit pe
venit la sursa de plata in mărime de
12% din veniturile refugiatilor
nerezidenți (i.e. venituri care rezulta
din procese acoperite de companiile
locale astfel cum sunt menționate
mai sus).

2.10 art.24 alin.(151)

Completarea normei după cum urmează:
“Se permite deducerea cheltuielilor efectuate de contribuabili în
decursul perioadei fiscale sub formă de alocații financiare destinate
activității sindicatelor sau cheltuieli directe suportate pentru
utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă
și/sau în alte acte normative interne. Plafonul de deductibilitate a
acestor cheltuieli constituie 0,5 % din fondul de retribuire a
muncii.”

Activitatea Sindicatelor- Multe
Companii nu au formate Sindicate,
astfel nu putem limita beneficiile ce
pot fi obținute de angajați fiind un
impediment fiscal pentru
întreprindere ca o cheltuială
suplimentară nedeductibilă.
Contractul colectiv de muncă - multe
Companii nu au elaborat un contract
colectiv de muncă, totuși în afară de
contractul individual de muncă,
pentru unele plăți, remunerații
9
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compensatorii se aprobă
regulamente interne (regulamentul
de salarizare și stimulare a muncii a
angajaților, premiere). Regimul de
impozitare urmează a fi aplicat
uniform indiferent de documentul
prin care se aprobă acestea, astfel
fiind păstrată natura economică și
scopul utilizării acestor mijloace
bănești.
Limita admisă (%)– întreprinderile
pentru a atrage forța de muncă
calificată și a o menține suportă
cheltuieli sub formă de excursii,
sanatorii, dulciuri în zile speciale. Prin
urmare limita stabilită actuală de
0,15% este nesemnificativă ca să fie
considerară o pârghie fiscală de
susținere a Sindicatelor și a
businessului.

2.11 art. 24, alin. (20)

Propunem 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
10
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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.

2.12 art.24

Propunem să fie inclus un aliniat nou privind deductibilitatea
cheltuielilor privind organizarea evenimentelor motivaționale
pentru angajați în cadrul entităților. Astfel, să fie permisă
deducerea cheltuielilor necesare pentru organizarea evenimentelor
ce au ca obiectiv motivarea si creșterea performantei angajaților
contribuabililor pe parcursul perioadei fiscale, în mărime de 0,5%
din venitul impozabil.

Datele statistice confirmă că
Republica Moldova se ciocnește zi cu
zi de problema migrării populației
active (24-54 ani). Pentru ca
compania să fie profitabilă si a avea
viitor de lungă durată se face
instruirea continua a angajaților șe
gândesc diferite metode de motivare
și reținere a specialiștilor dedicați.
Prin urmare entitatea are nevoie de
programe de susținere a spiritului de
echipă în colectiv, de a crea o
ambianță prietenoasă de colaborare
interumană pentru a fi clare care
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sunt obiectivele entității și cum este
posibil să fie ele atinse în comun
acord în termeni restrânși.

2.13 art.24, alin. (192 )

Modificarea normei după cum urmează:
(192 ) Fără a aduce atingere prevederilor din prezentul articol, cu
excepția alin.(1), se permite deducerea cheltuielilor suportate şi
determinate de angajator pentru orice plăți efectuate în folosul
angajatului, în raport cu care au fost calculate contribuţiile de
asigurări sociale de stat obligatorii şi au fost reţinute primele de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozitul pe venit din
salariu, datorate de angajator şi angajat, în conformitate cu
legislația fiscală.

Redactia propusa are drept scop
eliminarea oricaror interpretari in
aplicarea legislatiei.

2.14 art. 24

Propunem completarea aliniatelor vizate după cum urmează, astfel
încât contribuabilii sa poată deduce și suma excedentara a
cheltuielilor limitate spre deducere conform art. 24:

Propunerea repsectiva are drept
scop asigurarea deducerii altor
beneficii acordate de patron in
folosul angajatilor pentru care sunt
stabilite limite de deducere in art.
24.
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art. 24 alin (3) - "Se permite spre deducere in conformitate cu
prevederile stabilite la alineatul 192 al prezentului articol, suma
cheltuielilor de delegații care exced limitele stabilite de Guvern.”

Astfel, sintagma "Fara a aduce
atingere prevederilor din prezentul
articol" din alin. (192 ) va fi pastrata,
iar contribuabilii vor fi in drept sa
deduca suma excedentara a altor
cheltuieli in raport cu care s-au
calculat impozitele salariale.

art. 24 alin (19) - "Se permite spre deducere in conformitate cu
prevederile stabilite la alineatul 192 al prezentului articol, suma
cheltuielilor suportate si determinate de angajator pentru
transportul si hrana angajaților care excede limitele stabilite de
Guvern."
art. 24 alin ( 191 ) - "Se permite spre deducere in conformitate cu
prevederile stabilite la alineatul 192 al prezentului articol, suma
cheltuielilor suportate si determinate de angajator pentru
acordarea tichetelor de masa care exced limitele stabilite de Legea
nr. 166/2017."
art. 24 alin (20) - "Se permite spre deducere in conformitate cu
prevederile stabilite la alineatul 192 al prezentului articol, suma
cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de
asigurare facultativa de asistenta medicala ale angajatului care
excede limita stabilita in prima parte a prezentului alineat."
art. 24 alin (24) - "Se permite spre deducere in conformitate cu
prevederile stabilite la alineatul 192 al prezentului articol, suma
cheltuielilor suportate si determinate de angajator pentru
transportul si hrana lucrătorilor zilieri care excede limitele stabilite
de Guvern."
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2.15 art.261, alin.(4)

Propunem completarea aliniatului in următoarea redacție:

Pentru entitățile care țin evidența
conform IFRS, odată cu aplicarea
IFRS 16 din 01.01.2019, Locatarii
sunt obligați să recunoască activele și
pasivele aferente tuturor
contractelor de leasing care
depășesc 12 luni, exceptând cazul în
care activul are o valoare mică și să
recunoască în mod separat în contul
de profit și pierdere amortizarea
activului care decurge din
contractele de leasing, respectiv
dobânda aferentă datoriilor care
decurg din contractele de leasing.

„Din punct de vedere fiscal, în cazul leasingului financiar, locatarul
este tratat ca proprietar al mijloacelor fixe primite în leasing, iar în
cazul leasingului operațional, calitatea de proprietar o are locatorul.
Calcularea și deducerea amortizării mijloacelor fixe care fac
obiectul unui contract de leasing se efectuează de către locatar în
cazul leasingului financiar și de către locator în cazul leasingului
operațional, cu excepția entităților care aplică metodele de evidența
bazate pe IFRS.”

2.16 art. 32

Propunem eliminarea limitei de 5 ani pentru reportarea pierderilor
fiscale înregistrate.

Aceasta măsura va permite
valorificarea eficientă a pierderilor
suportate si va susține in special
companiile noi create care au
suportat pierderi pina si in perioada
pandemiei. Astfel, nu va exista riscul
de neutilizare deplina in cazul
suportarii pierderilor in perioade ce
depasesc 5 perioade consecutive. In
practica internationala sunt multe
exemple de state care nu au limitari
14
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Expunerea explicită a motivelor şi
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modificare
de reportare a pierderilor fiscale:
Germania, Marea Britanie, Franta,
Italia, etc. Aditional va fi o masura
pentru crearea unui cadru
investitional mai favorabil.

2.17 art.36, alin.(2)

De unificat noțiunile:
- donație în scopuri filantropice și sponsorizare
- donație de binefacere

C onform Legii cu privire la filantropie
şi sponsorizare 1420/31.10.2002: se
utilizează noțiunea „Activitatea
filantropică şi de sponsorizare”
Conform C odul Civil al RM se
utilizează noțiunea „Donație”
Conform C odul Fiscal al RM se
utilizează noțiunea „donații făcute în
scopuri filantropice sau de
sponsorizare”
Conform Legea cu privire la
publicitate 1227/27.06.1997:
„obiective filantropice şi de
importanță socială”
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Expunerea explicită a motivelor şi
argumentarea propunerilor de
modificare
Noțiunile diferite creează
interpretările distorsionate.

Eliminarea plafonului de 5% stabilit in art.36 CF, aplicabil marimii
deducerii in scopuri fiscale a donatiilor efectuate.

In conditiile actuale, in cazul in care
compania inregistreaza pierderi
fiscale in anul de gestiune, ea nu este
in drept sa deduca valoarea
donatiilor efectuate, neavind astfel
nici o motivare sa efectueze atfel de
donatii.

2.18 art. 39, alin. (1), lit. a)

Completarea conținutului acestui alineat în următorul mod: După
cuvântul „obligațiunile”, se include “alte titluri de participare”.

Formulare actuală lasă loc de
interpretare și anume se referă doar
la acțiuni, obligațiuni și nu cote-părți.
Sintagma “Alte titluri de proprietate
în activitatea de întreprinzător”
urmează a fi ajustată corespunzător.

2.19 art. 40

Includere unui alineat nou cu următorul conținut: ”În cazul
tranzacțiilor cu titluri de participare dobândite la preț preferențial
sau gratuit, în cadrul sistemului stock options plan, câștigul se
determină ca diferență între prețul de vânzare (suma
încasată/venitul obținut) a titlurilor de participare și baza valorică a
acestor active.”

Este necesar de definit cum se
determină creșterea sau pierderea
de capital în scopuri fiscale

2.20 art. 42

Completarea conținutului acestui articol în următorul mod:
”valoarea activelor reprezintă prețul de achiziție preferențial care
include costurile aferente tranzacției în cadrul programului stock

Este necesar de definit care este
baza valorică a acestora.
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option plan. Pentru titlurile de participare dobândite cu titlu gratuit
valoarea activelor este considerată egală cu zero.”
2.21 art.44, alin.(9)

Propunem expunerea aliniatului in urmatoarea redactie:
„Veniturile şi cheltuielile rezultate din trecerea de la Standardele
Naţionale de Contabilitate la IFRS sau de la implementarea unui nou
standard nu sunt recunoscute în scopuri fiscale.”

La prima aplicare a unui nou IFRS pot
fi efectuate ajustări în situațiile
financiare, care ulterior generează
reflectarea veniturilor și cheltuielilor
ca urmare a tranziției.

2.22 art.44

Propunem includerea unui aliniat nou cu următorul conținut: ”Nu
se recunosc în scopuri fiscale profitul/ pierderea din
reevaluarea/vânzarea activelor financiare recunoscute prin alte
elemente ale rezultatului global în conformitate cu IFRS”

Includerea unui aliniat nou va
clarifica în mod expres care este
regimul de impozitare pentru
profit/pierdere constatată la
reevaluare sau la vânzarea activelor
financiare.

2.23 C odul Fiscal, art.48

De adăugat un aliniat nou in urmatoare redactie:

Redacția propusă este destinată
aplicării uniforme a sumelor aferente
compensării pierderilor anterioare
atât pentru contribuabilul care le
încasează, cât și acel care le achită.

„În cazul în care contribuabilul înregistrează pe parcursul perioadei
fiscale cheltuielile care anterior au fost raportate la veniturile
impozabile, suma cheltuielilor va fi recunoscută în scopuri fiscale.”
2.24 C odul Fiscal, art. 69¹ᴽ

Propunem reducerea cotei impozitului pe venit achitat la sursa de
plata de la achizitionarea produselor agricole până la 2% .

Reducerea propusă va acorda
posibilitate de a elimina economie
tenebră în această industrie.

2.25 C odul Fiscal, art. 84

Propunem următoarea redacție a art. 84, pct. (1) după cum
urmează:

Modificarea propusă a termenului de
achitare a impozitului pe venit în
17
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”Agenții economici sunt obligați să achite, nu mai târziu de 25
aprilie, 25 iulie, 25, octombrie, 25 ianuarie ale anului fiscal, sume
egale cu ¼ din:
a) Suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit,
conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
b) Impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu,
pentru anul precedent.

rate, va simplifica procesul de
administrare pentru companii.

2.26 art. 90, pct. (2)

Propunem anularea cotei impozitului pe venit reținut la sursa de
plată de la persoane fizice pentru predarea deșeurilor de metale
feroase.

Propunerea menționată va elimina
economia tenebră în domeniul
colectării deșeurilor de metale
feroase.

2.27 art.901 , alin.33

De completat cu următoarele:

La moment norma generează mai
multe interpretări ambiguee și
anume, dacă sub sintagma “fiecare
plătitor” se încadrează orice
persoană fizică (inclusiv GȚ și ÎI) sau
persoană juridică și beneficiarii
câștigurilor pot fi atât persoane fizice
cât și juridice. La moment nu se
specifică expres care este statutul
beneficiarului de câștiguri.
Cuantumul scutirii raportat la
scutirea personală a persoanei fizice
reprezintă doar un plafon aplicabil
atât persoanei fizice, cât și a
persoanelor juridice.

“(33 ) Fiecare plătitor de cîştiguri menționate la art.90 urmează să
reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de:
– 12% din cîştigurile achitate persoanei fizice sau persoanei juridice
de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau
pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu
depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1);
– 12% din cîştigurile de la campaniile promoţionale achitate
persoanei fizice sau persoanei juridice în partea în care valoarea
fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la
art.33 alin.(1).
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2.28 art.92

Mofidicarea art.92 in felul urmator:

Nou formular -Necesitatea de a
elabora un formular nou pentru
Băncile, asociațiile de economii și
împrumut [...], care rețin un impozit
în mărime de 3% din dobânzile
achitate în folosul persoanelor fizice
nerezidente reiese din faptul că
informația/fișierul care necesită a fi
colectat și furnizat are o dimensiune
foarte mare care
îngreunează/stopează procesul de
încărcare în “Declarația electronică”
al SIA SFS, luând în considerare că
Declarația IALS 18 comasează și
informația despre salariați (SAL),
persoane fizice de la care s-a
efectuat reținerea la sursă (PLT), etc.
În acest sens, capacitatea tehnică
atât a instituției bancare cât și a SFS
este limitată de a încărca/procesa
fișierul cu astfel de dimensiuni.

“(2) Dările de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de
asigurare obligatorie de asistență medicală reținute şi contribuțiile
de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către
plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a
lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile, cu excepţia
dării de seamă indicate la alin.(3) și alin.(31), pentru care este
prevăzut alt termen de prezentare.”
(31 ) Persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în
conformitate cu art.901 alin.(37 ) vor prezenta Serviciului Fiscal de
Stat, până la data de 30 aprilie a anului fiscal următor, o dare de
seamă, în care vor indica numele şi prenumele, adresa şi codul
fiscal al persoanei fizice în folosul căreia au fost efectuate plățile,
precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut.

Confidențialitatea datelor- Adițional,
în cadrul instituțiilor bancare
(instituții macro unde se procesează
un volum imens de date cu caracter
confidențial),
operarea/calculare/raportarea
informației despre datele
persoanelor fizice și veniturile din
19
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dobânzi obținute de acesta se
efectuează doar de câteva persoane
responsabile care au acces strict
pentru o anumită informație, fiind
limitați de a avea acces la informația
despre angajați și salariile aferente și
invers. La moment SIA SFS nu oferă
posibilitatea de a restricționa/limita
vizualizarea datelor din aceeași
Declarație pentru anumiți utilizatori
și accesibile pentru alții pentru
completare concomitentă a datelor
în Declarație.
Termenul de 30 aprilie a anului fiscal
următor – reiese că la data de 25
ianuarie a anului următor se prezintă
o mulțime de rapoarte fiscale. La
data de de 25 februarie a anului
următor se prezintă informația
despre informația despre toate
tipurile de conturi/rulaje etc a
persoanelor fizice. Astfel, reieșind
din volumul mare de prelucrare a
datelor, este rezonabil termenul de
30 aprilie a anului următor care
coincide cu data limită de prezentare
a Declarației CET de către persoanele
fizice.
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2.29 art.93, art.95

Explicarea detailată a procesului de documentare a circulației
ambalajului reutilizabil în cadrul sistemului de depozit.

Astfel, reiterăm caracterul stringent
al problemei expuse mai sus, mai
ales sub aspect ecologic, condiționat
de acumularea critică a deșeurilor de
ambalaje și complexitatea gestionării
acestor deșeuri, problemă al cărei
soluție se poate regăsi în
eficientizarea sistemului de ambalaj
reutilizabil.
Totodată, cadrul normativ dedicat
circulației ambalajului reutilizabil
deja există (Hotărârea Guvernului Nr.
561 din 31.07.2020), făcând parte
din sistemul răspunderii extinse a
producătorilor pentru deșeurile
generate.
Într-un final, considerăm că
uniformizarea și clarificarea operării
sistemului de circulație a ambalajului
reutilizabil, mai ales sub aspect fiscal,
va permite aplicarea acestui sistem
de un număr cât mai mare de
producători, dar și de puncte de
vânzare.

Introducerea posibilității de a utiliza de către distribuitori a
mașinilor de casă și control la documentarea receționării
ambalajului reutilizabil de la punctele de vânzări, precum și pentru
documentarea restituirii valorii de depozit.
Introducerea prevederii care ar permite producătorului în caz de
nerestituire în termen de 3-6 luni a ambalajului reutilizabil, de a
calcula TVA din valoarea de depozit încasată și de a achita suma
calculată a TVA către bugetul de stat, fără necesitatea perfectării
facturilor fiscale de livrare către distribuitor, iar de către distribuitor
către punctele de vânzări.

2.30 art. 95, alin.(2)

Propunem modificarea art 95 (2) punct (c) in vederea excluderii
aplicarii TVA pentru materialele publicitare imprimate. Astfel,
propunem urmatorul continut pentru punctul mentionat: „livrarea
de marfuri si servicii efectuata cu titlu gratuit in scopuri de
publicitate si/sau de promovare a vanzarilor, cu exceptia

Aceste materiale au doar scop
informativ, nu pot fi valorificate de
clienti in nici un alt mod si ar trebui
sa aiba acelasi tratament TVA ca si
celelalte forme de publicitate.
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materialelor imprimate cu caracter informativ (cataloage, reviste,
flayere, etc) in marime anuala de 0,5% din venitul din vanzari
obţinut pe parcursul anului precedent anului in care se efectueaza
aceasta livrare, iar pentru intreprinderile nou-create pe parcursul
anului, in marime lunara de 0,5% din venitul din vanzari obtinut in
luna precedenta, cu ajustarea la sfarsit de an a sumei respective.
Livrarea de materiale imprimate cu caracter informativ (cataloage,
reviste, flayere, etc) cu titlu gratuit in scopuri de publicitate nu
constituie livrare impozabila”.
2.31 art. 96, pct. b)

De a include in lista produselor impozitate cu cota TVA redusă (8%)
pe miere naturală ambalată, dat fiind faptul că miere este un
produs agricol și în țări vecine, de exemplu, România, cota stabilită
pentru acest tip de produse este în mărime de 5-9%.

Cota actuală în mărime de 20%
reprezintă o povară suplimentară și
are un impact negativ asupra vânzării
oficiale a acestui produs.

2.32 art. 102, art. 261 alin. (4)

Propunem completarea art CF 102 cu un aliniat ce ar oferi dreptul
contribuabilului de a deduce sumele TVA pentru facturile fiscale
primite in perioadele fiscale urmatoare, nu doar in luna emiterii
facturii si/sau primirii intirziate.

Trecerea in cont a sumelor TVA in
perioadele fiscale urmatoare nu
aduce prejudicii bugetului de stat. In
practica frecvent apar cazuri cind
facturile sunt inregistrate cu
intirziere din diverse motive iar
corectarea declaratiilor TVA aferente
perioadelor emiterii facturilor fiscale
necesita eforturi mari. Aditional, este
dificila demonstrarea primirii
intirziate a facturilor fiscale – deseori
furnizorii refuza sa confirme

Aditional propunem completarea art 261 alin (4) cu prevederea ce
va permite neaplicarea amenzilor pentru diminuarea sumelor TVA
(cu exceptia importului de servicii) in cazul existentei avansurilor
pentru aceasta clasificatie bugetara.
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prezentarea tardiva a facturilor – iar
aplicarea stampilelor interne de
intrare uneori este pusa la indoiala
fara confirmarea furnizorilor.
Modificarea art 261 va permite
neaplicarea sanctiunilor pentru
cazurile in care inspectorii fiscali vor
reconstitui TVA spre trecere in cont
in functie de data emiterii facturii
fiscale astfel ca TVA spre trecere in
cont in luna emiterii sa fie ignorat iar
luna in care TVA a fost trecut in cont
de contribuabil si respectiv mutat de
inspectori in luna emiterii facturii, sa
fie analizata izolat, fara a lua in calcul
ca TVA-ul din luna emiterii facturii a
fost achitat la buget si este
inregistrat in avans in fisa
decontarilor cu bugetul de stat.

2.33 art .102, alin.(7)

Propunem expunerea aliniatului in urmatoarea redactie:
Sumele T.V.A. raportate la costuri sau la cheltuieli pe mărfurile,
serviciile procurate se deduc în cazul modificării regimului fiscal
pentru livrarea mărfurilor, serviciilor, imobilizărilor corporale și
necorporale în procesul desfășurării activității de întreprinzător din
scutit de T.V.A. fără drept de deducere în impozabil sau în cazul
schimbării destinației utilizării mărfurilor pentru efectuarea

Modificarea destinației a mijloacelor
fixe în cele mai multe cazuri necesită
careva ajustări atât din punct de
vedere documentar cât și din punct
de vedere tehnic, respectiv bunurile
trec în categoria de imobilizări
corporale în curs de execuție. Astfel
pentru a evita mai multe interpretări
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livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de
deducere.
Se deduc sumele T.V.A. în mărimea atribuită anterior la costuri sau
la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru
imobilizările corporale (inclusiv în curs de execuție) şi imobilizările
necorporale– în mărimea sumei T.V.A. aferente valorii contabile,
fără a lua în considerare valoarea reevaluată.

necesită de a fi utilizați termenii care
se operează în SNC și IFRS precum
“imobilizări corporale” și “imobilizări
necorporale”.

Deducerea sumelor T.V.A. în cazul modificării regimului fiscal se
efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea
regimului fiscal din livrare scutită de T.V.A. fără drept de deducere
în livrare impozabilă.
Deducerea sumelor T.V.A. în cazul schimbării destinației utilizării
mărfurilor se efectuează la momentul utilizării mărfurilor în calitate
de materie primă, materiale sau imobilizările corporale și imobilizări
necorporale pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor
scutite de T.V.A. fără drept de deducere.

2.34 C odul Fiscal, art. 103, alin.(12), lit.(b)

Propunem următoarea redacție: ”operațiile legate de evidenţa
conturilor de depozit, inclusiv a conturilor de depunere, de
decontare şi bugetare, transferurile de credit (plăţi şi/sau încasări),
inclusiv prin intermediul prestatorilor serviciilor de plată, titlurile de
creanță, cecurile şi alte instrumente financiare, cu excepția
veniturilor de pe vânzarea mărfurilor în cazul nerambursării
creditului, în afara mărfurilor ale întreprinderilor declarate în proces
de insolvabilitate, din acordarea serviciilor informaționale, de
consultanță şi de expertiză, din procurarea şi arendarea locurilor de
broker la bursă, din darea în arendă, din serviciile de încasare şi

Propunerea presupune modificarea
articolului dat în mod uniform
conform introducerii art.94 lit.(e).
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livrare a banilor în numerar clienților, din serviciile de primire la
păstrare şi transferare a valorilor de preț, a banilor în numerar, a
valorilor mobiliare şi a documentelor, a veniturilor de la operațiile
fiduciare de gestionare a bunurilor clienților, de la lichidarea
bunurilor întreprinderilor care au dat faliment, din aprovizionarea
contra plată a clienților cu documentația normativă;”
2.35 C odul Fiscal, art. 109 (2)

In conformitate cu obiectivele enunțate de Guvern, consideram
necesara implementarea regimului de taxare inversă a TVA care ar
rezulta în eliminarea plății TVA la importul de serviciu (fiind permisa
deducerea TVA).

O astfel de modificare ar fi in linie cu
prevederile Directivelor europene,
precum si va usura activitatea
companiilor. Alternativ, dacă această
propunere nu se acceptă,
considerăm necesar revenirea la
procedura aplicata pina la
31.12.2019, conform careia
termenul obligatiei fiscale si data
achitarii TVA pentru serviciile
importate sa fie data de 25 a lunii
urmatoare celei de efectuare a platii
pentru serviciile importate sau data
efectuarii a platii. In practica,
furnizorii frecvent trimit facturile
aferente serviciilor prestate cu
intirziere. Ca urmare a acestui fapt,
suntem obligati sa depunem
declaratiile TVA corectate si sa
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achitam penalitati, procedura ce
necesita eforturi sporite.

2.36 Titlu III

Permiterea emiterea autofacturii de catre beneficiar in numele
furnizorului.
Propunem introducerea posibilitatii de autofacturare pentru
beneficiar in numele furnizorului in cazul ajustarii bazei impozabile
a livrarii ca urmare a diferentelor de pret, in cazul acordarii
reducerilor dupa livrarea bunurilor/prestarea serviciilor, in cazul
refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea sau
preturile bunurilor livrate/servicilor prestate si in cazul returnarii
ambalajelor. Dreptul de autofacturare urmeaza sa fie prevazut in
contractul de livrare semnat intre furnizor si beneficiar.

2.37 art. 117

1) Emiterea facturii fiscale pentru avansuri
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 avea dreptul sa treaca in cont TVA aferent avansului.

2) Eliberarea facturii fiscale la comercializarea certificatelor
cadou
Propunem includerea unei clauze care sa permita eliberarea facturii
fiscale la comercializarea certificatelor cadou.

Aceasta practica este des intilnita in
tarile europene si este utila in cazul
necesitatii ajustarii valorii impozabile
ca urmare a diferentelor de pret si
cantitate depistate in urma receptiei
marfurilor precum si in cazul emiterii
facturilor de reducere comerciala. In
prezent, clarificarile intre furnizori si
beneficiari cu emiterea facturilor de
ajustare din partea furnizorilor
dureaza mult timp, uneori luni
intregi.
1) 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
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Propunerile de modificare și completare

3) Acceptarea facturilor fiscale trimise pe email drept
document justificativ in locul facturii trimise fizic
semnate/stampilate (dupa caz).
Propunem adaugarea in Codul Fiscal a prevederii potrivit
careia sa fie considerate facturi documentele care
intrunesc elementele obligatorii stabilite in legislatie,
inclusiv facturile trimise prin e-mail in cazul in care
beneficarul a agreat contractual ca este de acord sa
primeasca facturile in format electronic prin email.

Expunerea explicită a motivelor şi
argumentarea propunerilor de
modificare
neechitabil pentru toti
agentii economici si in
neconcordanta cu practicile
internationale.
2) Din punct de vedere fiscal voucherele sunt considerate
avansuri si la comercializarea
lor nu este permisa emiterea
facturii fiscale. In cazul lipsei
eliberarii facturii fiscale
exista incertitudini cu privire
la deducerea acestor
cheltuieli la cumparatori (in
cazul in care aceste
vouchere sunt oferite
ulterior cadou angajatilor, in
cadrul promotiilor, cadouri
clientilor, etc) si prin urmare
clientii - persoane juridice,
ezita sa procure certificatele
valorice.
3) Aceasta modificare va
eficientiza procedura de
inregistrare a facturilor
fiscale, va reduce costurile
aferente serviciilor de
curierat pentru furnizori, va
rezolva problema facturilor
pierdute si primite cu
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Expunerea explicită a motivelor şi
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intarziere de catre
cumparator.

2.38 Titlu III

Introducerea prevederilor care ar permite restituirea TVA achitata
da catre nerezidenti pe teritoriul Republicii Moldova, in baza
acordurilor de reciprocitate.

La momentul actual nu exista
posibilitatea restituirii TVA pentru
nerezidenti care in cadrul
tranzactiilor cu bunuri sau servicii
pentru care locul prestarii se
considera Republica Moldova. Mai
mult, conform legislatiei in vigoare,
nerezedentii nu se pot inregistra in
Republica Moldova in scopuri de TVA
(cu exceptia cazurilor cand acestea
desfasoara activitatea prin
intermediul unei reprezentante
permanente).
In linie cu prevederile Directivei
Europene TVA, exista posibilitatea
instituirii unui sistem de restituire
TVA achitata de catre nerezidenti, in
baza unor acorduri de reciprocitate
incheiate de Republica Moldova cu
alte tari.

2.39 Titlu IV, Cap.5, anexa nr.1

Propunem revizuirea prevederilor legislative ce țin de impunerea cu
acciza a alcoolului autoturism prin excluderea lui din pozițiile
tarifare 2207 și 2208.

Propunerea ține de alinierea cu
standardele europene care prevăd
neimpozitarea alcoolului denaturat
cu acciza, și va provoca eliminarea
economiei tenebre în domeniul dat.
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Expunerea explicită a motivelor şi
argumentarea propunerilor de
modificare

2.40 art. 124 alin. (16)

Propunem a examina posibilitatea eliminării din punctul 16, al
articolului 124 din Codul Fiscal a formulării discriminatorii din
paragraful anterior, ce crează imposibilitatea pentru companiile din
industria alcoolului de a produce produse alcoolice nealimentare.

Conform articolului 124 alineatul 16
din Codul fiscal: "alcoolul etilic
nedenaturat utilizat de subiecții
fiscali care desfășoară simultan
activități atât în industria
parfumurilor și cosmetică, cât și în
producția și vânzarea de produse
alcoolice nu este scutit de accize.».
Ca urmare, în condiții de acută
nevoie pentru dezinfectanți,
companiile care au acces la materii
prime de înaltă calitate, tehnologii,
infrastructură și cu capacitatea de a
lucra pe piața internațională, nu au
dreptul de a primi o scutire de la
plata accizelor și, în consecință, de a
produce un produs competitiv.

2.41 Titlu IV, Anexa 2, art. 103

Propunem excluderea Anexei 2, impreuna cu excluderea scutirii
TVA pentru autoturisme (art. 103)

In vederea alinierii politicilor fiscale
in conformitate cu prevederile
directivelor europene, prin
introducerea impozitării cu TVA la
importul de autoturisme cu
eliminarea accizelor care sunt
aplicate la momentul actual.

2.42 Titlu IV, Anexa 1

Propunem revizuirea cotei accizei pentru bioetanol prin aplicarea
reglementarii si controlului in ceea ce priveste implementarea
"Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2030" aprobate
prin HG 102/2013, conform căreia a fost prognozat, ca până în

Practica actuală în reglementarea
circulației bioetanolului presupune
prezența unei accize de aceeași
mărime ca și pentru alcool și nu
permite dezvoltarea acestei piețe.
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Propunerile de modificare și completare

Expunerea explicită a motivelor şi
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2020 combustibilul de origine biologică să reprezinte 10% din
cantitatea totală de combustibil.

Țările UE au adoptat programul RED
II, care prevede că până în 2030, 14%
din totalul benzinei utilizate în
transport va fi de origine biologică.

2.43 Titlul VII

Pentru taxa pentru dispozitive publicitare propunem schimbarea
bazei impozabile din m2 in % din rulaj

Acest lucru va asigura dezvoltarea
economică a întreprinderilor mici și
mijlocii, și restabilirea mai rapidă a
contribuabililor după perioada de
criză. De asemenea, pentru
asigurarea transparenței procesului
decizional, solicităm respectuos
implicarea mediului de afaceri în
consultări publice în ceea ce ține
revizuirea sau stabilirea cotelor
taxelor locale.

2.44 Titlul VII, Anexa 1

Stabilirea prețului minim de comercializare cu amănuntul la
țigarete, poziția tarifară 240220, și la țigările de foi (pozițiile tarifare
240210000 și 240290000) pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31
decembrie 2023.

Prețul Minim de comercializare cu
amănuntul a fost implementat cu
succes în Moldova între anii 20172019, ducând la creșterea cu 15% a
veniturilor bugetare și asigurând
stabilitatea pieței. Din 2020,
Guvernul a decis să excludă acest
mecanism. În anul 2019, Prețul
Minim la țigarete era de 25
lei/pachet, acesta fiind cel mai mic
nivel de comercializare pentru
produsele din tutun. În anii 20202022 acciza la țigarete a crescut cu
15% și, respectiv, 19% și 15%. Astfel,

Propunem includerea următorului articol în Codul Fiscal: ”(1) Se
stabilește prețul minim de comercializare cu amănuntul la țigarete,
poziția tarifară 240220, și la țigările de foi (pozițiile tarifare
240210000 și 240290000) pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31
decembrie 2023 după cum urmează:
Poziția
tarifară

Denumirea
mărfii

Unitatea de măsură

Prețul
minim de
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referință,
în lei
Anul
2023

240220

Ţigarete care 1 pachet/valoarea în lei
conţin tutun
cu filtru și
fără filtru
24021000 Tigări de foi 1 pachet/valoarea în lei
0
(inclusiv cele
cu capete
tăiate) şi
trabucuri,
care conţin
tutun
24029000 Alte țigări de 1 pachet/valoarea în lei
0
foi, trabucuri
şi ţigarete
conţinînd
înlocuitori de
tutun
(2) Prețul de vânzare cu amănuntul pentru țigaretele (pachet
unitar) cu filtru/fără filtru, poziția tarifară 240220 și pentru țigările
de foi, pozițiile tarifare 240210000 și 240290000 nu poate fi mai
mic decât prețul minim de referință stabilit la alin.(1).
(3) Comercializarea țigaretelor cu filtru/fără filtru și a țigărilor de foi
la prețuri mai mici decât prețurile minime de referință se
sancționează cu amendă în mărime de 50% din valoarea țigaretelor

în timp ce acciza crește cu 49% în
ultimii trei ani, în piață s-a observat o
scădere de prețuri în termeni reali,
cu cele mai ieftine produse ajungând
în 2021 la prețuri de 12 lei/pachet de
țigări de foi și 22 lei/pachet de
țigarete. În prezent, situația a rămas
în mare parte neschimbată și
produsele din tutun se
comercializează la preţuri mai mici
decât cele din 2019, și anume de 15
lei/pachet de țigări de foi și 22-27
lei/pachet de țigarete, în condițiile în
care prețul mediu de comercializare
depășește 35 lei în 2022, iar taxele
aferente (acciza și TVA) reprezintă
cel puțin 22 lei/pachet de țigarete și
țigări de foi.
Componenta ad-valorem a accizei și
TVA se colectează în funcție de
prețul de vânzare cu amănuntul.
Comercializarea produselor din tutun
la prețuri nejustificate din punct de
vedere economic afectează direct
colectările de TVA și de acciză la
bugetul de stat. Astfel, statul
colectează cu 150-200% mai puțină
acciză de la țigaretele vândute la
prețuri nejustificat de mici. În
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respective, pornind de la prețul minim de referință respectiv, dar
nu mai puțin de 1000 de lei.
(4) Amenda stabilită se percepe la bugetul de stat prin decizia
adoptată de Serviciul Fiscal de Stat.”

contextul aspectului de sănătate
publică, lipsa prețului minim face
produsele din tutun mai accesibile
pentru consumatori (inclusiv minori).
Lipsa Prețului Minim facilitează
stabilirea unui preț nejustificat din
punct de vedere economic, care în
contextul diferenței și mai mare de
preț cu statele UE, sporește și mai
mult riscul de contrabandă. Acest
fapt afectează în continuare
imaginea Republicii Moldova ca
regiune-sursă a traficului ilegal cu
produse din tutun, deoarece aceste
produse comercializate la prețuri
nejustificat de mici sunt foarte
populare în comerțul de
contrabandă din România.

2.45 Anexa VI la Acordul de Asociere dintre
Extinderea implementării Directivei 2011/64 până în 2030, ceea ce
Uniunea Europeană și Republica Moldova, va permite creșteri graduale și echilibrate ale accizelor, va exclude
amplificarea comerțului ilegal cu produse din tutun în Moldova și va
C apitolul 8 (Impozitarea) din titlul IV
asigura venituri la bugetul de stat stabile și durabile.

Acordul de Asociere (AA) cu UE
prevede punerea în aplicare a
Directivei 2011/64 până în 2025,
inclusiv pentru atingerea nivelului
minim al accizelor de 90 Euro / 1000
țigarete.
Cu toate acestea, prevede o
posibilitate de extindere: „Consiliul de
asociere va decide asupra unui
calendar diferit pentru implementare,
în cazul în care contextul regional o va
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impune”. AA cu Moldova este singurul
acord UE care include un termen
limită.
Acciza minimă în Moldova este de 48
Euro / 1000 țigarete în 2022. Pentru a
atinge nivelul minim al UE ar fi
necesară creșterea accizei cu o medie
de 18 Euro / 1000 țigarete / an în
2024-2025 – o creștere extrem de
mare, de patru ori mai mare decât
media anului precedent. Acesta ar
putea fi un exercițiu distructiv pentru
piață și cu un impact simțitor asupra
colectării de venituri la bugetul de
stat.
Experiența statelor membre UE este
extrem de relevantă și importantă în
contextul creșterii de accize. Țările
Baltice, Bulgaria și România au fost
nevoite să realizeze o armonizare
foarte rapidă și au crescut accizele cu
+10 Euro / 1000 țigarete / an în 20092010.
În consecință, în 2010, fluxul ilegal a
produselor din tutun a atins 54% în
Letonia, 47% în Lituania, 40% în
Bulgaria și 36% în România. În
Moldova, comerțul ilegal a înregistrat
6% la finalul anului 2019 și început de
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2020 (sursă: Ipsos Illegal Trade
Research).

3.

Alte legi

3.1 Legea nr.1338/20.11.1997 cu privire la
tariful vamal și Legea nr.172/25.04.2014
privind aprobarea Nomenclaturii
combinate a mărfurilor.

Eliminarea tarifului vamal de 3 Euro la importul de produse din tutun De-a lungul timpului, activitatea
importate din țările membre UE, din țările membre CEFTA și din
economică desfășurată de operatorii
Turcia
pieței produselor din tutun s-a bazat
pe relațiile economice de colaborare
cu furnizori din Ucraina și Rusia, în
special în partea ce vizează
producerea și importul de produse
plasate pe piață. În legătură cu
declanșarea războiului în Ucraina,
fabricile producătoare din Ucraina au
suspendat activitatea care asigura
producerea pentru Republica
Moldova, iar cele din Rusia întâmpină
dificultăți majore în asigurarea
transportării produselor către țara
noastră.
Astfel, în acest moment, reieșind din
circumstanțele create în legătură cu
situația din Ucraina, companiile din
acest sector asigură transferul
producerii către alte țări, fapt care
implică costuri semnificativ mai mari
pentru operatorii pieței, prin
investițiile necesare în dezvoltarea
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producerii, prin majorarea costului de
producere, prin costuri de transport
mai mari etc. În același timp, pe lângă
toate acestea, o dată cu stabilirea a
noi surse de import, produsele din
tutun devin obiectul taxării
suplimentare de 3 euro per mia de
țigarete, în conformitate cu
Nomenclatura Combinată a mărfurilor
a Republicii Moldova (Legea nr.
172/2014, cap. 24).
Această taxă reprezintă un impozit
suplimentar pentru un produs deja
extrem de taxat și este stabilită
unilateral doar de Republica Moldova.
Amintim că produsele din tutun sunt
cel mai taxat produs din Republica
Moldova, prin acciză și TVA, acestea
reprezentând în 2022 circa 70% la
nivelul prețului mediu ponderat.
Menționăm că membrii EBA Moldova
din acest sector respectă cu strictețe
legislația națională și sunt unii din
principalii contribuabili la bugetul de
stat, contribuind stabil cu peste 6% din
bugetul de stat doar în anul 2021 (sau
cel puțin 2.7 miliarde lei) prin acciză,
TVA și alte taxe, ceea ce reprezintă
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90% din totalul taxelor aferente
acestui domeniu.
Ținând cont de faptul că modificarea
surselor de import din Ucraina și
Rusia, cu altele din Uniunea
Europeană, țările CEFTA sau Turcia
cresc esențial cuantumul cheltuielilor
operate pentru producere și
transport, solicităm respectuos
eliminarea totală a taxei vamale de 3
euro per 1000 de țigarete, prin
modificarea Legii nr.1338/20.11.1997
cu privire la tariful vamal și Legii
nr.172/25.04.2014 privind aprobarea
Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

3.2 Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
nr. 1100 din 30.06.2000, art. 4, alin. (2),
lit. a)

Propunem păstrarea interdicției menționate doar pentru
comercializarea alcoolului etilic în vrac și completarea art. 4, alin. (2),
cu lit. j), care să prevadă limitări analogice restricțiilor stabilite la art.
4, alin. (2), cu lit. i), și anume plafonarea prețului minim de
comercializare. Pe lângă această, considerăm, că urmează a fi
introdusă interdicția generală privind capacitatea maximă admisibilă
a recipientelor pentru alcoolul etilic comercializat cu amănuntul în
mărime de 500 ml.

În conformitate cu art. 4, alin. (2), lit.
a), Legea cu privire la fabricarea şi
circulaţia alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice nr. 1100 din
30.06.2000, se interzice livrarea în
reţeaua de comerţ şi comercializarea
cu amănuntul a alcoolului etilic şi/sau
a alcoolului etilic potabil în vrac şi/sau
îmbuteliat.
Propunem păstrarea interdicției
menționate doar pentru
comercializarea alcoolului etilic în vrac
36
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și completarea art. 4, alin. (2), cu lit. j),
care să prevadă limitări analogice
restricțiilor stabilite la art. 4, alin. (2),
cu lit. i), și anume plafonarea prețului
minim de comercializare. Pe lângă
această, considerăm, că urmează a fi
introdusă interdicția generală privind
capacitatea maximă admisibilă a
recipientelor pentru alcoolul etilic
comercializat cu amănuntul în mărime
de 500 ml.
Considerăm, că măsura restrictivă
stabilită la 4, alin. (2), lit. a) Legea
1100/2000, privind interzicerea
comercializării cu amănuntul este
excesivă și reprezintă o limitare
nejustificată a principiului libertății
pieței.
Suplimentar, considerăm, că odată cu
modificarea interdicției în sensul
menționat, decade necesitatea
păstrării interdicției stabilite la art. 5,
alin. (2), lit. d), care reglementează
interdicția de livrare şi comercializare
în reţeaua de farmacii a alcoolului
etilic în vrac şi/sau îmbuteliat în
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recipiente cu o capacitate mai mare
de 100 ml.

3.3 Legea 489/1999, Anexa 1
Legea 301/2018

Propunem ca contribuțiile fixe de asigurare socială și medicală
urmează să fie legate de salariul medu pe economie.
Asigurarea socială:
Nivelul 1 – Obligatoriu/de bază: asigurarea socială în sumă fixă să se
plătească în sumă de 24% (sau alt procent aplicabil tuturor) de la
venitul lunar asigurat de 50% de la salariul mediu pe economie
Nivelul 2 – Opțional: asigurarea socială în sumă fixă să se plătească
în sumă de 24% (sau alt procent aplicabil tuturor) de la venitul lunar
asigurat de 100% de la salariul mediu pe economie.
Prestațiile sociale acordate
-Toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul
lunar asigurat de Nivelul 1 sau Nivelul 2.

Sistemul de asigurare socială și
medicală pentru plătitorii de
contribuții fixe trebuie să fie identic
pentru toți plătitorii de contribuții
fixe. Dacă se reformează sistemul,
atunci reforma trebuie să vizeze pe
toți, dar nu numai profesiile juridice.
Dacă se face o modificare, atunci
modificarea trebuie să afecteze nu
doar pe avocat, dar și pe
întreprinzătorul individual, care
suportă aceleași riscuri ale unei
activități economice sau
profesionale.

Asigurarea medicală:
asigurarea medicală în sumă fixă să se plătească în sumă de
9% de la salariul mediu pe economie.

Contribuabilii cu venituri sub 100.000 lei/an
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Pentru asemenea contribuabili (din toate domeniile, inclusiv pentru
profesiile juridice) trebuie să existe un sistem unic de reduceri:

-

50% de la taxa fixă de asigurare socială de Nivelul 1

-

50% de la taxa fixă de asigurare medicală

Plata sumelor reduse să se facă lunar, dar nu până la 31
martie a anului curent
Asigurarea medicală să fie activă de la 1 ianuarie, dar nu de
la momentul plății
3.4 HG 693/2018

Propunem revizuirea cerintelor privind deductibilitatea cheltuielilor
de reprezentanta. Intrucit cheltuielile de reprezentnta sunt permise
spre deducere in scopuri fiscale in marime limitata din venitul brut,
propunem modificarea art.24 CF si a prevederilor hotaririi nr 693
din 11.07.2018 prin simplificarea procedurii de documentare a
cheltuielilor de reprezentanta si propunem oferirea posibilitatii
pentru agentii economici sa stabileasca pe cont propriu
documentele necesare, continutul acestora pentru justificarea
cheltuieililor de reprezentanta in dependenta de necesitatile
interne de informatii.

In situatia in care compania are
multe cheltuieli de acest fel,
documentarea lor pentru deducerea
in scopuri fiscale solicita mult timp si
efort. Pentru fiecare reprezentanta
este necesara intocmirea unui ordin
in care sa fie specificata componenta
delegatiilor, scopul, programul,
termenul precum si intocmirea unui
raport cu privire la rezultatele vizitei
si cheltuielile efectuate.

3.5 LEGE Nr. 91 din 27-06-2014 privind
semnătura electronică şi documentul
electronic

Reprezentarea grafică obligatorie a documentelor semnate cu
semnătură electronică este un atribut necesar în practica zi de zi.

În practică se observă că la semnarea
documetelor cu semnaturile
eletronice eliberate de STISC prin
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Totodată prezentarea grafică nu va scuti verificarea autenticităţii
semnăturii electronice pe documete.

dispozitivul token, apare vizual o
repzezentarea vizibilă despre
numele, prenumele semnatarului,
ora data semnării documetului
semnat. La utilizarea semnăturilor
mobile sau mobisign nu se prezintă o
careva informație vizibilă privind
semnătarul, documentul este
semnat dar vizual nu este prezentă o
careva informație că documentul a
trecut in starea de - SEMNAT. Prin
urmare venim cu propunerea către
STISC - fiind unicul centru de
certificare de a dezvolta
reprezentarea grafică pentru
semnăturile electronice mobile și
mobisign.

Alte acte normative

4.1 Hotărârea Guvernului RM cu privire la
determinarea obligațiilor fiscale aferente
impozitului pe venit
693/11.07.2018.
Pct. 40, Secţiunea 2 ” Deducerea
cheltuielilor aferente asigurării cu hrană
a angajaților/zilierilor”

Propunem:
1. De asemenea să fie modificata deducere a cheltuielilor
pentru hrana organizată a angajaților/zilierilor pct.40 de la
45 de lei (fără TVA) la 75 lei (fără TVA) per angajat pentru
fiecare zi efectiv lucrată.
2. Totodată propunem eliminarea impozitării tichetelor de
masă cu contribuții de asigurări sociale (prin modificarea
Legii cu privire la tichetele de masă 166/2017).

1. Ținând cont de consecințele
negative provocate de
pandemia și escaladarea
situației din Ucraina,
considerăm oportun
susținerea angajatorilor care
acordă suportul angajaților
în forma de asigurare cu
hrană ori cu tichete de masă.
Astfel, în condițiile actuale
când nivelul prognozat de
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inflație este aproape de 20%,
indexarea corespunzătoare a
plafoanului pentru hrana
organizată până la cel puțin
75 lei (fără TVA) pentru a fi
în linie cu condițiile actuale a
pieței și eliminarea
impozitării tichetelor de
masă cu contribuții de
asigurări sociale (prin
modificarea Legii cu privire la
tichetele de masă
166/2017), fiind ca măsura
de a acorda suportul
angajaților în vederea
majorării prețurilor la
produsele alimentare în
contextul situației actuale de
criză. De asemenea,
menționăm că legislația altor
state permite
deductibilitatea integrală a
acestor tip de cheltuieli,
deoarece sunt strict
necesare pentru
desfășurarea activității de
întreprinzător.

4.2 Hotărârea Guvernului RM cu privire la
determinarea obligațiilor fiscale aferente

De exclus cererea în formă scrisă din partea beneficiarilor pentru
acordarea donațiilor filantropice

Necesitatea de a exclude cererea
reiese din situații excepționale, și
anume:
- persoane invalide
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pct. 64 Drept bază pentru acordarea donațiilor filantropice sau a
sponsorizărilor o constituie contractul de donație.

care nu au capacitatea de a scrie o
cerere însă necesită ajutor imediat;
situații de pandemie, cutremure,
inundații la nivel național/regional –
unde se intervine de către entitățile
care au posibilitatea de a veni cu o
contribuție de binefacere.
Solicitarea cererii ca un document
justificativ în scopul deductibilității
cheltuielilor de binefacere și
sponsorizare de către Autoritățile
fiscale denotă stabilirea unei bariere
în plus dar care nu aduce plus
valoare societății în raport cu
acțiunile de caritate care pot fi
efectuate de facto.

De completat cu următoarele modificări:
În sensul acestui Regulament,
“studii profesionale” cuprinde un proces de învățare/ instruire prin
care persoanele dobândesc noi cunoștințe teoretice și practice
precum și abilitați si tehnici care sa facă munca mai eficientă.
Metode de instruire/pregătire profesională se realizează:
- cadrul instituției (metode de pregătire la locul de munca, inclusiv
online):
- afara instituției prin
-studiu individual
-completarea pregătirii profesionale prin
frecventarea unor forme de învățământ la seral,
fără frecventa, doctorat, etc

Considerăm că este important că
Autoritatea Fiscală să vină să explice
mai expres ce cuprinde noțiunea de
studii profesionale și perfecționare
profesională a angajaților. Instruirea
și perfecționarea nu se realizează
doar prin înscrierea strictă la un curs
de perfecționare, dar cuprinde toate
modalitățile de învățământ care vine
să îmbunătățească procesul de
muncă și calitatea
serviciilor/produselor.

pct.64 Drept bază pentru acordarea
donațiilor filantropice sau a
sponsorizărilor o constituie contractul
de donație şi cererea în formă scrisă din
partea beneficiarilor care doresc să
primească astfel de ajutor şi care, în
cadrul Codului, au acest drept.

4.3 Hotărârea Guvernului RM cu privire la
determinarea obligațiilor fiscale aferente
impozitului pe venit
693/11.07.2018.
pct. 45. Angajatorul este în drept să
deducă cheltuielile pentru studiile
profesionale/de perfecţionare
profesională, suportate în folosul
angajaţilor pe parcursul perioadei
fiscale, cu condiţia că asemenea
cheltuieli sînt suportate exclusiv în
cadrul activităţii de întreprinzător şi că

42

Nr. D enumirea legii, numărul şi conținutul
articolelor, care se propun spre
modificare
se ţine cont de necesitatea acestor
studii/perfecţionări pentru categoria şi
specificul de activitate a angajaţilor.
46. Deducerea cheltuielilor
suportate în conformitate cu
prevederile pct.45 se permite în baza
următoarelor documente confirmative:
1) ordinul intern al angajatorului
ce specifică lista angajaţilor care
beneficiază de studiile profesionale/de
perfecţionare profesională;
2) contractul, factura fiscală sau
alte documente care confirmă costurile
suportate şi prestarea serviciilor de
instruire profesională/perfecţionare
profesională a angajaţilor.
4.4 Hotărârea Guvernului RM delegarea
salariaților pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la delegarea
salariaților entităților din RM
10/05.01.2012
pct.2 deplasarea în interes de serviciu a
salariaților încadrați în statele lor de
personal

Propunerile de modificare și completare

Expunerea explicită a motivelor şi
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-vizite de studiu la instituții similare din tara/străinătate
-stagii de specialitate în alte instituții din tara/străinătate
-participarea la cursuri, seminarii, work-shopuri, în alte instituții
-team-buiding-ul, etc

Necesitatea de completare vine din
multiplele interpretări aferente
cheltuielilor de instruiri, inclusiv
organizate înafara locului de muncă
prin work-shopuri,
team-buildinguri, practică acceptată
din punct de vedere a deductibilității
de ANAF România.

cheltuielile entităților din Republica Moldova pentru deplasarea în
interes de serviciu a salariaților încadrați în statele lor de personal,
a Membrilor consiliului, a persoanelor fizice ce prestează servicii în
baza contractelor civile.

Propunerea presupune completarea
pct.2 „Prezentul regulament
reglementează cheltuielile entităților
din Republica Moldova pentru
deplasarea în interes de serviciu a
salariaților încadrați în statele lor de
personal, a membrilor consiliului...”,
deoarece aceștia exercită funcții de
conducere și deplasările se
efectuează în interes de serviciu
pentru negocieri de business și
inclusiv și persoanele fizice ce
prestează servicii care necesită
deplasări în teritoriu/peste hotare.
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Aplicarea regimului fiscal uniform
pentru cheltuielile de deplasare atât
pentru salariați cât și membrii
consiliului și a persoanelor fizice ce
prestează servicii reiese din
tratamentul fiscal ce se aplică asupra
veniturilor achitate acestora, art.88
alin. (5) din Codul fiscal.

4.5 Hotărârea Guvernului RM delegarea
salariaților pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la delegarea
salariaților entităților din RM
10/05.01.2012, Anexa 2

Propunem majorarea normelor diurnelor și plafoanelor de cazare
pe categorii a persoanelor delegate.

Normele diurnelor și plafoanelor de
cazare existente la moment sunt
învechite și luând în considerare
circumstanțele actuale de criză nu
acoperă cheltuielile reale a
persoanelor delegate în scopuri de
serviciu.

4.6 Ordin MF 24/36 din 25.03.1998

Propunem revizuirea modului de documentare a cheltuielilor de
combustibil. Solicitam anularea formularului tipizat „Foaie de
parcurs” aprobat prin ordinul nr 24/36 din 25.03.98 si
completarea legislatiei pentru a permite deducerea cheltuielilor
aferente carburantilor in baza documentelor interne (acte de
casare) cu format stabilit de catre fiecare agent economic in baza
necesitatilor interne de informatii.

Pentru justificarea si deducerea in
scopuri fiscale a cheltuielilor
aferente carburantilor utilizati este
obligatorie perfectarea foii de
parcurs pentru fiecare autoturism in
parte. Instructiunea de completare a
foii de parcurs prevede ca este
obligatorie completarea cimpurilor
precum punct de plecare, punct de
destinatie pentru fiecare cursa in
parte, ora exacta a plecarii din
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punctul initial si ora sosirii in punctul
final al rutei. In cazul in care agentul
economic are mai multe masini,
respectarea acestor cerinte solicita
resurse suplimentare.

4.7 Ordinul MF nr. 5 din 11.01.2017

Modificarea formularului darii de seama privind taxa pentru
marfurile care in procesul utilizarii cauzeaza poluarea mediului
(POLMED17).

In prezent acest formular include
informatie detaliata cu privire la
fiecare articol importat in fiecare
declaratie vamala pentru care se
aplica taxa de mediu. Agentii
economici din retail care au
importuri zilnice trebuie sa declare
fiecare articol taxabil cu taxa eco si
care se importa de citeva ori pe luna.
In final volumul informatiei
declarate este foarte mare si este
dificil de prelucrat si incarcat
electronic pe platforma online de
depunere a declaratiilor fiscale.
Propunem simplificare formularului
prin indicarea sumelor totale a taxei
calculate in marime absoluta pentru
fiecare tip de ambalaj (plastic,
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aluminiu si compozit ) si suma totala
a taxei eco in marime procentuala
pentru fiecare cod nomenclator
tarifar din anexa 8 la legea
1540/1998. Detaliile calcului pot fi
oferite inspectorilor fiscali in cadrulul
controlului fiscal sau vizitei fiscale.

4.8 Ordinul MF 118/2017

Propunem excluderea din ordinul 118/28.08.2017 a clauzei cu
privire la necesitatea aplicarii semnaturii si stampilei
cumparatorului pe factura fiscala in cazul comercializarii marfurilor
cu eliberarea avizului de insotire a marfii.

Receptia cantitativa a marfii este
confirmata prin semnarea avizului de
insotire iar pretul marfii este agreat
de ambele parti la momentul
semnarii contractului de vanzarecumparare. In cazul utilizarii avizului
- necesitatea aplicarii semnaturii
cumparatorului pe factura fiscala
reprezinta o pierdere a eficientei atat
pentru cumparator (care trebuie sa
urmareasca daca toate facturile au
fost returnate semnate de catre
cumparator) cat si pentru vanzator
(care trebuie sa duca o evidenta a
facturilor nesemnate furnizorilor si
sa suporte costuri aditionale de
curierat pentru returnarea acestora).

46

