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 Propunerile membrilor ACAP RM pentru elaborarea obiectivelor ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020 

 
Denumirea legii, numărul şi 
conținutul articolelor, care se 
propun spre modificare sau 

completare 
 

Propunerile de modificare şi completare Expunerea explicită a motivelor şi 
argumentul propunerilor de 

modificare şi completare, de asemenea 
prezentarea impactului bugetar, după 

caz 

Data intrării în 
vigoare 

 1 2 3 4 
1 Hotărâre de Guvern Nr. 10 

din  05.01.2012 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 
delegarea salariaților entităților 
din Republica Moldova 
p. 2. Prezentul Regulament 
reglementează cheltuielile entităţilor 
din Republica Moldova  pentru 
deplasarea în interes de serviciu a 
salariaţilor încadraţi în statele lor de 
personal sau a persoanelor care 
practică activități de voluntariat în 
conformitate cu Legea voluntariatului 
nr.121 din 18 iulie 2010, pe teritoriul 
republicii şi peste hotarele ei. 

Punctul 2 al Regulamentului se propune a fi 
completat la final cu textul “a persoanelor 
care îndeplinesc lucrări şi servicii în 
conformitate cu contractul (acordul) 
încheiat” 

Se propune de a include în sfera de 
reglementare a prezentului Regulament 
și persoanele cu care entitățile au 
contracte de îndeplinire a 
lucrărilor/serviciilor de o singura dată 
în baza de contracte civile așa cum era 
în redacția precedentă (până la 
modificarea din 18.09.2017); De 
exemplu, entitatea încheie contract cu 
persoana fizică pentru a procura de 
peste hotare un automobil, utilaj sau un 
lot de marfa și este nevoie de un 
specialist/expert care să aprecieze pe 
loc calitatea bunurilor procurate de care 
entitatea nu dispune și nici nu are 
nevoie permanentă.  In prezent, 
compensarea cheltuielilor legate de 
deplasările persoanelor angajate prin 
contract civil urmează a fi impozitate 
ca remunerație și se aplica toate 
impozitele salariale.   
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2 Hotărâre de Guvern Nr. 10 din  
05.01.2012 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 

De a exclude prevederile din Anexa nr. 2 
„Normele diurnelor și plafoanelor de cazare 
pe categorii a persoanelor delegate”. De a 
introduce un plafon unic, care ar stabili 

Propunem revizuirea în totalitate a 
prevederilor Hotărârii în vederea 
facilității utilizării acesteia. Astfel 
considerăm că restricțiile privind 
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delegarea salariaților entităților 
din Republica Moldova  

limita maximă permisă spre deducere. 
Stabilirea unui plafon maxim ar permite 
conducătorului de a hotărî de sine stătător 
cuantumul diurnei, în limita plafonului 
prescris. 

utilizarea taximetrelor sau obligarea 
salariatului de a utiliza transportul 
public într-o localitate necunoscută 
acestuia este depășită. De asemenea, 
efectuarea calcului diurnelor în cazul 
traversării mai multor state este unul 
anevoios și necesită mult timp din 
partea contabilului. Spre exemplu, 
calculul avansului în cursul zilei 
eliberării acestuia, iar calculul soldului 
avansului la cursul zilei de rambursare. 
Diferențele de sumă sunt 
nesemnificative, iar timpul necesar 
pentru calcule efectuate este mare. 
Totodată și calculul diurnelor în cazul 
traversării mai multor țări necesită 
utilizarea a mai mult timp și resurse 
decât diferența de sumă primită. Prin 
urmare, considerăm că Regulamentul 
în cauză necesită o abordare noua în 
vederea simplificării utilizării acestuia. 

3 COD FISCAL nr. 1163/1997, art. 
24 alin (1) „ Se permite deducerea 
cheltuielilor ordinare şi necesare, 
achitate sau suportate de contribuabil 
pe parcursul perioadei fiscale, 
exclusiv în cadrul activității de 
întreprinzător”.  

Art.24 alin. (1) va avea următorul cuprins: 
„Se permite deducerea cheltuielilor 
ordinare şi necesare, achitate sau suportate 
de contribuabil pe parcursul perioadei 
fiscale, exclusiv în cadrul activității de 
întreprinzător, în cazul în care cheltuielile 
sunt confirmate de documente cu regim 
special sau de documente interne elaborate 
de entitate și aprobate prin politicile 
contabile”. 

Propunerea dată are drept scop 
îmbunătățirea înțelegerii respectivei 
prevederi, precum și protejarea 
entităților de opinia subiectivă a 
inspectorilor fiscali, în cazul 
determinării cheltuielilor necesare și 
ordinare. 
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4 COD FISCAL nr. 1163/1997,  Art.92 alin. (3) va avea următorul cuprins: Solicitarea modificării articolului dat 
(conform redacției anului 2017) ar 
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art. 92(3)  Persoanele care sînt 
obligate să reţină impozitul în 
conformitate cu art.88–91 vor 
prezenta Serviciului Fiscal de Stat, 
pînă la data de 25 a lunii următoare 
încheierii anului fiscal, o dare de 
seamă, în care vor indica numele şi 
prenumele (denumirea), adresa şi 
codul fiscal al persoanei fizice sau 
juridice în folosul căreia au fost 
efectuate plăţile, precum şi suma 
totală a plăţii şi a impozitului pe 
venit reţinut. Această dare de seamă 
va include şi datele despre 
persoanele şi/sau veniturile scutite de 
impozitare prealabilă conform art.90, 
precum şi sumele veniturilor achitate 
în folosul lor. În cazul în care, pe 
parcursul perioadei fiscale, 
persoanele care sînt obligate să reţină 
la sursă impozitul se lichidează sau 
se reorganizează prin dezmembrare, 
acestea urmează să prezinte darea de 
seamă menţionată în termen de 15 
zile de la data aprobării bilanţului de 
lichidare/ repartiţie a întreprinderii în 
proces de lichidare sau reorganizare. 

Persoanele care sunt obligate să rețină 
impozitul în conformitate cu  art. 88-90, art.  
901 – daca venitul achitat (pe tip de venit) 
depășește scutirea personală stabilită la 
art. 33 alin (1) și art. 91,  vor prezenta 
Serviciului Fiscal de Stat  până la data de 25 
a lunii următoare încheierii anului fiscal, o 
dare de seamă, în care vor indica numele şi 
prenumele (denumirea), adresa şi codul 
fiscal al persoanei fizice sau juridice în 
folosul căreia au fost efectuate plăţile, 
precum şi suma totală a plăţii şi a 
impozitului pe venit reţinut. 

simplifica administrarea fiscală a 
acestor plăti.  

5 COD FISCAL nr.1163/1997, art. 
123 (1)   litera b) textul “achită 
accizele la momentul expedierii 
(transportării) mărfurilor din 
antrepozitul fiscal conform cotelor 

Se propune substituirea cu textul: „Achită la 
buget suma accizelor,  care urmează a fi 
achitată pentru fiecare perioadă fiscală, cel 
târziu la data stabilită pentru prezentarea 
declarației pe aceasta perioadă”. 
 

 2019 



Anexa la scr. 003 din 21.01.2019 

stabilite în anexa nr.1 la prezentul 
titlu.”  
 

 

6 Hotărârea de Guvern nr. 764 din 
25.11.1992 privind aprobarea 
Normelor pentru efectuarea 
operaţiunilor de casă în economia 
naţională a Republicii Moldova 

Revizuirea integrală a textului Hotărârii. Luând în considerare că  Hotărârea de 
Guvern nr. 764 a fost aprobată în 1992, 
multe prevederi le considerăm depășite 
atât din punct de vedere funcțional, cât 
și tehnic. Spre exemplu – obligația de a 
semna dispozițiile de plată de 
casier/contabil-șef o considerăm 
învechită, deoarece majoritatea deja 
utilizează semnătura electronică. 
Totodată, prevederile ce țin de 
păstrarea mijloacelor bănești, safeurile 
sunt învechite. 
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7 Hotărârea de Guvern nr. 862 din 
14.07.2003 pentru aprobarea 
procedurilor privind accesul la 
măsurile de ocupare a forței de 
muncă 
art.3  Persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă li se vor elibera 
gratuit, la solicitare, certificate pe care 
le vor prezenta agenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă şi prin care 
se va confirma: 
    lipsa gospodăriei ţărăneşti 
înregistrate conform legislaţiei şi/sau 
dovada că nu este deţinător de teren 
agricol - de către primăriile 
comunelor (satelor) şi oraşelor;    
    lipsa patentei de întreprinzător - de 
către Serviciul Fiscal de Stat; 

De a exclude din conținutul articolului 3 
sintagma „salariul mediu – de către 
angajatori, conform modelului stabilit de 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă”. 

Considerăm necesară modificarea în 
cauză din următoarele motive: 

- Conform art. 45 alin. (5) al 
Legii nr. 105/2018  cu privire 
la promovarea ocupării forţei 
de muncă și asigurarea de 
șomaj – stabilirea cuantumului 
și plata lunară a ajutorului de 
somaj se realizează de către 
subdiviziunea teritorială a 
Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă; 

- Toata informația care se solicită 
de către Agenție se prezintă de 
Angajator către instituțiile de 
stat (ex. Serviciul Fiscal de 
Stat) prin completarea dărilor 
de seamă obligatorii; 
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    starea de sănătate a persoanei în 
cauză - de către consiliile medicale 
consultative şi consiliile teritoriale de 
expertiză medicală a vitalităţii;  
    că nu este înregistrată în calitate de 
asociat sau administrator - de către 
subdiviziunile competente ale 
Agenției Servicii Publice; 
    stagiul de cotizare - de către casele 
teritoriale de asigurări sociale; 
    salariul mediu – de către angajatori, 
conform modelului stabilit de Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă. 

- Contabilul entității este obligat 
să consume timpul de lucru 
acordat pentru îndeplinirea 
atribuțiilor de serviciu întru 
sistematizarea datelor și 
completarea acestora pe suport 
de hârtie.  


