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Anexa la scr.074 din 17.07.2017 
 
 

SINTEZA 
 propunerilor membrilor ACAP RM la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative 

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

Propunerile de modificare şi 
completare 

Expunerea explicită a 
motivelor şi argumentul 
propunerilor de 
modificare şi completare 

Data 
intrării în 
vigoare 

Propunerile de modificare şi completare 
a membrilor ACAP 

1 2 3 4 5 
Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 Art.I. – Codul fiscal nr.1163-

XIII din 24 aprilie 1997 
(republicat în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, ediţie 
specială din 8 februarie 2007), 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

    

Articolul 20. Sursele de venit neimpozabile 
În venitul brut nu se includ următoarele tipuri de 
venit: 
 
r) ajutorul material obţinut de persoanele fizice din 
fondurile de rezervă ale Guvernului, ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, din mijloacele Fondului 
republican şi fondurilor locale de susţinere socială a 
populaţiei, precum şi din mijloacele sindicatelor, în 
conformitate cu regulamentele care prevăd acordarea 
unui astfel de ajutor. 

Articolul 20: 
litera r) se completează în final 
cu următoarea propoziţie ,,În 
cazul ajutorului material acordat 
din mijloacele sindicatelor 
limita neimpozabilă constituie 
un salariu mediu lunar pe 
economie prognozat şi 
aprobat anual de Guvern per 
angajat anual.”. 
 

În cadrul controalelor 
fiscale efectuate la unele 
instituții financiare s-a 
stabilit că acestea 
efectuează transferuri de 
mijloace financiare sub 
formă de alocații 
Organizațiilor sindicale 
primare ale lucrătorilor 
instituțiilor bancare 
nominalizate sub formă de 
taxe destinate activității 
acestora.  
 

01.01.2018 Propunem următoarea redacție la  
litera r),,În cazul ajutorului material acordat din 
mijloacele sindicatelor limita neimpozabilă 
constituie un salariu mediu lunar pe economie 
prognozat, cuantumul  căruia se stabilește și 
se aproba anual de Guvern”. 
 

Articolul 24. Deducerea cheltuielilor aferente 
activității de întreprinzător  
(13) Deducerea reziduurilor, deşeurilor şi 
perisabilităţii naturale se permite în limitele aprobate 
anual de către conducătorii întreprinderilor. 

Articolul 24: 
alineatul (13) se completeză în 
final cu textul ,,dar nu mai mult 
de 1% din venitul impozabil.”. 

Modificarea dată are drept 
scop evitarea abuzului din 
partea agenţilor economici. 

01.01.2018 Considerăm inacceptabilă poziția de deducere a 
unor costuri inevitabile și necontrolabile cum 
sunt pierderile din perisabilitate naturală, 
reziduurile etc. În cazul în care entitatea suportă 
pierderi fiscale ea nu va avea dreptul la 
deducerea unor costuri ordinare și firești. 
Totodata propunem următoare modificare: 
Alineatul (13) se completeaza la final cu textul 
„dar nu mai mult de 3,5% din venitul 
impozabil”, sau „dar nu mai mult de 0,2% din 
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venitul din vinzari” 
Argumentare: 
Ca urmare a analizei datelor la intreprinderi, s-a 
constatat ca limita de 1% din venitul impozabil 
este prea mica in raport cu cifrele reale obtinute 
in perioadele precedente. 

 
Articolul 26. Deducerea uzurii calculate 
(1) Mărimea deducerii uzurii calculate a proprietăţii 
se determină în conformitate cu prezentul articol, cu 
art.24 şi 27. 
(2) Proprietatea pe care se calculează uzura este 
proprietatea materială reflectată în bilanţul 
contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi 
folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei 
valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi 
morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai 
mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 
6000 lei. 
(3) Sînt considerate, de asemenea, proprietate pe care 
se calculează uzura investiţiile efectuate în 
mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de 
leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă. În 
sensul prezentului alineat, prin investiţie se înţelege 
excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, 
îmbunătăţire şi altele asemenea, în privinţa 
mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor 
menţionate, permise spre deducere în perioada 
fiscală conform modului stabilit la art.27 alin.(9). 
(4) Din punct de vedere fiscal, în cazul leasingului 
financiar, locatarul este tratat ca proprietar al 
mijloacelor fixe primite în leasing, iar în cazul 
leasingului operaţional, calitatea de proprietar o are 
locatorul. Calcularea şi deducerea uzurii mijloacelor 
fixe care fac obiectul unui contract de leasing se 
efectuează de către locatar în cazul leasingului 
financiar şi de către locator în cazul leasingului 
operaţional. 
(5) Mărimea uzurii mijloacelor fixe ce urmează a fi 
dedusă se determină prin înmulţirea bazei valorice a 
mijloacelor fixe, la sfîrşitul perioadei de gestiune, ce 
se raportă la o anumită categorie de proprietate, la 
norma de uzură respectivă prevăzută la alin.(8). Baza 
valorică a mijloacelor fixe la sfîrşitul perioadei de 

Articolul 26: 
la alineatul (1), cuvintele 
„Mărimea deducerii uzurii 
calculate a proprietății” se 
înlocuiesc cu cuvintele 
„Mărimea deducerii amortizării 
calculate a mijloacelor fixe”; 
 
la alineatul (2), cuvintele 
„Proprietatea pe care se 
calculează uzura este 
proprietatea materială” se 
înlocuiesc cu cuvintele 
„Mijloacele fixe pe care se 
calculează amortizarea sunt 
mijloacele fixe”; 
 
la alineatul (3) cuvintele 
„proprietate pe care se 
calculează uzura”, se înlocuiesc 
cu cuvintele „mijloacele fixe 
supuse amortizării fiscale”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alineatele (5) - (7) vor avea 
următorul cuprins: 
,,(5) Evidenţa mijloacelor fixe 
în scopuri fiscale se ține per 
fiecare obiect separat. 

Se propune diminuarea 
discrepanțelor privind 
metodologia evidenței 
mijloacelor fixe în scopuri 
financiare și fiscale, 
evidența urmînd a fi 
efectuată per fiecare obiect 
de mijloc fix excluzînd 
clasificarea pe categorii de 
proprietate.  
Calculul uzurii in scopuri 
fiscale urmează a fi 
realizata prin aplicarea 
metodei liniare. 
Stabilirea metodei liniare 
presupune următoarele 
avantaje: 
- simplificarea modului de 
calcul atît pentru agentul 
economic cît și pentru 
organele de control; 
- reducerea timpului și 
personalului necesar 
pentru calculul și evidența 
uzurii în scopuri fiscale; 
- excluderea riscului 
admiterii unor erori la 
efectuarea calcului; 
- excluderea riscului 
sancționării de către 
organele de control; 
- asigurarea echilibrului și 
previzibilității estimării 
cheltuielilor permise spre 
deducere în scopuri fiscale, 
în contextul în care 

01.01.2018   
 
 
 
 
 
 
 
(2) Definiția necesită a fi modificată toată, nu 
numai prima parte. De exemplu, expresia „scade 
prezumptiv” nu este clară. 
 
(3)  Nu este concordanță de formulare cu 
expresia din alin. (2) – mijloacele fixe pe care se 
calculează amortizarea. Trebuie de unificat 
noțiunile și formulările. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Se propune excluderea din proiectul de lege 
a acestei prevederi  
Argumentare: 
Salutam intentia Ministerului Finantelor de a 
simplifica modalitatea de calculare a amortizarii 
mijloacelor fixe in scop de impozitare, dar 
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gestiune se determină ca valoare a mijloacelor fixe la 
începutul perioadei de gestiune, majorată cu valoarea 
mijloacelor fixe nou-procurate şi cu suma 
corectărilor şi micşorată cu suma de la 
comercializarea lor sau cu baza valorică ajustată în 
cazul altor ieşiri. Valoarea mijloacelor fixe la 
începutul perioadei de gestiune ce se raportă la 
categoria respectivă de proprietate se determină ca 
diferenţă dintre baza valorică a mijloacelor fixe la 
sfîrşitul perioadei de gestiune precedente şi suma 
uzurii calculate a perioadei de gestiune precedente. 
(6) Întreaga proprietate a contribuabilului trebuie să 
fie raportată la una din categoriile de proprietate, în 
ordinea stabilită de Guvern. 
(7) Se stabileşte următoarea ordine de evidenţă a 
proprietăţii pe categorii: 
a) pentru proprietatea raportată la categoria I, 
calcularea uzurii se face pentru fiecare obiect; 
b) pentru proprietatea raportată la categoriile II-V, 
calcularea uzurii se efectuează prin aplicarea normei 
de uzură la baza valorică a categoriei respective. 
Raportarea proprietăţii la categoriile de proprietate se 
efectuează în modul prevăzut de Guvern; 
c) pentru proprietatea ce reprezintă investiţii 
efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unui 
contract de leasing operaţional, locaţiune, 
concesiune, arendă, uzura se calculează în modul 
stabilit pentru categoria de proprietate la care se 
atribuie mijloacele fixe respective. 
(8) La fiecare categorie de proprietate se aplică 
următoarele norme de uzură: 
  

Categoria de proprietate Norma de uzură, 
I 5 
II 8 
III 12,5 
IV 20 
V 30 

  
(9) Calcularea uzurii şi deducerea acesteia pentru 
întreţinerea autoturismului se efectuează în felul 
următor: 

(6) Amortizarea mijloacelor fixe 
se calculează prin utilizarea 
metodei de amortizare liniară. 
Mărimea amortizării mijloacelor 
fixe ce urmează a fi dedusă se 
determină prin înmulțirea valorii 
mijloacelor fixe la norma de 
amortizare respectivă prevăzută 
la alin.(7) proporţional lunilor 
aflate în bilanţul 
contribuabilului. 
(7) Norma amortizării pentru 
fiecare mijloc fix se determina 
ca raport dintre 100% şi durata 
de funcționare utilă stabilită de 
Guvern.”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alineatul (8) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 

reportarea pierderile 
fiscale se realizează în 
mărimi arbitrare; 
- se aplică în majoritatea 
statelor; 
- sistemului actual este 
unul ineficient și nu 
asigură efectul metodei 
degresive existente în 
cazul investițiilor în 
mijloacele fixe; 
Noul sistem prevede: 
1) evidenta mijloacelor 
fixe urmează a fi 
efectuata per fiecare 
obiect de mijloc fix. 
2) Calculul uzurii in 
scopuri fiscale urmează a 
fi realizata doar 
prin aplicarea metodei 
liniare. 
3) Excluderea clasificării 
mijloacelor fixe pe 
categorii de proprietate 
si gruparea mijloacelor 
fixe in funcție de durata de 
funcționare utila conform 
catalogului aprobat 
de Guvern 
4) Păstrarea plafonul 
valoric pentru calificarea 
imobilizărilor corporale 
drept mijloace fixe. 
5) Revederea modului de 
deducere a cheltuielilor de 
reparații a mijloacelor 
fixe: 
-pentru cheltuieli de 
reparatie curenta pina la 
limita de 10.000 - 
deducerea va fie permisa 
in perioada fiscala in care 
acestea au fost suportate, 

consideram ca modificarea metodei de evidenta 
per fiecare obiect separat nu va simplifica, ci 
dimpotriva va complica evidenta la intreprinderi 
si va duce la aparitia unui volum de lucru 
suplimentar. In present, evidenta reparatiilor se 
duce in total pe categorii de mijloace fixe, 
exceptie categoria I la care evidenta se duce per 
fiecare obiect. O data cu aprobarea modificarilor 
propuse de Ministerul Finantelor, va trebui de 
impelementat o evidenta separata a reparatiilor 
per fiecare mijloc fix. Aceasta evidenta va 
trebui tinuta separat fata de evidenta din 
contabilitatea financiara pe motiv ca in 
propunerea curenta se vor permite la deduceri 
doar reparatiile curente, pe cind in evidenta 
contabila se vor regasi si reparatii capitale ale 
mijloacelor fixe.  
 
 
(6)-(7) Propunere: Se propune excluderea din 
proiectul de lege a acestor prevederi si lasarea in 
vigoare a modalitatii actuale de calculare a 
uzurii. 
Argumentare: 
Metoda actuala de calcul a uzurii (amortizarii) 
mijloacelor fixe in scop de impozitare 
stimuleaza intreprinderile sa investeasca in 
mijloace fixe noi prin faptul ca ofera o aminare 
a achitarii impozitului pe venit pentru perioada 
in care intreprinderea a efectuat investitia 
(procurarea si punerea in functiune) prin faptul 
ca ofera posibilitatea de a deduce uzura 
calculata in scopuri fiscale pentru intreaga 
perioada fiscala, indiferent de faptul cind au fost 
puse in exploatare mijloacele fixe noi. De 
asemenea, prin utilizarea metodei soldului 
degresiv, ofera avantaje suplimentare prin 
permiterea la deduceri a unos sume mai mari in 
primii ani de functionare a mijlocului fix, adica 
in perioadele imediat urmatoare momentului in 
care intreprinderea a investit in mijloace fixe. 
In plus la cele enuntate, tinem sa enuntam ca 
modificarea metodei de tinere a evidentei uzurii 
(amortizarii) per fiecare obiect in parte va 
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a) în cazul în care valoarea autoturismului este de 
pînă la 200000 lei, uzura calculată se deduce 
integral, în funcţie de valoarea autoturismului; 
b) în cazul în care valoarea autoturismului depăşeşte 
200000 lei, deducerea se limitează la suma calculată 
a uzurii, reieşind din valoarea autoturismului egală 
cu 200000 lei. Prevederea nu se aplică 
autoturismelor utilizate în calitate de mijloace fixe în 
activitatea de bază care reprezintă acordare de 
servicii, a căror uzură constituie parte componentă a 
costului vînzărilor. 
(10) Evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în 
scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu 
regulamentul aprobat de Guvern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparatiile ce depasesc 
limita de 10.000 vor fi 
capitalizate; 
- pentru cheltuieli de 
reparație capitala - aceste 
cheltuieli sa fie 
capitalizate la valoarea 
mijloacelor fixe cu 
deducerea in perioadele 
ulterioare prin uzura 
(similar tratamentului 
contabil). 
Concomitent, se propune 
aplicarea abordări 
implementate anterior prin 
determinarea valorii 
fiscale neamortizate a 
fiecărui mijloc fix prin 
calcul, reieșind din 
ponderea procentuală a 
valorii de bilanț a 
obiectului respectiv în 
suma totala a valorii de 
bilanț aferenta obiectelor 
atribuite la categoria 
respectivă.  
Modificarea vizează art.26 
și art.27 din Codul fiscal al 
proiectului de lege. 
 
A se vedea argumentele 
expuse la art.24 alin.(61) 
din Codul fiscal al 
proiectului de lege. 
Modificarea vizează art.24 
alin.(61), at.26 alin.(13) și 
art.28 alin.(2) din Codul 
fiscal al proiectului de 
lege. 

dezavantaja intreprinderile prin faptul ca limita 
de deducere a cheltuielilor cu reparatiile se va 
micsora o data cu majorarea duratei de 
exploatare a mijlocului fix, ceea ce vine in 
contradictie cu sensul economic – de fapt, 
cheltuielile cu reparatiile mijloacelor fixe cresc 
o data cu majorarea termenului de exploatare a 
mijlocului fix. In consecinta,  in ultimii ani de 
exploatare a mijlocului fix, intreprinderile vor 
avea posibilitati limitate de deducere a 
cheltuielilor crescinde cu reparatia acestuia. In 
varianta actuala, acest dezavantaj se 
compenseaza prin adaugarea la baza valorica a 
categoriei respective a valorii mijloacelor fixe 
nou procurate. Astfel, in varianta actuala, 
metoda de calculare a uzurii (amortizarii) 
mijloacelor fixe creaza un stimulent fiscal 
pentru intreprinderi de a investi in mijloace fixe 
noi si astfel de a micsora cheltuielile cu 
reparatia celor vechi, ceea ce in consecinta duce 
la majorarea profitului si a impozitului aferent.  
 
Propunere la alin. (9) liter a) si b) cifra 
„200000” sa fie inclocuita cu cifra „300000” 
 
Argumentare: 
Din momentul ultimei modificari a limitei 
pentru deducerea uzurii autoturismelor au trecut 
10 ani, timp in care preturile in lei la 
autoturisme au crescut ca urmare a cel putin doi 
factori: 

a) Rata cumulata a inflatiei pentru 
perioada 2007-2017 a constituit ....% 

Rata de schimb MDL/EUR s-a 
modificat de la 16,6 media in 2007 la 20,9 
media pe anul in curs, ceea ce reprezinta o 
crestere de 126%;. 
 

 
Articolul 27. Valoarea mijloacelor fixe 
(1) Valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se 
compune din preţul lor de procurare, precum şi din 

 Articolul 27: 
 
 

A se vedea argumentele 
expuse la art.26 din Codul 
fiscal al proiectului de 

01.01.2018  
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toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv 
cheltuielile de transportare, asamblare şi asigurare, 
dobînzile plătite sau calculate pînă la punerea 
obiectului în exploatare. Valoarea mijloacelor fixe 
aferente proprietăţii create cu forţe proprii include 
toate impozitele şi taxele, cu excepţia taxei pe 
valoarea adăugată care se trece în cont, cheltuielile şi 
plata dobînzilor aferente acestor mijloace fixe pentru 
întreaga perioadă de pînă la punerea lor în 
exploatare. Baza valorică a mijloacelor fixe la finele 
perioadei de gestiune se majorează cu valoarea 
mijloacelor fixe nou-procurate sau create cu forţe 
proprii şi cu suma corectărilor în perioada de 
gestiune, prevăzute la alin.(8). 
(2) Mijloacele obţinute de la înstrăinarea mijloacelor 
fixe, cu excepţia celor obţinute din înstrăinarea 
autoturismului care a fost inclus în categoria de 
proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) 
lit.b), se raportează la reducerea bazei valorice a 
categoriei respective de proprietate. Dacă reducerea 
indicată conduce, la sfîrşitul perioadei de gestiune, la 
un rezultat negativ pe categoria de proprietate, atunci 
acest rezultat se include în venit, iar valoarea 
categoriei respective de proprietate la începutul 
perioadei de gestiune corespunzătoare se egalează cu 
zero. În cazul înstrăinării autoturismului inclus în 
categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 
alin.(9) lit.b), baza valorică a categoriei respective de 
proprietate se reduce cu valoarea rămasă a 
autoturismului înstrăinat, determinată pornind de la 
valoarea cu care acesta a fost inclus în categoria 
respectivă. Venitul sau pierderea calculată ca 
diferenţă între suma mijloacelor obţinute de la 
înstrăinarea autoturismului şi baza valorică a acestuia 
se recunoaşte drept venit sau pierdere a perioadei 
fiscale în care a avut loc înstrăinarea. Baza valorică a 
autoturismului reprezintă valoarea acestuia micşorată 
cu suma uzurii calculate. 
(3) Includerea iniţială a mijloacelor fixe la categoria 
respectivă de proprietate se face la momentul punerii 
lor în exploatare. 
(4) Valoarea iniţială a unei proprietăţi aflate în 
posesia contribuabilului la data de 1 ianuarie 1998 va 
fi baza ei valorică, determinată conform art.38 

 
 
 
 
 
 
 
la alineatul (1), propoziția a 
treia se exclude; 
 
 
 
alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 
,,(2) În cazul înstrăinării 
autoturismului specificat la 
art.26 alin.(9) lit.b), venitul sau 
pierderea calculată ca diferență 
între suma mijloacelor obținute 
de la înstrăinarea autoturismului 
şi baza valorică a acestuia se 
recunoaște drept venit sau 
pierdere a perioadei fiscale în 
care a avut loc înstrăinarea. 
Baza valorică a autoturismului 
reprezintă valoarea acestuia 
micșorată cu suma uzurii 
calculate.”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
,,(3) Baza valorică a fiecărui 
mijloc fix la data de 1 ianuarie 

lege. 
Modificarea vizează art.26 
și art.27 din Codul fiscal al 
proiectului de lege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Consideram că sintagma „Includerea iniţială 
a mijloacelor fixe la categoria respectivă de 
proprietate se face la momentul punerii lor în 
exploatare” din redacția veche trebuie păstrată 
 
b) Nu este clară abordarea față de obiectele de 
calcul a amortizării fiscale sub formă de 
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alin.(1) şi (2), la această dată. În acest caz, calculele 
uzurii şi toate celelalte ajustări ale valorii pentru 
perioadele precedente se efectuează în conformitate 
cu legislaţia în vigoare în perioada respectivă. Baza 
valorică a fiecărui mijloc fix se determină în modul 
stabilit de Guvern. 
(5) Dacă la sfîrşitul perioadei fiscale la categoria 
respectivă nu se află nici o proprietate sau suma 
rămasă este mai mică de 6000 lei, după efectuarea 
ajustărilor specificate la alin.(1) şi (2) ale prezentului 
articol şi la art.26 alin.(3), valoarea restantă urmează 
a fi dedusă. 
(6) Se permite deducerea cheltuielilor legate de 
investigaţii şi cercetări ştiinţifice, achitate sau 
suportate pe parcursul perioadei fiscale în calitate de 
cheltuieli curente. 
(7) Prevederile alin.(6) nu se aplică faţă de terenuri 
sau alte bunuri supuse uzurii, precum şi faţă de orice 
alte cheltuieli achitate sau suportate în scopul 
descoperirii sau precizării locului de amplasare a 
resurselor naturale, determinării cantităţii şi calităţii 
lor. 
(8) Deducerea cheltuielilor pentru reparaţia 
proprietăţii se efectuează după cum urmează: 
a) dacă cheltuielile suportate pe parcursul perioadei 
fiscale pentru reparaţia proprietăţii nu depăşesc 15% 
din baza valorică a categoriei respective de 
proprietate (determinată fără a lua în considerare 
schimbările pe parcursul perioadei fiscale 
respective), cheltuielile în cauză vor fi permise spre 
deducere în perioada fiscală respectivă; 
b) dacă cheltuielile suportate pe parcursul perioadei 
fiscale pentru reparaţia proprietăţii depăşesc 15% din 
baza valorică pentru fiecare obiect a categoriei I de 
proprietate şi baza valorică a categoriilor II-V de 
proprietate, mărimea acestui surplus se consideră 
drept cheltuieli pentru recondiţionare şi se reflectă la 
majorarea bazei valorice pentru fiecare obiect a 
categoriei I de proprietate şi baza valorică a 
categoriilor II-V de proprietate. 
(9) Prin derogare de la alin.(8) lit.a) şi b), în perioada 
fiscală respectivă se permite deducerea: 
a) cheltuielilor de reparaţie a drumurilor, a 
mijloacelor de transport aerian internaţional de 

2018 va fi determinată în felul 
următor: 
a) pentru mijloacele fixe 
raportate la categoria I de 
proprietate – baza valorică 
determinată la 31 decembrie 
2017; 
b) pentru mijloacele fixe 
raportate la categoriile II-V de 
proprietate – baza valorică 
determinată prin calcul, reieșind 
din ponderea procentuală a 
valorii de bilanț a obiectului 
respectiv în suma totală a valorii 
de bilanț aferentă obiectelor 
atribuite la categoria respectivă 
la 31 decembrie 2017, aplicată 
la baza valorică a categoriei la 
care a fost atribuit mijlocul fix 
respectiv. 
Baza valorică a mijloacelor fixe 
la data de 31 decembrie 2017 se 
determină în condițiile 
legislației fiscale aplicabile la 
această dată. 
Determinarea bazei valorice la 
data de 1 ianuarie 2018 se va 
efectua în modul stabilit de 
Guvern.”; 
 
se completează alineatul (31) cu 
următorul cuprins: 
,,(31) Prin derogare de la 
prevederile alin.(3), 
contribuabilii care aplică 
perioada fiscală diferită de anul 
calendaristic, în conformitate cu 
art.121 alin.(4), vor determina 
baza valorică a mijloacelor fixe 
în conformitate cu modul 
descris la alin.(3) la începutul 
următoarei perioade fiscale care 
urmează după 1 ianuarie 2018.”; 
 

investiții în mijloace fixe care nu sunt reflectate 
în bilanțul contribuabilului (închiriate, primite 
în leasing operațional etc.), atribuite în 
perioadele fiscale precedente la majorarea bazei 
valorice a categoeriilor corespunzătoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Prevederea se referă la întreaga 
proprietate, sau doar la cele în funcțiune, dat 
fiind faptul că mijloacele fixe aflate la 
conservare de asemenea au bază valorică? 
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pasageri şi cargo – ca cheltuieli curente; 
b) cheltuielilor aferente reparaţiei mijloacelor fixe ce 
nu corespund prevederilor art.26 alin.(2) şi care sînt 
utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului 
economic, conform contractului de arendă 
(locaţiune), leasing operaţional al mijloacelor de 
transport aerian internaţional – cheltuieli suportarea 
cărora, potrivit contractului nominalizat, revine 
arendaşului (locatarului). Deducerea cheltuielilor în 
cauză se permite în limita a 15% din suma calculată 
a arendei (locaţiunii) suportată pe parcursul perioadei 
fiscale, iar în cazul cheltuielilor de reparaţie a 
mijloacelor de transport aerian internaţional, în 
mărime de 100% din suma calculată a ratei de 
leasing operaţional suportate pe parcursul perioadei 
fiscale. 
(10) Baza valorică a mijloacelor fixe pe fiecare 
categorie de proprietate se ajustează cu: 
a) suma taxei pe valoarea adăugată, ce urmează a fi 
trecută în cont în conformitate cu prezentul cod, 
calculată din valoarea contabilă a mijloacelor fixe 
comercializate, care sînt trecute, în contabilitate, cu 
taxa pe valoarea adăugată; 
b) suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe 
în cazul trecerii lor la pierderi, în contabilitate, în 
legătură cu uzura totală; 
c) diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea 
efectuată în conformitate cu cap.IV din Legea 
nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în 
aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. 
(11) În scopuri fiscale nu se recunosc diferenţele din 
reevaluarea mijloacelor fixe. 
(12) Se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe 
primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor cînd 
valoarea acestora a fost inclusă în venitul 
neimpozabil al contribuabilului. 
(121) Începînd cu perioada fiscală 2014, se permite 
deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu 
gratuit şi puse în funcţiune în perioadele fiscale 
anterioare anului 2014, a căror valoare a fost inclusă 
la venituri impozabile ale contribuabilului. Uzura 
acestor mijloace fixe se calculează reieşind din 
valoarea reflectată în bilanţul contribuabilului 
conform situaţiei din 31 decembrie 2013. 

la alineatul (4), textul ,,art.38 
alin.(1) şi (2)” se înlocuiește cu 
textul ,,art.42”; 
 
alineatul (5) se abrogă; 
 
alineatul (8) va avea următorul 
cuprins: 
,,(8) Deducerea cheltuielilor 
pentru reparația curentă a 
proprietății suportate pe 
parcursul perioadei fiscale se 
permite în limita de 15% din 
baza valorică a mijlocului fix 
respectiv. Suma cheltuielilor ce 
depășesc plafonul stabilit se 
reflectă la majorarea bazei 
valorice a mijlocului fix 
reparat.”; 
 
la alineatul (9), textul ,,lit.a) şi 
b)” se exclude; 
 
 
alineatul (10) va avea următorul 
cuprins: 
,,(10) Baza valorică a 
mijloacelor fixe se ajustează cu: 
a) costurile aferente reparației 
capitale a mijloacelor fixe aflate 
în proprietate; 
b) suma corectărilor în perioada 
de gestiune, prevăzute la 
alin.(6); 
c) suma taxei pe valoarea 
adăugată, ce urmează a fi 
trecută în cont în conformitate 
cu prezentul cod, calculată din 
valoarea contabilă a mijloacelor 
fixe comercializate, care sînt 
trecute, în contabilitate, cu taxa 
pe valoarea adăugată; 
d) suma valorii restante 
presupuse a mijloacelor fixe în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Nu este clară trimitearea.  
Alin. (6) se referă la investigații și cercetări 
științifice 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Nu este clar ce se va întâmpla dacă, în urma 
ajustărilor efectuate se vor obține următoarel 
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cazul trecerii lor la pierderi, în 
contabilitate, în legătură cu 
uzura totală; 
e) diferențele pozitive rezultate 
din reevaluarea efectuată în 
conformitate cu cap.IV din 
Legea nr.1164-XIII din 24 
aprilie 1997 pentru punerea în 
aplicare a titlurilor I şi II ale 
Codului fiscal.”; 
 
 
se completează cu alineatele 
(13) şi (14) cu următorul 
cuprins: 
,,(13) Nu se calculează uzura 
mijloacelor fixe procurate 
pentru care nu au fost 
determinate obligaţiuni privind 
plata lor. În cazul finanţării 
parţiale a procurărilor, uzura se 
va calcula pentru partea 
suportată de către întreprindere. 
În cazul în care există finanţarea 
totală a procurărilor mijloacelor 
fixe, uzura aferentă acestora nu 
se calculează.
(14) Prin derogare de la (13) 
suma subvențiilor obținute 
urmare a efectuării investițiilor 
prin procurarea mijloacelor fixe 
din sursele proprii nu 
influențează asupra mărimii 
bazei valorice a mijloacelor 
fixe.”. 
 

situații: 
• Mijlocul fix a fost derecunoscut, dar a rămas 

o parte din baza valorică 
• Se obține bază valorică negativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) Într-o asemenea redacție contribuabilul este 
lipsit de dreptul de a calcula amortizare fiscală 
inclusiv și pentru mijloacele fixe constatate 
plusuri la inventariere. Considerăm nejustificată 
o asemenea tratare, dat fiind faptul că venitul 
corespunzător se impozitează în modul general 
stabilit. 
 
Se propune excluderea din proiectul de lege a 
acestei prevederi 
 
Argumentare: 
Prevederea actuala a fost introdusa la insistenta 
mediului de afaceri incepind cu anul 2014 ca 
urmare a faptului ca in cazul primirii 
mijloacelor fixe cu titlu gratuit, venitul obtinut 
de la aceasta operatiune se impoziteaza in regim 
obisnuit cu 12%. In cazul cind nu se permite 
deducerea uzurii acestui mijloc fix, reiese ca 
acesta tranzactie este impozitata dublu cu 
acelasi impozit pe profit in marime de 12%. 
 

*Articolul 42    Articolul 42 necesită modificare urgentă dat 
fiind faptul că el nu prevede modalități de 
determinare a bazei valorice pentru toate 
cazurile de dobândire a activului de capital (de 
exemplu, partea socială majorată din contul 
profitului net). 
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Capitolul 71 
REGIMUL FISCAL AL AGENŢILOR 

ECONOMICI SUBIECŢI  
AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI 

ŞI MIJLOCII  
  

Articolul 541. Subiecţii impunerii  
(1) Subiecţi ai impunerii sînt agenţii economici care 
nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., cu excepţia 
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi 
întreprinzătorilor individuali.  

  
  

(3) Agenţii economici menţionaţi la alin.(1) pot alege 
regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol 
sau regimul de impozitare aplicat în modul general 
stabilit dacă aceştia: 
a) conform situaţiei din data de 31 decembrie a 
perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de 
declarare, au obţinut venit din activitatea 
operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din 
livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de 
pînă la 600000 de lei; 
b) conform situaţiei din data de 31 decembrie a 
perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de 
declarare, nu au obţinut venit din activitatea 
operaţională; 
c) s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de 
declarare. 
Alegerea regimului fiscal se realizează, prin 
indicarea lui în politica de contabilitate a agentului 
economic, pentru subiecţii menţionaţi la lit.a) şi b) 
pînă la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii 
menţionaţi la lit.c) pînă la data de 25 a lunii 
următoare trimestrului de înregistrare. 
(31) Agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, 
conform situaţiei din data de 31 decembrie a 
perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de 
declarare, au obţinut venit din activitatea 
operaţională din livrări scutite de T.V.A. în mărime 
ce depăşeşte 600000 lei, aplică regimul de 
impozitare în modul general stabilit. 
(4) Agenţii economici care, pe parcursul perioadei 
fiscale declarate, devin plătitori de T.V.A. vor aplica 

 La articolul 541 alineatul (1), 
textul ,,şi întreprinzătorilor 
individuali” se înlocuiește cu 
textul ,, , întreprinzătorilor 
individuali, precum și agenților 
economici la care ponderea 
venitului pentru anul precedent 
din prestarea de servicii de 
consultanţă pentru afaceri şi 
management (pct.70.22 din 
Nomenclatorul CAEM) este 
mai mare de 70% din total 
venituri”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Se propune excluderea din 
categoria subiecţilor 
impunerii ai regimului 
fiscal al agenţilor 
economici subiecţi ai 
sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii a agențiilor 
economici la care 
ponderea venitului pentru 
anul precedent din 
prestarea de servicii de 
management sau de 
consultanță este mai mare 
de 70% pentru perioada 
fiscală precedentă din total 
venituri. 
Astfel, această categorie de 
agenți economici urmează 
să achite impozitul pe 
venit conform normelor 
general stabilite. 
Măsura are drept scop 
prevenirea cazurilor de 
optimizare fiscală în partea 
ce ține de impozitul pe 
venit din activitatea de 
întreprinzător. 
Totodată, menţionăm că, 
pct.70.22 din 
Nomenclatorul CAEM 
prevede că, activităţile de 
consultanţă pentru afaceri 
şi management include 
acordarea de consultaţii, 
îndrumare şi asistenţă 
operaţională pentru firme 
şi alte organizaţii pe 
probleme de management, 
cum ar fi: planificarea 
strategică şi 
organizatorică, procese de 
retehnologizare, 
managementul 
schimbărilor, reducerea 

01.01.2018 (1) Este nejustificată tendința de a face excepție 
discriminatorie a modului de impozitare a 
agenților economici care corespund tuturor 
criteriilor paragrafului 7/1, dar desfășoară un 
anumit gen de activitate – consultanță pentru 
afaceri. 
 
Se propune excluderea din proiectul de lege a 
acestei prevederi. 

 
Argumentare: 

In primul rind, modificarea in cauza va crea 
mari dificultati in administrarea fiscala, 
deoarece anumite servicii care nimeresc in 
categoria 70.22 pot fi usor confundate cu alte 
servicii ce nu nimeresc la acest punct si asupra 
carora nu se va rasfringe limitarea. Spre 
exemplu:- Serviciile de consultanţă, îndrumare 
sau asistenţă operaţională pentru firme şi 
servicii publice cu privire la   proiectarea 
metodelor sau procedurilor contabile,  
pot fi confundate cu   activităţi de contabilitate şi 
audit financiar (p.69.20). 
 
 
- Serviciile de consultanţă, îndrumare sau 
asistenţă operaţională pentru firme şi servicii 
publice cu privire la  programe de contabilizare 
a costurilorpot fi confundate cu   proiectarea de 
software (programe) pentru sisteme de 
contabilitate (vezi p. 62.01.). 

 
Cu atit mai mult, ca la multe firme de 
consultanta, serviciile specificate in exemplele 
de mai sus, pot fi combinate in acelasi 
contract. Spre exemplu, o firma specializata in 
tinerea evidentei contabile in baza de contract 
(p.69.20), poate include in costul 
abonamentului lunar si anumite servicii 
privind proiectarea metodelor contabile si/sau 
consultarea clientului pe probleme 
operationale ce tin de utilizarea softului 
contabil. In aceeasi ordine de idei, firmele 
specializate in implementarea softurilor de 
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regimul de impozitare în modul general stabilit din 
momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de 
T.V.A.  
(5) Agenţii economici care, pe parcursul perioadei 
fiscale declarate, au încetat a fi plătitori de T.V.A. 
vor aplica regimul de impozitare prevăzut de 
prezentul capitol din momentul menţionat la art.113 
alin.(4).  
(6) Agenţii economici care aplică regimul de 
impozitare conform prezentului capitol utilizează 
regulile de evidenţă prevăzute la cap.6 din prezentul 
titlu.  

costurilor şi alte probleme 
financiare, obiective şi 
strategii de marketing, 
planificarea şi politici 
privind resursele umane, 
strategii de compensare şi 
pensionare, planificarea 
producţiei şi planificarea 
controlului. 
Aceste servicii pentru 
afaceri pot include 
consultanţă, îndrumare sau 
asistenţă operaţională 
pentru firme şi servicii 
publice cu privire la: 

  proiectarea metodelor sau 
procedurilor contabile, 
programe de contabilizare 
a costurilor, proceduri de 
control bugetar 
  consultanţă şi asistenţă 
acordată firmelor şi 
serviciilor publice pentru 
planificare, organizare 
eficientă şi control, 
managementul informaţiei 
etc. 
Această clasă exclude: 

  proiectarea de software 
(programe) pentru sisteme 
de contabilitate, vezi 62.01 

 consultanţă şi reprezentare 
juridică, vezi 69.10 

 activităţi de contabilitate şi 
audit financiar, consultanţă 
în domeniul fiscal, vezi 
69.20 

  activităţi de consultanţă 
legate de arhitectură şi 
inginerie, vezi 71.11, 
71.12 

  activităţi de consultanţă 
legate de mediul 
înconjurător, agronomie, 

contabilitate (p.62.01), de obicei ofera 
clientilor sai si consultatii privind “proiectarea 
metodelor sau procedurilor contabile, 
programe de contabilizare a costurilor, 
proceduri de control bugetar”. 

 
 

In al doilea rind, implementarea modificarii 
ar duce la descurajarea spiritului antreprenor 
in rindul tinerilor absolventi ai specialitatilor 
economice (Managment, Marketing) care 
mizeaza pe acest regim preferential de 
impozitare pentru a-si porni o afacere in 
domeniul consultantei. 



11 
 

securitate şi similare, vezi 
74.90 

  activităţi de consultanţă 
privind selecţia şi plasarea 
forţei de muncă, vezi 78.10 

 activităţi de consultanţă în 
învăţământ, vezi 85.60 

Capitolul 102 
REGIMUL FISCAL AL PERSOANELOR 

FIZICE 
CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI 
INDEPENDENTE  
Articolul 90. Reţinerile din alte plăţi efectuate în 
folosul rezidentului  
Orice persoană care desfăşoară activitate de 
întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de 
întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 
pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, 
organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi 
instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a 
impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile 
efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia 
deţinătorilor de patente de întreprinzător, a 
întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor 
ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la 
cap.101, pe veniturile obţinute de către aceasta 
conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în 
mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul 
persoanei fizice pe veniturile obţinute de către 
aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din 
înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din 
înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma 
arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării 
activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai 
Republicii Moldova conform contractelor de leasing, 
lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de 
înstrăinare forţată a activelor de capital. 

La articolul 90 după cuvintele 
,,patente de întreprinzător” se 
introduce textul ,,şi 
persoanelor care desfăşoară 
activităţi conform cap.102”, iar 
după textul ,,efectuate în 
folosul persoanei fizice” se 
introduc cuvintele ,,pentru 
contraprestații”. 

Se propune concretizarea 
cazurilor în care agenții 
economici efectuează 
reținerea la sursa de plată a 
impozitului pe venit din 
plăţile efectuate către 
persoanele fizice. 

01.01.2018 Se propune înlocuirea cuvântului 
„contraprestație”. Presupunem că este vorba de 
plată pentru un serviciu. Însă articolul 90 se 
referă la situații de achiziție de bunuri de la 
persoanele menționate. 

 

Articolul 901. Reţinerea finală a impozitului din 
unele tipuri de venit 
  
 (34) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu 
desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit 
persoanelor specificate la art.54, precum şi altor 

la alineatul (34), în final se 
introduce textul ,,În cazul 
neînregistrării și neachitării 
contractului de locațiune, 
arendă, uzufruct a proprietății 
imobiliare, de către persoana 

Se propune acordarea 
dreptului organului fiscal, 
de a estima valoarea 
contractului (acordului) de 
chirie/arendă în cazul 
depistării în cadrul 

01.01.2018 Nu este calar sintagma  neachitarea 
contractului de locațiune. 
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persoane decît cele specificate la art.90 în posesie 
şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) 
proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 
7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate 
sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii 
contractului, să înregistreze contractul încheiat la 
subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei 
rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel 
tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă 
proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie 
şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după 
data de 2, termenul de plată în această lună va fi a 
doua zi din momentul încheierii contractului. Suma 
impozitului achitat în avans nu se va restitui din 
buget. 

fizică, care nu desfășoară 
activitate de întreprinzător, 
Serviciul Fiscal de Stat va 
estima venitul prin metode și 
surse indirecte în conformitate 
cu prevederile prezentului 
cod.”; 
 
 

controalelor fiscale și/sau 
în baza informațiilor 
prezentate de către alți 
contribuabili a cazurilor de 
neînregistrare și neachitare 
a contractelor de locațiune, 
arendă, uzufruct a 
proprietății imobiliare 
conform cerințelor stabilite 
la art.901 alin. (34) din 
Codul fiscal. 
În lipsa documentelor ce 
confirmă valoarea 
contractului (acordului) 
sau în cazul divergențelor 
privind valoarea acestuia, 
organul fiscal stabilește 
valoarea medie pe piață a 
contractului în modul 
stabilit de Serviciul fiscal 
de Stat 
Măsura are drept scop 
perfecționarea 
administrării fiscale și 
asigurarea organului fiscal 
cu pârghii privind 
asigurarea conformării 
fiscale în cazul 
contractelor de arendă/ 
chirie. Concomitent, 
eliminarea impedimentelor 
și divergențelor în cazul 
stabilirii valorii 
contractului (acordului) de 
chirie, arendă. 
Suplimentar, a se vedea 
argumentele expuse la 
art.361 din Codul fiscal al 
proiectului de lege. 

(35) Persoanele specificate la art.90 reţin un impozit 
în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul 
persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor 
individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 
pe veniturile obţinute de către acestea aferente 

la alineatul (35), cifra ,,3” se 
înlocuiește cu cifra ,,5”; 

Se propune majorarea 
graduală a impozitului pe 
venitul persoanei fizice 
cetățeni din livrarea 
agenților economici a 

01.01.2018 Se propune excluderea din proiectul de lege a 
acestei prevederi. 
 
Argumentare: 
Trebuie de mentionat ca un impozit de 5% cu 
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livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în 
formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor 
derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în 
formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia 
laptelui natural. 

producţiei din fitotehnie şi 
horticultură în formă 
naturală, inclusiv a nucilor 
şi a produselor derivate din 
nuci, şi a producţiei din 
zootehnie în formă 
naturală, în masă vie şi 
sacrificată, cu excepţia 
laptelui natural, de la 3% 
la 5%. 
Această măsură are drept 
scop asigurarea echității 
fiscale față de cetățenii 
care realizează venituri 
altele decît cele salariale, 
prin egalarea cotelor 
impozitului la cotele 
standard stabilite pentru 
persoanele fizice cetățeni. 
Concomitent, menționăm 
că la introducerea acestui 
impozit, s-a convenit 
asupra faptului că acest 
impozit va fi majorat 
gradual pentru această 
categorie de venituri. 

retinere finala din venitul  realizat de persoanele 
fizice de la vinzarea productiei de horticultura 
este mai mare de 2,8 ori decit impozitul  pe 
profit achitat de intreprinderile agricole pentru 
aceleasi venituri. Ca baza servesc urmatoarele 
calculi: 
 

Indicatori 

Mere 
de 

masa 

Mere 
pentru 

suc 
Strugu
de ma

Pret de vinzare, lei/kg  4,00  1,50  7,00 

Marja bruta max. in 
horticultura, 15%  15%  15%  15% 

Profit brut (marja 
bruta),lei  0,60  0,23  1,05 

Rezultat net,lei  0,48  0,18  0,84 

Impozit din profit 
12%  0,07  0,03  0,13 

Impozit retinut ‐ 3%  0,12  0,05  0,21 

Ix (retinere finala 3% 
Vs Impozit profit 
12%) 

Impozit retinut ‐ 5%  0,20  0,08  0,35 

Ix (retinere finala 5% 
Vs Impozit profit 
12%) 

Articolul 95. Obiecte impozabile 
a) Livrarea de marfuri si servicii efectuata 

cu titlu gratuit in scopuri de publicitate 
si/sau promovare a vinzarilor in marime 
de 0,2% din venitul din vinsari al anului 
precedent anului in care are loc livrarea 

 

   Se propune de inlocuit cifra „0,2%” cu cifra 
„0,5%”, iar in final de completat cu 
urmatoarele ”iar pentru intreprinderile nou 
create pe parcursul anului, in marime lunara de 
0,5% din venitul realizat in luna precedenta”. 
Argumentare: Limita actuala nu este suficenta 
pentru desfasurarea activitatii de promovare a 
vinzarilor. Practica arata ca aceast limita, la 
intreprinderile mari se consuma in 3-5 luni. Pe 
de alta parte, intreprinderile nou create au 
nevoie sa-si promoveze vinzarile mai agresiv 
la inceputul activitatii, respectiv trebuie de 
prevazut un mecanism prin care sa beneficieze 
de aceasta prevedere. 
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Articolul 102 Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile 
materiale, serviciile procurate 
  
 (4) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi 
achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate 
care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător, pe valorile materiale procurate care în 
procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase 
sau au constituit pierderi supranormativ conform 
legislaţiei, precum şi pe valoarea care nu a fost 
supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în 
cont şi se raportează la costurile sau cheltuielile 
perioadei. 
  
 

Articolul 102 va avea următorul 
cuprins:  
„Articolul 102. Deducerea 
sumei T.V.A. pentru mărfurile, 
serviciile procurate 
 (4) Mărimea deducerii a sumei 
T.V.A. se determină lunar prin 
aplicarea proratei, faţă de suma 
TVA, achitată sau care urmează 
a fi achitată, pe valorile 
materiale, serviciile procurate 
care sînt utilizate pentru 
efectuarea livrărilor atît 
impozabile, cît şi scutite de 
T.V.A. Prorata lunară se 
aproximează conform regulilor 
matematice pînă la un semn 
după virgulă şi se determină 
prin aplicarea următorului 
raport: 
a) la numărător se indică 
valoarea livrărilor impozabile 
(fără T.V.A.), cu excepţia 
avansurilor primite, pentru a 
căror efectuare se utilizează 
valorile materiale, serviciile în 
cauză; 
b) la numitor se indică valoarea 
totală a livrărilor impozabile 
(fără T.V.A..) şi a livrărilor 
scutite fără drept de deducere, 
cu excepţia avansurilor primite, 
pentru efectuarea cărora se 
utilizează valorile materiale, 
serviciile în cauză. 
Prorata definitivă se determină 
în modul descris mai sus şi se 
aproximează conform regulilor 
matematice pînă la un semn 
după virgulă la completarea 
declaraţiei privind T.V.A. 
pentru ultima perioadă fiscală a 
anului şi se bazează pe 
indicatorii anuali ai livrărilor. 

A se vedea argumentele 
expuse la art.6 alin.(9) lit.g) 
din Codul fiscal al 
proiectului de lege. 
 

01.01.2018 (4)  Propunere: 
La final de completat cu textul “mecanismul 
descris in alineatul (4) nu se aplica in cazul cind 
intreprinderea realizeaza livrari ocazionale 
(vinzare de autoturism neutilizat in activitatea 
operationala) scutite de TVA a caror valoare nu 
depaseste 1% din totalul vinzarilor pentru luna 
respectiva” 
 
Argumentare: 
In cazul livrarilor ocazionale de marfuri/servicii 
ce nu reprezinta obiectul de activitate al 
intreprinderii, mecanismul de deducere al TVA 
aferent cheltuielilor ce nu pot fi atribuite direct 
pe tipuri de livrari (impozabile/neimpozabile) 
impune agentul economic sa efectuieze calcule 
inutile pentru determinarea proratei ce nu 
influienteaza semnificativ la valoarea TVA spre 
deducere. De obicei, valoarea coeficientului este 
atit de mica, incit rezultatul obtinut este de 
citeva zeci de lei. Astfel, se complica atit unca 
contabilului, cit si administrarea fiscala.   
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Diferenţa dintre suma TVA 
dedusă în perioadele fiscale 
precedente şi suma T.V.A. 
determinată drept urmare a 
aplicării proratei definitive se 
reflectă în declaraţia pentru 
ultima perioadă fiscală a anului 
 

Capitolul 5 
IMPOZITAREA LA COTA ZERO A T.V.A. 

 

Denumirea Capitolului 5 va 
avea următorul cuprins: 

„Capitolul 5 
SCUTIREA DE T.V.A. CU 
DREPT DE DEDUCERE”; 

 01.01.2018  

Articolul 1171. Cazuri speciale de eliberare a 
facturilor fiscale 
(11) În cazul în care valoarea impozabilă a livrării 
impozabile de mărfuri se formează în momentul 
primirii lor de către cumpărător ca rezultat al 
determinării calităţii, masei şi calităţilor lor de 
consum, la expedierea mărfurilor se va elibera 
factura. După stabilirea valorii impozabile pe livrarea 
în cauză, în baza documentelor confirmative despre 
recepţionarea mărfurilor, furnizorul prezintă 
cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta 
numerele şi seriile facturilor şi informaţia despre 
livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor 
astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în 
baza facturilor, eliberează nu mai puţin de două ori 
pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor 
efectuate.  

1. Articolul 1171 alineatul 
(11) va avea următorul cuprins: 
„(11) În cazul în care valoarea 
impozabilă a livrării impozabile 
de mărfuri se formează în 
momentul primirii lor de către 
cumpărător ca rezultat al 
determinării calităţii, masei şi 
calităţilor lor de consum, la 
expedierea mărfurilor se va 
elibera factura fiscală. După 
stabilirea valorii impozabile pe 
livrarea în cauză, în baza 
documentelor confirmative 
despre recepţionarea mărfurilor, 
furnizorul prezintă 
cumpărătorului factura fiscală 
corectată.”.

Propunerea are un caracter 
redacțional și vine în 
contextul comasării 
documentelor primare cu 
regim special factura și 
factura fiscală în urma 
aprobării Hotărîrii 
Guvernului nr.238 din 
25.04.2017 cu privire la 
modificarea și completarea 
Hotărîrii Guvernului 
nr.294 din 17.03.1998. 

01.01.2018 Propunere: 
De inlocuit expresia „factura fiscala corectata” 
cu „factura fiscala la suma diferentei”. 
 
De completat alineatul (12) cu cuvintele: „In 
cazul oferirii discontului comercial in 
conformitate cu art98, alin. 1, liter c), furnizorul 
va emite factura fiscala cu indicarea in aceasta a 
denumirii generice „Discount comercial”, a 
obligatiei fiscale ajustate privind TVA si a 
marimii ajustarii valorii impozabile a 
marfurilor/serviciilor cu semnul minus”. 
 
Argumentare: 

In conditiile actuale, este foarte anevoios de a 
emite factura fiscala de acordare a discountului 
pe fiecare pozitie de marfa vinduta in cursul 
unei perioade de timp (de obicei o luna, un an). 


