
 

 

 

 
 

   Nr.  032 din 06.03.2019                                                                                                                              

Dlui Ion CHICU, 

                                                                                                    ministru al finanţelor 

                      Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 

                                           str. Constantin Tănase nr. 7, mun. Chişinău, MD-2005 

 

 

AO „Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova”, în 

calitate de promotor al profesiei contabile, în urma multiplelor adresări ale 

contabililor din sectorul agrar, vine cu rugămintea către organul de resort de a 

examina situaţia cu privire la documentarea achiziţiei serviciilor de arendă de la 

persoane fizice cetăţeni pentru perioada 15.09.2018 – 01.03.2019. 

În speță, prin Hotărârea Guvernului nr. 543/2018 (în vigoare din 15.09.2018) în 

denumirea actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune/arendă şi a cheltuielilor 

aferente  (în continuare – act de achiziție) indicat în Nomenclatorul formularelor 

tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 294/1997, după cuvântul „locaţiune” a fost introdus textul „/arendă”. Ca urmare, 

prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 189 din 08.11.2018 (în vigoare din 

16.11.2018) în formularul actului de achiziţie au fost efectuate completările de 

rigoare. Astfel, în urma modificărilor operate, s-a extins domeniul de aplicare a 

actului de achiziţie, întocmirea lui fiind obligatorie nu doar în cadrul operaţiunilor de 

locaţiune, ci şi la transmiterea în arendă a terenurilor de către persoanele fizice 

cetăţeni. 

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2019 (în vigoare din 01.03.2019) textul 

„/arendă” a fost exclus din denumirea actului de achiziţie. Prin urmare, începând cu 

01.03.2019, arendaşul nu mai este obligat să întocmească actul de achiziţie, iar 

costurile aferente arendei terenurilor agricole şi datoriile faţă de arendatori se 

înregistrează doar în baza contractelor de arendă şi notelor contabile. Acest fapt a fost 

salutat de către reprezentanţii profesiei contabile din sectorul agrar. Majoritatea 



 

 

entităţilor agricole iau în arendă terenurile de la sute sau chiar mii de persoane fizice 

(proprietari ai terenurilor agricole), întocmirea actului de achiziţie fiind dificilă din 

motive obiective (resurse considerabile de timp la perfectarea actului de achiziţie, 

imposibilitatea semnării acestuia de către proprietarii de terenuri care sunt plecaţi la 

muncă peste hotare sau locuiesc în alte localităţi ale ţării etc.). 

Totuşi, ţinând cont de data intrării în vigoare a modificărilor sus-menţionate, a rămas 

nesoluţionată întrebarea privind necesitatea întocmirii actului de achiziţie pentru 

perioada 15.09.2018 – 01.03.2019, deoarece există riscul ca organele fiscale, în lipsa 

actelor de achiziţie întocmite, să nu accepte la deduceri cheltuielile sub formă de 

plată pentru arenda terenurilor agricole, suportate în perioada menţionată. 

Merită în acest sens să atragem atenţia asupra  faptului că, potrivit art. 20 alin. (1) lit. 

d) din Legea contabilităţii nr. 113/2007 (în vigoare până la 31.12.2018) şi art. 12 alin. 

(1) lit. d) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (în vigoare din 

01.01.2019), documentele primare cu regim special se întocmesc conform 

formularelor tipizate şi se utilizează doar în cazul achiziţionării activelor şi serviciilor 

de locaţiune de la furnizorii cetăţeni, dar nu şi la achiziţia de la aceştia a serviciilor de 

arendă a terenurilor agricole. 

Hotărârea Guvernului nr. 543/2018 a lărgit sfera de aplicare a actului de achiziţie, 

fără a ţine cont de cazurile expres prevăzute în Legea contabilităţii în care se 

întocmesc formularele cu regim special. Deci, în cazul de faţă, un act normativ de 

rang mai inferior, lărgeşte prevederile unui act normativ de rang superior, creând o 

situaţie de incertitudine pentru antreprenorul-arendaş la capitolul perfectarea 

documentară a relaţiei de arendă cu arendatorii persoane fizice cetăţeni şi ulterior la 

capitolul deducerea cheltuielilor de arendă. 

În opinia noastră, pentru soluţionarea problemei examinate sunt relevante 

următoarele prevederi ale legislaţiei: 

- la revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de 

întreprinzător urmează a fi respectate principiile prezumţiei respectării actelor 

normative de către întreprinzători şi tratării în favoarea întreprinzătorului a 

îndoielilor apărute la aplicarea legislaţiei ce ţine de activitatea de întreprinzător  

    (art. 2 lit. b) din Legea nr. 424/2004); 



 

 

- la efectuarea controlului, organele de control vor ţine cont de principiul  tratării 

dubiilor apărute la aplicarea legislaţiei în favoarea întreprinzătorului  (art. 16 alin. 

(1) lit. c) din Legea nr. 235/2006); 

- toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în 

favoarea contribuabilului  (art. 11 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163/1997). 

Prin urmare, considerăm că contribuabilul nu poate fi privat de dreptul la deducerea 

cheltuielilor legate de arenda terenurilor agricole de la persoane fizice cetăţeni, 

deoarece  neperfectarea actului de achiziţie nu conduce la încălcarea prevederilor 

Legii contabilităţii la capitolul documentarea faptelor economice. 

Pornind de la cele expuse mai sus, rugăm respectuos ca Ministerul Finanţelor să se 

expună asupra caracterului deductibil al cheltuielilor de arendă suportate în perioada 

15.09.2018 – 01.03.2019 doar în baza contractelor de arendă şi notelor contabile, fără 

întocmirea actelor de achiziţie, conform modalităţii aplicate până la 15.09.2018 şi 

după 01.03.2019. 

 

Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM                 Georgeta Covaliov-Rusu 

 

Director executiv ACAP RM                 Dr. Natalia Zlatina 
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