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Prin prezenta AO Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova 

(ACAP RM) solicită respectuos opinia Ministerului Finanțelor asupra unor probleme, ce apar în 

procesul de tranziție și aplicare a metodei liniare de calcul a amortizării fiscale, fiind una din 

modificările majore în legislația fiscală din 2018. În acest context, ACAP RM a participat la etapa 

consultărilor publice și a prezentat opinia membrilor  asupra Regulamentului privind evidența și 

calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 289 din 

14.03.2007 (Avizul ACAP RM nr. 069 din 31.05.2018).  

Actualmente comunitatea contabilă este îngrijorată de lipsa prevederilor certe, menite să 

soluționeze multiplele probleme, cu care se confruntă contribuabilii în procesul tranziției de la metoda 

de calcul a amortizării mijloacelor fixe conform art. 26 și 27 CF RM la metoda liniară, prevăzută de 

art.261 CF RM. 

Printre problemele identificate în urma discuțiilor cu membrii AO ACAP RM, precum și cu alți 

specialiști în domeniul contabil-fiscal, menționăm următoarele: 

1) Nu este clar cum urmează să procedeze contribuabilul cu obiectele total amortizate la 

data tranziției la metoda liniară, dar care au valoare reziduală în lipsa duratei de exploatare în viitor. 

Astfel, conform regulilor de tranziție, expuse în pct. 29 al Regulamentului privind evidenţa şi 

calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 289 din 

14.03.2007, acestor obiecte li se va atribui bază valorică proporțional ponderii valorii reziduale a 

acestora în valoarea contabilă a categoriei de proprietate, care nu va putea fi amortizată,  dat fiind 

faptul că durata de funcționare utilă a acestora, conform Catalogului mijloacelor fixe și activelor 

nemateriale (în continuare Catalog) a expirat. 

2) HG 289/2007 nu conține prevederi cu privire la obiectele care, la data tranziției conform 

Catalogului, și-au epuizat durata de utilizare, iar în evidența financiară această durată încă nu s-a 

finalizat. Ca rezultat, baza valorică a acestor obiecte, determinată în modul expus la pct.29 al HG 

289/2007, nu va putea fi amortizată în scopuri fiscale. 

3) Scopul elaborării și aprobării metodei de calcul a amortizării fiscale, expuse în art. 261 

al CF RM, a fost convergența maximală a acesteia cu metodele contabile de calcul a amortizării. În 

acest context, amintim următoarele: 

 în particular, SNC „Imobilizări necorporale și corporale” prevede 3 (trei) metode de 

calcul a amortizării fiscale: liniară, metoda unităților de producție și metoda de diminuare a soldului. 

Metodele alese trebuie să reflecte modelul (schema) obţinerii beneficiilor economice din utilizarea 



imobilizărilor de către entitate. În scopuri fiscale s-a făcut abstracție de două dintre metodele propuse 

din SNC, limitându-se doar la metoda liniară. 

 De asemenea, în conformitate cu SNC menționat, durata de utilizare a unei imobilizări 

se stabilește în dependență de perioada de timp, pe parcursul căreia entitatea aşteaptă să obţină 

beneficii economice din utilizarea imobilizării. În scopuri fiscale se impune calcularea amortizării în 

dependență de durata stabilită de Catalog. 

Această problemă este una foarte gravă pentru contabili, deoarece este generată de mai mulți 

factori, printre care menționăm: 

a) Conținutul Catalogului este învechit și nu corespunde necesităților economice prezente 

ale entităților. Duratele de utilizare stabilite de acest document nu întotdeauna sunt optime, luând în 

considerare factorul obținerii beneficiilor economice din utilizarea activului (de exemplu, pentru 

mijloacele fixe achiziționate foste în utilizare). 

b) Actualmente Catalogul nu prevede posibilitatea certă de a modifica durata stabilită de 

acesta în dependență de durata reală de obținere a beneficiilor economice din utilizarea activului, 

precum și în cazul reparațiilor capitale, care prelungesc durata de funcționare a obiectului. 

 Metoda fiscală nu admite existența valorii reziduale a mijloacelor fixe. Menționăm că, 

în anumite situații, aceasta poate fi semnificativă. 

 Pct. 28 al SNC „Imobilizări necorporale și corporale” prevede că entitatea calculează 

amortizarea unei imobilizări, începînd cu data transmiterii în utilizare sau cu prima zi a lunii care 

urmează după luna transmiterii în utilizare. Respectiv, calcularea amortizării obiectului încetează, fie la 

data expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului, fie începînd cu prima zi a lunii care urmează 

după luna expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului.în scopuri fiscale se admite numai 

varianta de calcul a amortizării, începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix se pune în 

funcțiune. Mai mult decât atât, spre deosebire de prevederile SNC, în cazul ieșirii din exploatare a 

mijlocului fix în cursul perioadei fiscale, calculul amortizării se va efectua pentru luna în  care are loc 

ieșirea mijlocului fix. 

4) Nu este clar cum urmează contribuabilul să determine durata de utilizare pentru 

mijloacele fixe constatate conform art.261 alin.(3) din Codul fiscal (investițiile efectuate în mijloacele 

fixe care fac obiectul unui contract de leasing operațional, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune). 

Acest aspect are mai multe puncte problematice, și anume: 

 HG 289/2007 nu conține reglementări din care lună urmează să înceapă calculul 

amortizării acestor obiecte în cazul în care reparația curentă se efectuează în mai multe luni ale anului. 

Menționăm că limita de deducere a cheltuielilor cu reparația acestor obiecte este anuală (15% din suma 

calculată a locaţiunii, arendei sau redevenţei (plăţii pentru concesiune), suportată pe parcursul 

perioadei fiscale), iar perioada fiscală pentru impozitul pe venit este anul calendaristic. 

 În conformitate cu pct. 4 al HG 289/2007, pentru proprietatea ce reprezintă investiţii 

efectuate în mijloacele fixe, care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, 

concesiune şi arendă, amortizarea se calculează în modul stabilit pentru categoria de proprietate la care 

se atribuie mijloacele fixe respective. 

 În același timp, în conformitate cu pct. 81 al HG 289/2007, durata de funcționare pentru 

mijloacele fixe constatate conform art.261 alin.(3) din Codul fiscal reprezintă durata contractului 

încheiat. Acest aspect devine accentuat în cazul contractelor de locațiune încheiate pe un an sau în 

cazul contractelor de concesiune pe un termen îndelungat (20-30 ani), conform cărora au fost primite 

în folosință obiecte cu o durată de utilizare semnificativ mai mică. 

5) În contextul în care metoda liniară lunară de calcul a amortizării fiscale intră în 

contradicție cu regula de bază, expusă în art. 121 al Codului fiscal al RM, potrivit căruia perioada 

fiscală pentru impozitul pe venit este anul calendaristic, considerăm necesar de a preciza - cum 

urmează să fie dedusă amortizarea obiectelor, care au fost utilizate parțial pe parcursul anului din punct 

de vedere temporar (de exemplu, tehnica sezonieră, clădirile care sunt predate în locațiune anumite 

luni din an, mijloacele fixe conservate pe parcursul anului etc.). 

6) Un alt aspect vizează modificările operate în articolul 261 din Codul fiscal pentru anul 

2019 potrivit căruia termenul „Proprietatea pe care se calculează amortizarea” a fost substituit cu 

noţiunea de „Mijloace fixe”. În acest context nu este clar cum trebuie să procedeze entitatea în 

condiţiile în care la data tranziţiei în componenţa proprietăţii pe care se calcula amortizarea în scopuri 

fiscale există valoare neamortizată a clădirii transmise în leasing operaţional (contul 151), active 

biologice imobilizate  (contul 132) .  

7) De asemenea rugăm respectuos să vă expuneţi referitor la modalitatea de stabilire a 

duratei mijloacelor fixe reclasificate din componenţa investiţiilor imobiliare pe parcursul anului 2019.  



În proiectul modificărilor la SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”, ce se presupune că va intra în 

vigoare din 2020, investiţiile imobiliare vor fi parte componentă a imobilizărilor corporale, însă acest 

fapt în fond nu modifică esența problemei, deoarece mijloacele fixe sunt doar o parte a imobilizărilor 

corporale. În acest context, considerăm că cel mai rezonabil ar fi de a modifica în articolul 261 din 

Codul fiscal termenul de mijloace fixe în „active supuse amortizării”. 

Ținem să asigurăm Ministerul Finanțelor precum că AO ACAP RM este deschis să ofere orice 

suport în discutarea posibilităților de soluționare a problemelor enumerate mai sus, iar specialiștii din 

domeniul contabil și fiscal, membrii AO ACAP RM, sunt dispuși să participe la acest proces în scopul 

promovării și susținerii profesiei. 

 

 

 

Preşedinte al Consiliului Director ACAP RM                            Georgeta Covaliov-Rusu 

Director executiv ACAP RM                                         Dr. Natalia Zlatina 
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