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Ministerul Finanțelor a examinat adresarea nr.032 din 6 martie 2019 şi comunică 

următoarele: 

Întru simplificarea procesului de activitate și raportare a contribuabililor din sectorul agrar 

prin Hotărîrea Guvernului nr.44/2019 a fost exclusă necesitatea întocmirii actului de achiziție a 

serviciilor de locațiune/arendă și a cheltuielilor aferente în cazul arendei terenurilor de la 

persoane fizice - cetățeni. 

În partea ce ține de dreptul la deducerea cheltuielilor aferente arendei terenurilor agricole, 

suportate în perioada 15.09.2018 – 01.03.2019, este important de menționat că neîntocmirea în 

perioada respectivă a actelor de achiziție a serviciilor de locațiune/arendă și a cheltuielilor 

eferente nu reprezintă o încălcare a Legii contabilității nr.113/2007 (norme valabile pînă la 31 

decembrie 2018), cît și a Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (norme valabile 

începînd cu 1 ianuarie 2019). 

Astfel, conform prevederilor art.20 din Legea contabilității nr.113/2007 și art.12 din Legea 

contabilității și raportării financiare nr.287/2017, pentru faptele economice realizate între 

cetățeni și entități, unde cetățeanul este prestator sau vînzător, documentele primare cu regim 

special se întocmesc doar în cazul achiziționării activelor și serviciilor de locațiune de la 

furnizori - cetățeni. 

Totodată menționăm că, conform prevederilor art.3 alin.(4) al Legii cu privire la actele 

normative nr.100/2017 actul normativ întocmit în temeiul unui act normativ de nivel superior 

nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin actul de nivel superior şi nici nu poate 

contraveni scopului, principiilor şi dispoziţiilor acestuia. 

Avînd în vedere că cadrul legal menționat mai sus nu prevede obligația entităților de a 

întocmi actele de achiziție a serviciilor de locațiune/arendă și a cheltuielilor aferente în cazul 

achiziției serviciilor de arendă terenurilor agricole de la cetățeni, neîntocmirea acestora nu 

reprezintă temei pentru nerecunoașterea în scopuri fiscale a cheltuielilor respective, acestea din 

urmă fiind permise la deducere în baza contractelor de arendă și a notelor contabile. 

 

Șef Direcție politici fiscale și vamale                           Dorel NOROC 
împuternicit cu exercitarea funcției de Secretar 

de stat 
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