Propuneri pentru elaborarea obiectivelor ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2020

Denumirea legii, numărul şi
conţinutul articolelor, care se
propun spre modificare sau
completare
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1
Codul fiscal nr. 1163/1997 art. 511

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

2
Reintroducerea art. 511 care a
fost abrogat prin Legea 288
din 15.12.17, MO464470/29.12.17 art.808.
”Articolul 511 Instituţiile
medicosanitare publice şi
private
Instituţiile medicosanitare
publice şi private se scutesc de
impozitul pe venitul obţinut
din activitatea prestatorilor de
servicii medicale legate de
realizarea Programului unic al
asigurării obligatorii de
asistenţă medicală (conform
contractelor încheiate cu
Compania Naţională de
Asigurare Medicală).”

3
Încadrarea instituțiilor medico-sanitare private în sistemul
asigurării obligatorii de asistență medicală se confruntă mereu cu
multiple tentative de abordare incorectă și discriminatorie în raport
cu instituțiile medico-sanitare publice, din cauza formei de
proprietate, care prin urmare generează impedimente majore în
dezvoltarea sistemului de sănătate prin aportul și investițiile în
sectorul privat.
O dovadă elocventă al acestui fapt este și modificarea
parvenită în Codul Fiscal, începind cu 01.01.2018, prin Legea cu
privire la modificarea si completarea unor acte legislative nr.288
din 15.12.2017, și anume a fost abrogat art.51’ din Codul Fiscal
nr. 1163/1997 care stabilea că ,,institutiile medico-sanitare publice
si private se scutesc de impozitul pe venitul obtinut din activitatea
prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea Programului
Unic al asigurarii obligatorii de asistență medicală (conform
contractelor incheiate cu Compania Națională de Asigurari in
Medicina).
Abrogarea art. 51’ din Codul Fiscal se răsfrânge doar asupra
instituțiilor medico-sanitare private, deoarece prin legea
menționata s-au adus modificări si art.51 Cod Fiscal care prevede
scutirea de impozitul pe venit a ,,instituției publice,, , indiferent de
sursa de finanțare, spre deosebire de lectura anterioara din 2017 in
care se menționa doar de ,,instituțiile publice finanțate din bugetul
public național,,.
Argumentul legiuitorului este că propunerea în cauză vine în
corelare cu prevederile de la art. 112 Cod fiscal prin care
instituțiile medico-sanitare private urmează a se înregistra ca
plătitori de TVA în cazul în care valoarea livrărilor impozabile de
mărfuri și servicii depășește plafonul stabilit de lege.
Argumentarea legiuitorului este una eronată și nu are nici o
legătură cu impozitul pe venit care a fost impus, deoarece noțiunea
de livrare impozabilă conform Codului Fiscal constituie ,,livrare
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de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite
de T.V.A., fără drept de deducere, efectuate de către subiectul
impozabil în procesul activităţii de întreprinzător,,. Aceasta normă
se referă la întreprinderile private care, pe lîngă genul principal de
activitate de prestare a serviciilor medicale (care sunt scutite de
TVA conform art.103 alin10), efectuează și alte servicii sau lucrări
impozabile.
Modificarea care a parvenit constituie o încălcare grava a
principiilor sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și
efectele acestor modificari vor crea o premisa pentru discriminarea
mediului privat din acest sistem.
În vederea justificării ilegalității abrogarii art. 51’ menționăm:
Conform prevederilor articolului 126 din Constituția Republicii
Moldova ,, (1) Economia Republicii Moldova este economie de
piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe
proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă.
Conform prevederilor din Legea nr.100 din 22.12.2017 privind
actele normative art 5. Alin3 fraza 2 ,,În caz de divergenţă între o
normă generală şi o normă specială, care se conţin în acte
normative de acelaşi nivel, se aplică norma specială.
Art.3 din aceiasi lege prevede următoarele principii ale activității
de legiferare:
,,a) constituționalitatea;
b) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
c) legalitatea și echilibrul între reglementările concurente;
d) oportunitatea, coerența, consecutivitatea, stabilitatea şi
predictibilitatea normelor juridice;
e) asigurarea transparenţei, publicității şi accesibilității;
f) respectarea ierarhiei actelor normative.
În contextul celor enumerate mai sus, abrogarea art. 51’ Codul
Fiscal, ca o Lege organică generală, vine în contradicție cu Legea
organică specială cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, care în art art 5.
prevede ca sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se
organizează şi funcţionează avînd la bază principiul egalităţii,
potrivit căruia tuturor participanţilor la sistemul de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală (plătitori de prime de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală, prestatori de servicii medicale şi
beneficiari de asistenţă medicală) li se asigură un tratament

nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile
prevăzute de lege.
Conform art. 16 din aceiasi Lege prevede la alin 3 ,,mijloacele
financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală nu intră în componenţa bugetelor şi altor fonduri şi nu
sînt supuse sechestrării şi impozitării,, .
Compania Natională de Asigurări în Medicină achiziționează un
spectru de servicii medicale de la Prestatorii Privați la aceleași
prețuri cu Prestatorii Publici conform HG 1020 din 29.12.2011 în
baza principiul nediscriminării prevăzut în regulmentul cu privire
la tarifele medico-sanitre.
Conform Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea
serviciilor medico-sanitare, mecanismul aplicat la determinarea şi
reglementarea tarifelor se bazează pe principiul corespunderii
tarifelor următoarelor criterii:
1) asigurarea stabilităţii şi eficienţei funcţionării instituţiilor
medico-sanitare;
2) acoperirea consumurilor/cheltuielilor necesare pentru
desfăşurarea normală a activităţii instituţiilor pentru prestarea
serviciilor medico-sanitare;
3) formarea tarifelor în baza consumurilor/cheltuielilor efectiv
suportate de către instituţia medico-sanitară şi în baza costurilor
planificate, în cazul serviciilor medico-sanitare noi, care nu sînt
incluse în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medicosanitare.
În procesul stabilirii şi aplicării tarifelor, instituţiile medicosanitare vor ţine cont de faptul că tariful se constituie numai din
elementele lui de bază (Anexa nr.2 la HG1020), nu include cota
rentabilităţii si sînt servicii nonprofit. In acest sens, anularea
art.51’ din Codul Fiscal vine în contradictie cu principiul formării
tarifului pentru serviciile medico-sanitare. Întrebarea majoră care
apare – din ce surse trebuie sa se achite impozitul pe venit daca nu
permite tariful acest lucru?
Conceptul de abordare unitară a institutiilor medico-sanitare
publice si private în sistemului sănătătii și în cadrul asigurarii
obligatorii de asistenta medicala reies din principiile comune
prevazute in 1) Legea Ocrotirii Sanatatii nr.411 din 28.03.1995
privind responsabilitatea pentru accesibilitatea, oportunitatea,
calitatea, si volumul prestatiilor medico-sanitare, pentru calitatea

pregatirii profesionale si perfectionarea calificarii personalului
medico-sanitar si farmaceutic, utilizarea realizarilor stiintei,
tehnicii si practicii medicale moderne. Aceiasi abordare unitara se
reflecta in 2) Legea cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 care
prevede in art. 13 ,,in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta
medicala, asistenta medicala se acorda de prestatorii de servicii
medicale, indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de
organizare, care activeaza in conformitate cu legislatia.
Respectiv contractarea cu Compania Nationala de Asigurari in
Medicina se efectueaza în baza contractului-tip aprobat de Guvern,
indiferent de tipul de proprietate al entitatii medicale.
Pe tot parcursul actelor normative (de orice nivel) în sistemul
medical, care reglementează raporturile juridice anume în cadrul
asigurării obligatorii de asistență medicală instituțiile medicosanitare publice și private și publice respect aceleași reguli și
anume
1)
Programul unic al Asigurărilor Obligatorii de Asistență
Medicală (HG 1387/10.12.07);
2)
Normele metodologice de aplicare a Programului Unic al
Asigurarii Obligatorii de Asistenta Medicala (ordin comun MS si
CNAM nr.596/404A din 21.07.2016),
3)
Regulamentul privind monitorizarea si evaluarea
prestatorilor de servicii medicale si farmaceutice, incadrati in
sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala (ordin CNAM
nr.71-A din 23 februarie 2018),
4)
Normele metodologice cu privire la elaborarea si
aprobarea devizului de venituri si cheltuieli (ordin comun MS si
CNAM nr.653/205A din 24.05.2018) se aplica si sunt obligatorii
pentru toti subiectii asigurarii obligatorii de asistenta medicala
stabilit prin Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 .
Introducerea impozitului pe venit din volumul acordat în cadrul
asigurării obligatorii de asistență medicală doar de către institutiile
medicale private scoate în evidență și mai mult discriminarea
instituțiilor medicale private pe principiul concurenței neloiale, din
următoarele considerente:
Conform prevederilor art. 7 din Legea Ocrotirii Sanatatii nr.411
din 28.03.1995 si art. 19 din Regulamentul nr. 03/20-99 din

26.04.2006 cu privire la instituţiile medico-sanitare publice
încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
,, activitatea economico-financiară a instituţiei se desfăşoară pe
principiile de autofinanţare, de nonprofit,, , iar conform art. 4 din
acelaşi Regulament ,, scopul principal al instituţiei este protecţia
sănătăţii populaţiei, profilaxia, diagnosticarea, tratamentul şi
reabilitarea bolnavilor, promovarea modului sănătos de viaţă.
Art. 20 din Regulamentul mentionat prevede ca Instituţia publica
îşi desfăşoară activitatea economico-financiară din următoarele
surse de venituri:
- mijloacele fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală, obţinute în urma acordării serviciilor medicale incluse în
Programul unic, în baza contractelor cu Compania Naţională de
Asigurări în Medicină;
- mijloacele obţinute în urma prestării serviciilor medicale
neprevăzute în Programul unic, altor servicii şi activităţi prestate
contra plată, admise de actele legislative şi alte acte;
- mijloacele provenite din granturi, sponsorizări, acorduri de
cooperare şi alte donaţii de la persoanele fizice şi juridice ce nu
contravin legislaţiei în vigoare şi sau mijloace fixe transmise în
gestiune economică instituţiei;
- mijloacele băneşti alocate de Fondator pentru completarea
capitalului statutar (social) al instituţiei;
- credite bancare;
- alte surse de venituri ce corespund legislaţiei în vigoare.
Art.25 din acelaşi Regulament prevede că ,,mijloacele financiare
obţinute de instituţie se utilizează pentru realizarea scopurilor
instituţiei, stabilite în Statut în conformitate cu planurile de
activitate economico-financiare aprobate pentru perioada
respectivă,,. Instituţia medico-sanitară publică coordonează
conform prevederilor art. 21 din Regulament ,,cu Fondatorul şi cu
Compania Naţională de Asigurări în Medicină devizul de venituri
şi cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală,,.
Aceasta coordonare cu Compania Nationala de Asigurari in
Medicina reiese logic din faptul că pe lingă fondul pentru
achitarea serviciilor medicale, fondul de rezervă și fondul
măsurilor de profilaxie, CNAM constituie și gestioneaza fondul de
dezvoltare si modernizare a prestatorilor publici de servicii

medicale .
Din aceste surse instituțiile medicale publice achiziționează
echipamente, efectuează reparații capitale etc…. Recuperarea
investițiilor nu este o problemă stringentă pentru instituțiile
medicale publice.
Institutiile medicale private necesită la fel investiții
majore pentru modernizarea tehnicii, efectuarea investițiilor
capitale în construcții, utilaj și inventar, perfecționarea cadrelor
medicale, respectarea cerințelor asigurării actului medical calitativ
și acestea se efectuează din resursele proprii, fără a dispune de
vreun fond de dezvoltare și modernizare de la Compania Națională
de Asigurări în Medicină .
In concluzie , abrogarea art.51’ care prevede introducerea
impozitului pe venit din activitatea institutiilor medicale private
care prestează servicii în cadrul Programului Unic traseaza un
hotar intre institutiile medicale publice si institutiile medicale
private în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală, în
detrimentul faptului că politica statului cu privire la impozitul pe
venit din activitatea medicală trebuie sa fie unitară si echidistantă.
Tendința dezvoltării sistemului medical bazat pe alegerea
pacientului și indicatorilor de performanță a instituțiilor trebuie să
creeze premise pentru acești pași.
Procurarea de către CNAM a serviciilor medicale de la institutiile
private (prin negociere):
se bazeaza pe experienta, performanta și viziunea
beneficiului pe care îl primeste CNAM de la aceste servicii care se
reflecta asupra beneficiarilor finali – pacentii;
se bazaează pe colaborare și dezvoltarea pentru
asigurarea perspectivei calității și cantității serviciilor medicale;
Introducerea de către CNAM a indicatorilor de performanță pentru
evaluarea prestatorilor de servicii medicale va fi un pas
suplimentar de ,,acreditare,, și credibilitate necontestabile a
instituțiilor medicale private în cadrul asigurării obligatorii de
asistență medicală .
Organizarea eficientă a managementului fiecarei instituții
medicale private în cadrul asigurării obligatorii de asistență
medicală demonstrează încă odată eficiența sistemului privat de
sănătate, iar această performanță trebuie să fie stimultă spre
creșterea investițiilor în sănatate , mai putin introducerea
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Codul fiscal nr. 1163/1997 Capitolul
4 ÎNLESNIRI LA PLATA
TAXELOR LOCALE
Articolul 295. Scutirea de taxe
Se scutesc de plata:
a) tuturor taxelor locale – autorităţile
publice şi instituţiile finanţate de la
bugetele de toate nivelurile;
b) tuturor taxelor locale – misiunile
diplomatice şi oficiile consulare
acreditate în Republica Moldova,
precum şi reprezentanţele
organizaţiilor internaţionale
acreditate în Republica Moldova, în
baza principiului reciprocităţii, în
conformitate cu tratatele
internaţionale la care Republica
Moldova este parte;
c) tuturor taxelor locale – Banca
Naţională a Moldovei;
d) taxei de organizare a licitaţiilor şi
loteriilor pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale –
organizatorii licitaţiilor desfăşurate în
scopul asigurării rambursării
datoriilor la credite, acoperirii
pagubelor, achitării datoriilor la
buget, vînzării patrimoniului de stat şi
patrimoniului unităţilor administrativteritoriale;
e) taxei de plasare (amplasare) a
publicităţii (reclamei) – producătorii
şi difuzorii de publicitate socială şi de
publicitate plasată pe trimiterile

Se va completa cu un aliniat
nou f) cu următorul cuprins:
f) taxei de aplicare a
simbolicii locale întreprinderile proprietatea
cărora este declarată drept
obiect al patrimoniului
cultural-naţional al Republicii
Moldova și/sau întreprinderile
care aplică prevederile Legii
Nr. 66 din 27.03.2008 privind
protecţia indicaţiilor
geografice, denumirilor de
origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate.

impozitelor descriminatorii care demotivează orice investitor.
Or, discriminarea continuă prin impunerea impozitului pe
venit dintr-un tarif nonprofit doar pentru instituțiile private,
favorizînd demonstrativ instituțiile publice, este o dovadă a
limitării accesului populației la serviciile medicale garantate.
De la începutul promovării reformelor (2014) care aveau ca scop
excluderea plafoanelor și a valorilor concrete a taxelor locale
CNPM a atenționat autoritatea responsabilă de elaborarea și
promovarea politicilor în domeniul fiscal despre faptul că o
asemenea intervenție este una prematură. Austeritatea bugetelor și
subfinanțarea autorităților publice locale impun administrația să
mărească taxele locale, care se reflectă negativ asupra rezultatelor
financiare și concurenței întreprinderilor. Cum și era firesc de
așteptat taxele locale imediat au manifestat o creștere bruscă și în
multe cazuri neargumentată.
Cu certitudine că după lansarea reformei de excludere a
plafoanelor și a valorilor concrete a taxelor locale legislația fiscală
a suferit ajustări și modificări benefice, care au adus claritate
pentru întreprinderile autohtone plătitoare de taxe locale. În plus,
concret pentru taxa de aplicare a simbolicii locale, întreprinderile
pot recurge la mecanisme legale de diminuare a cheltuielilor
realizate sub formă de taxe locale aplicând mecanismele de
”Rebranding”. Acest procedeu permite redenumirea produsului
fabricat și respectiv atrage după sine economii prin neplata taxei
locale de aplicare a simbolicii locale. Totuși există o serie de
întreprinderi pentru care nu pot recurge la diminuarea cheltuielilor
prin metoda descrisă mai sus. Printre întreprinderile de acest gen
se regăsesc cele pentru care simbolica locală este însăși brandul și
el oferă avantaje concurențiale, dar și întreprinderile proprietatea
cărora este declarată drept obiect al patrimoniului cultural-naţional
al Republicii Moldova.
La adoptarea și promovarea politicii de fortificare a independenței
bugetare a autorităților publice locale nu sa ținut cont de această
caracteristică specifică când proprietatea întreprinderilor este
declarată drept obiect al patrimoniului cultural-naţional al
Republicii Moldova și posesorii acestui statut sunt titulari de drept
preferenţial la folosirea indicaţiei geografice în denumirea firmei,
în mărci de produs şi în denumirea altor obiecte ale proprietăţii
industriale supuse înregistrării in Republica Moldova. La rândul
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poştale;
f) taxei pentru amenajarea teritoriului
– fondatorii gospodăriilor ţărăneşti
(de fermier) care au atins vîrsta de
pensionare;
g) taxei pentru unităţile comerciale
şi/sau de prestări servicii – persoanele
care practică activităţi de pompe
funebre şi acordă servicii similare,
inclusiv care confecţionează sicrie,
coroane, flori false, ghirlande;
g1) taxei pentru amenajarea
teritoriului şi taxei pentru unităţile
comerciale şi/sau de prestări servicii
– persoanele fizice care desfăşoară
activităţi independente în cadrul
pieţelor create în condiţiile art. 12 din
Legea nr. 231/2010 cu privire la
comerţul interior;
i) tuturor taxelor locale – proprietarii
sau deţinătorii bunurilor
rechiziţionate în interes public, pe
perioada rechiziţiei, conform
legislaţiei
Codul 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 activităţii de
întreprinzător”

său acest fapt diminuează numărul de contribuabili de la care APL
ar putea colecta acest tip de taxă locala. În vederea echilibrării
acestui fapt autoritatea publică locală stabilește taxe exorbitante
pentru utilizarea simbolicii locale, acestea din urmă cifrându-se la
nivelul sutelor de mii ba și mai mult.
La moment nu este diferențiată și abordarea autorității de control
în domeniul fiscal care ar clarifica delimitarea mai bună a
situațiilor în care simbolica locală este folosită ca denumire a
produsului versus situațiilor când denumirea produsului este
diferită iar denumirea întreprinderii folosește simbolica locală.

Codul fiscal nr. 1163/1997
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
activităţii
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

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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contabile.”
4

Codul fiscal nr. 1163/ Art. 27.
Valoarea mijloacelor fixe
(8) Deducerea cheltuielilor
pentru reparaţia proprietăţii se
efectuează după cum urmează:
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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.
Articolul 49, Codul
transporturilor rutiere Nr. 150 din
07/17/2014
Art. 49. – Operatorii de transport
rutier/întreprinderile care efectuează
operaţiuni de transport rutier au
următoarele obligaţii:
i) să asigure efectuarea
controlului medical al conducătorului
auto înainte de a începe operaţiunea
de transport rutier în baza unei foi de
parcurs noi. Criteriile conform cărora
conducătorii auto vor fi supuşi
controlului medical se aprobă prin
instrucţiune de către organul central
de specialitate, după consultarea
Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecţiei Sociale; să asigure
efectuarea verificării tehnice generale

Cifra ”15” se va substitui cu
cifra ”20”

Propoziția ”Pentru
transporturile rutiere de
mărfuri în trafic naţional, foaia
de parcurs este valabilă pentru
o perioada de 48 de ore din
momentul eliberării.” Urmează
a fi exclusă.

Datorită faptului că durata medie de viață a vehiculelor depășește
10 ani, costurile reale de reparare sunt mai mari decât costurile
normative.

Emiterea foii de parcurs pentru transporturi naționale o dată pe
lună asigură evidența consumului de combustibil, la fel ca și
pentru transportul internațional, unde o cursă în ambele direcții
durează mai mult de 48 de ore!

01.01.2020
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a fiecărui vehicul rutier înainte de a
începe operaţiunea de transport rutier
în baza unei foi de parcurs noi, cu
excepţia celor de pe rute
internaţionale care vor fi supuse
controlului tehnic înainte de plecare
în fiecare cursă. Criteriile privind
controlul tehnic al vehiculelor rutiere
se aprobă prin instrucţiune de către
organul central de specialitate.
Pentru transporturile rutiere de
mărfuri în trafic naţional, foaia de
parcurs este valabilă pentru o
perioada de 48 de ore din momentul
eliberării.
Pentru transporturile rutiere de
persoane în trafic naţional, foaia de
parcurs este valabilă pentru 36 de ore
(cu excepţia transporturilor în regim
de taxi la care valabilitatea foii de
parcurs nu poate depăşi 24 de ore).
Pentru transporturile rutiere de
mărfuri și persoane în trafic
internaţional, foaia de parcurs este
valabilă pînă la efectuarea cursei turretur;
CODUL VAMAL al Republicii
Moldova Nr. 1149 din 20.07.2000

Hotărîrea Guvernului Nr. 10 din
05.01.2012
pentru
aprobarea
Regulamentului
cu privire
la
delegarea salariaţilor entităţilor din
Republica Moldova

Stabilirea posibilității de
amânare a plații taxelor vamale
și a TVA pentru un termen de
30 zile bancare!
De a exclude prevederile din
anexa nr. 2 ”Normele diurnelor
și plafoanelor de cazare pe
categorii
a
persoanelor
asigurate.” De a introduce un
plafon unic, care ar stabili
limita maximă permisă spre
deducere. Stabilirea a unui
plafon maxim ar permite
conducătorului de a hotărî de

Obiectivul este de a aduce obligația de plată a impozitelor și
taxelor cu perioada reală de vânzare a bunurilor, pentru a elimina
riscul unui deficit de capital circulant al întreprinderii
Propunem revizuirea în totalitate a prevederilor Hotărîrii în
vederea facilitării utilizării acestuia. Astfel, considerăm că
restricțiile privind utilizarea taximetrelor sau obligarea salariatului
de a utiliza transportul public într-o localitate necunoscută acestuia
este depășită. De asemenea, efectuarea calculului diurnelor în
cazul traversării mai multor state este unul anevoios și necesită
mult timp din partea contabilului. Spre exemplu, calculul
avansului la cursul zilei eliberării acestuia, iar calculul soldului
avansului la cursul zile de rambursare. Diferențele de sumă sunt
nesemnificative, iar timpul necesar pentru calcule efectuate este
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sine
stătător
cuantumul
diurnei, în limita plafonului
prescris.
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Hotărîrea nr. 764 din 25.11.1992
privind aprobarea Normelor pentru
efectuarea operațiunilor de casă în
economia națională a Republicii
Moldova

Revizuirea integrală a textului
Hotărîrii.

9

Hotărîre de Guvern nr. 862 din
14.07.2003, art. 3 pentru aprobarea
procedurilor privind accesul la
măsurile de ocupare a forței de
muncă

A exclude din conținutul
articolului sintagma ” salariul
mediu – de către angajatori,
conform modelului stabilit de
Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă.”
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ORDINUL
MINISTERULUI
TRANSPORTULUI
ȘI
IFRASTRUCTURII RUTIERE nr.
172
din
12/09/2005
privind
aprobarea
normelor
privind
consumul de combustibil și
lubrifianți
pentru
transportul
rutier

A Stabili ratele consumului de
combustibil pentru vehiculele
produse în perioada 20002018, care lipsesc în acest
Ordin!

mare. Totodată și calculul diurnelor în cazul traversării a mai
multor țări necesită utilizarea a mai mult timp și resurse decît
diferența de sumă primită. Prin urmare, considerăm că
Regulamentul în cauză necesită o abordare nouă în vederea
simplificării utilizării acestuia.
Propunem revizuirea integrală a conținutului acestui Regulament.
Luînd în considerare că acesta a fost aprobat în anul 1992, multe
prevederi le considerăm depășite atît din punct de vedere
funcțional, cît 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, ect.
Considerăm necesară modificarea în cauză din următoarele
motive:
- conform art. 45 alin. (5) a Legii nr. 105/2018 cu privire la
promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj,
stabilirea cuantumului și plata lunară a ajutorului de șomaj se
realizează de către subdiviziunea teritorială a Agenției pentru
Ocuparea Forței de Muncă;
-

toată 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;

-

Contabilul întreprinderii este obligat să irosească timpul de
lucru acordat pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru
sistematizarea datelor și completarea acestora pe suport de
hîrtie.

Pentru calcularea corectă a valorii normalizate a consumului de
combustibil pe baza unei singure surse de date oficiale ale RM.
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Codul fiscal nr. 1163/ Titlul V
ADMINISTRAREA FISCALĂ

Rescrierea Titlului V

Necesitatea derivă din setarea mai clară in acest titlu a principiului
prezumției nevinovăției.
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Legea nr.721-XIII din 2 februarie
1996 privind calitatea în construcţii
art. 37
HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr.
1436 din
17.12.2008 pentru
aprobarea Regulamentului cu
privire
la
administrarea
mijloacelor
pentru
finanţarea
sistemului de documente normative
în construcţii
LEGE Nr. 1134 din 02.04.1997
privind societăţile pe acţiuni
Art49 alin. (11) Societăţile pe acţiuni
al căror capital social cuprinde şi o
cotă a proprietăţii publice transferă la
bugetul respectiv, pînă la 1 iulie a
anului imediat următor anului de
gestiune, dividende, calculate în
funcţie de rezultatele activităţii din
anul de gestiune, pe baza hotărîrii
adunării generale a acţionarilor şi în
conformitate cu structura capitalului
social. În acelaşi termen, darea de
seamă privind dividendele calculate
în funcţie de rezultatele activităţii
societăţii pe acţiuni se prezintă
inspectoratului fiscal de stat teritorial.
În caz de neachitare în termen la
buget a dividendelor aferente cotei
proprietăţii publice în capitalul social
al societăţii pe acţiuni, organele
Serviciului Fiscal de Stat vor aplica
majorarea de întîrziere, precum şi
executarea silită a obligaţiilor
neonorate în termen, conform titlului
V al Codului fiscal.

Resetarea sistemului privind
defalcările pentru dezvoltarea
bazei normative în construcții.

Acest tip de impozit colectat de o perioadă foarte lungă nu a adus
beneficii sectorului construcțiilor.

Prima propoziție al Art. 49
alin. (11) va avea următorul
cuprins:
(11) Societăţile pe acţiuni al
căror capital social cuprinde şi
o cotă a proprietăţii publice
transferă la bugetul respectiv,
în trimestrul imediat următor
celui în care a avut loc
adunarea
generală
a
acționarilor
dividende,
calculate
în
funcţie
de
rezultatele activităţii din anul
de gestiune, pe baza hotărîrii
adunării generale a acţionarilor
şi în conformitate cu structura
capitalului social.

Dificultățile convocării Adunării generale (nevalidare, lipsă de
cvorum, contestări în instanță privind legalitatea adunării etc.) fac
practic imposibil prezentarea și defalcările de dividende.
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LEGEA SALARIZĂRII Nr. 847 din
14.02.2002
Articolul 24. Salarizarea membrilor
organelor
de
conducere
ale
întreprinderilor de stat şi ale
societăţilor pe acţiuni
(1)
Membrilor
organelor
de
conducere ale întreprinderilor de stat
şi ale societăţilor pe acţiuni (consiliul
de administraţie; consiliul societăţii)
li se stabilesc indemnizaţii lunare în
mărime de pînă la trei salarii minime
pe ţară, determinate în condiţiile
Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie
2000 privind modul de stabilire şi
reexaminare a salariului minim.
Anexa nr.4 la Ordinul Ministerului
Finanțelor nr.126 din 4 octombrie
2017 cu privire la aprobarea
formularului tipizat (Forma IPC18)
Darea de seamă privind reținerea
impozitului pe venit, a primelor de
asigurare obligatorie de asistență
medicală
și a contribuțiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii
calculate și a Instrucțiunii cu privire
la
modul
de
completare
a
formularului nominaliza

Din art. 24. alin. (1) se va
exclude sintagma ”şi ale
societăţilor
pe
acţiuni
(consiliul de administraţie;
consiliul societăţii)”

Considerăm că reglementarea dată trebuie să se reflecte asupra
întreprinderilor de stat exclusiv.

Anularea informațiilor DSA 19

Obligația stabilirii drepturilor sociale revine statului și angajatorul
prezintă toată informația despre angajat. Considerăm incorectă
avansarea oricăror informații de acest gen, or emiterea acestor
informații devine o povară suplimentară pentru contabilitățile și
serviciile de personal al întreprinerilor.

