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Ref: proiectul politicii fiscale și vamale a. 2022
Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, urmare a examinării proiectului
de Lege cu privire la modificarea unor acte normative care vine să implementeze politica fiscal vamală
pentru anul 2022, prezintă poziția sa asupra acestuia cu următoarele comentarii:
1. Formularea propusă la articolul 20 și anume introducerea literei d 8) cu cuprinsul: „d8) plăţile
suportate de angajator pentru vaccinarea salariaților împotriva SARS-CoV-2” este neclară deoarece
angajatorul nu poate avea cheltuieli pentru vaccinarea salariaților pe motiv că vaccinarea este gratuită.
În cazul în care autorii vor să acopere cheltuielile aferente vaccinării (transport, stimulare financiară etc.)
urmează a se indica acest lucru expres.
2. Propunem excluderea din proiect a amendamentelor care vin să reglementeze activitatea
nerezidenților și inserarea acestora pentru politica fiscal vamală pentru 2023.
3. În opinia noastră abordarea propusă la art. 286 este incorectă din perspectiva că obiectul
impunerii este imobilul, dar condițiile de impozitare sunt diferite și depind de statutul persoanei (fizică
sau juridică). Propunem o abordare unificată.
Suplimentar înaintăm următoarele propuneri:
 Oferirea dreptului contribuabilului de a-și alege pentru a perioadă de tranziție de trei ani a
metodei de amortizare a mijloacelor fixe (fie cea veche fie cea nouă)
 Schimbarea abordării pentru plata dividendelor sub formă de acțiuni
 Introducerea conceptului de „ieșire forțată” relevantă articolele 24 și 95.
 Schimbarea metodei de autentificare în sistemul SFS prin utilizarea semnăturii digitale reprezintă
o povară importantă. Se propune revenirea la metoda veche.
 Stoparea sechestrului sumelor plătite în avans de către contribuabili indiferent care nu ar fi
justificarea pentru acest proces.

Republica Moldova, Chișinău, str. Maria Cebotari, 16, tel./fax.: /+373 22/ 224244, 222301, www.cnpm.md, cnpm@cnpm.md
BC Moldindconbank SA, sucursala RENAȘTERE, c/b MOLDMD2X312, c/f 1010620006044, IBAN: MD85ML000000222402900344

