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Controlul fiscal:
o provocare continuă…

• Aţi primit solicitarea de a prezenta documentele necesare pentru efectuarea controlului fiscal?
• Aţi primit actul de control şi nu sunteţi de acord cu rezultatele acestuia?
• Aţi primit decizia de recalculare a obligaţiilor fiscale urmată de aplicarea amenzilor şi nu sunteţi de acord cu aceasta?
• Vă cunoaşteţi drepturile şi obligaţiile de contribuabil?
• Sunteţi familiarizat cu procedura de contestare a actelor emise de către autorităţile fiscale?

PwC Moldova vă poate oferi asistenţă.

Mediul fiscal este în continuă schimbare
Companiile multinaţionale, precum şi întreprinzătorii privaţi, se confruntă cu un mediu fiscal dificil pe plan global. Abordarea mai
agresivă, la nivel mondial, din partea autorităţilor, cooperarea statelor în domeniul schimbului de informaţii şi concurenţa în colectarea
veniturilor fiscale au dus la o frecvenţă şi amploare sporite ale controalelor fiscale, ale impozitelor suplimentare recalculate pentru
întreprinzători şi ale litigiilor cu autorităţile fiscale.
Republica Moldova nu este o excepţie în acest sens. Odată cu
reintroducerea cotei de 12% a impozitului pe venitul din
activitatea de întreprinzător, autorităţile fiscale din Moldova au
aplicat o serie de măsuri menite să extindă baza de impunere şi
să asigure colectarea veniturilor fiscale la bugetul de stat.
Obligaţia statului de finanţare a măsurilor sociale a exercitat
o presiune asupra autorităţilor şi a impus reconsiderarea
metodelor de asigurare şi colectare a veniturilor bugetare şi
prevenirea eroziunii bazei fiscale. Drept urmare, contribuabilii
sunt supuşi controlului riguros şi sancţionaţi drastic pentru
încălcarea legislaţiei fiscale.
În acest sens, pe lângă sancţiunile pentru încălcarea legislaţiei
fiscale aplicabile conform prevederilor Codului fiscal (care
pot ajunge până la 100% din valoarea impozitelor neachitate),
se pot aplica şi amenzile prevăzute de Codul contravenţional,
precum şi sancţiunile în baza Codului Penal.

Cum să facem faţă provocărilor?
În contextul unei legislaţii în permanentă schimbare, a fi mereu
informat este esenţial. Pentru a face faţă provocărilor acestui
mediul dificil şi pentru a reduce impactul asupra afacerii
dumneavoastră este important să aveţi sprijinul unor persoane
cu o experienţă vastă în domeniul consultanţei fiscale şi juridice.

PwC Moldova vă poate ajuta
Echipa noastră de consultanţi are un palmares bogat de proiecte de
asistenţă în beneficiul companiilor, asistenţă în cadrul controalelor
fiscale şi al litigiilor judiciare şi extrajudiciare, fiind implicată în:
• soluţionarea problemelor complexe din domeniul administrării
fiscale, inclusiv în procesul de contestare;
• identificarea şi /sau eliminarea riscurilor fiscale;
• identificarea oportunităţilor fiscale;
• apărarea drepturilor contribuabililor în soluţionarea 		
litigiilor fiscale.

Asistenţă pe perioada controlului fiscal şi ulterior
acestuia, care cuprinde:
• consultanţă operativă asupra întrebărilor ridicate în procesul
de control;
• estimarea gradului de expunere la riscuri;
• pregătirea argumentelor în favoarea companiei şi
recomandarea soluţiilor, după caz;
• elaborarea şi depunerea dezacordului la actul de control;
• corespondenţa cu autorităţile fiscale în cadrul examinării
dezacordului.

Echipa de consultanţă fiscală şi juridică a PwC Moldova
poate asista compania dumneavoastră prin:
Efectuarea verificării fiscale, ce reprezintă o analiză a
operaţiunilor economice ale companiei prin prisma legislaţiei
fiscale naţionale şi a prevederilor internaţionale în domeniu.
Aceasta cuprinde în principal:
• identificarea şi estimarea riscurilor fiscale;
• oferirea de soluţii de optimizare a impozitelor şi a fluxului
de numerar;
• revizuirea tratamentului fiscal aplicat tranzacţiilor externe;
• corespondenţa cu autorităţile fiscale asupra anumitor aspecte
contradictorii;

Asistenţă în contestarea actelor emise de autorităţile
fiscale, ce cuprinde:
• elaborarea şi depunerea contestaţiei împotriva deciziilor
organului fiscal;
• reprezentarea şi apărarea intereselor companiei la examinarea
contestaţiei de către organele fiscale;
• elaborarea şi depunerea cererii de chemare în judecată cu
privire la anularea deciziei organului fiscal;
• reprezentarea şi apărarea intereselor companiei
(reclamantului) în instanţa de contencios administrativ la
examinarea cauzei în fond şi în apel / recurs.

• asistenţă în procesul de restituire a TVA şi a altor impozite
achitate în plus.
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