
86 | pagina nr. 4(26), iulie 2015

Pentru Republica Moldova, semnarea Acordului de Aso-
ciere cu Uniunea Europeană (UE) a fost, în mod cert, 
unul dintre cele mai importante evenimente din perioada 
recentă. Se așteaptă ca Acordul de Asociere să deschidă 
porţile Moldovei către Comunitatea Europeană, oferin-
du-i totodată și beneficiile aferente. Totuși, modificările 
care urmează să se producă depind, în mod firesc, de în-
deplinirea angajamentelor asumate de țara noastră, dar și 
de nivelul de informare corespunzătoare a populației și a 
mediului de afaceri. 

Anumite prevederi din Acordul de Asociere se aplică 
cu titlu provizoriu din 1 septembrie 2014. Pentru intrarea 
definitivă în vigoare a acestuia este necesar ca toate State-
le Membre ale UE să finalizeze procedurile de ratificare.

Unul dintre angajamentele asumate de Republica 
Moldova prin semnarea Acordului de Asociere este ar-
monizarea treptată a legislației naționale din domeniul 
impozitelor și taxelor indirecte la cele aplicabile la nivel 
european. În acest context, va fi necesară transpunerea 
directivelor și regulamentelor UE în legislația națională. 

Potrivit planului național de acțiuni pentru implemen-

tarea Acordului de Asociere în perioada 2014 - 20161, Minis-
terul Finanțelor și Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sunt 
autorităţile care vor asigura elaborarea modificărilor la cadrul 
fiscal aplicabil. Pe lîngă taxa pe valoare adăugată, planul mai 
vizează și alte domenii, precum accizele și taxele vamale. 

Directiva privind sistemul comun al T.V.A.2 (Directiva 
T.V.A.) are drept obiectiv înfiinţarea unei pieţe interne în 
care să se elimine factorii care pot denatura concurenţa la 
nivel naţional și comunitar. Totuși, Directiva T.V.A. oferă 
și un anumit grad de flexibilitate Statelor Membre, prin 
menținerea dreptului de decizie asupra unor aspecte ce 
țin de modul de funcționare a T.V.A. (e.g. cote, restricţii 
privind dreptul de deducere a T.V.A., etc.). 

Un alt aspect esențial pe care trebuie să-l cunoaștem 
este acela că, pe parcursul întregului proces de armoni-
zare, autorităţile responsabile din Republica Moldova au 
obligaţia a consulta periodic reprezentanţii mediului de 

1 Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea 
Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016

2 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind 
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
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afaceri, a ţine cont de recomandările prezentate de aceș-
tia și a oferi un interval de timp rezonabil între publicarea 
dispozițiilor noi sau modificate și intrarea lor în vigoare. 

În altă ordine de idei, procesul de armonizare a 
legislației de T.V.A. a Republicii Moldova la cerințele UE, 
precum și modul de funcționare și aplicare a acesteia în 
viitor, va fi realizat sub controlul strict al Comisiei Euro-
pene. De asemenea, rolul Curții de Justiție a Uniunii Eu-
ropene (CJUE) în stabilirea compatibilității legislației na-
ţionale din domeniul T.V.A. cu legislația europeană va fi 
unul crucial și pentru țara noastră. În baza informațiilor 
oficiale disponibile, în perioada 1970 – 2013, cauzele în 
care CJUE a emis decizii pentru taxe indirecte au o pon-
dere de peste 80% din totalul cauzelor de natură fiscală.

Potrivit calendarului de armonizare, Republica Mol-
dova urmează să-și redefinească întreg sistemul de T.V.A. 
în termen general de 10 ani de la intrarea în vigoare a 
Acordului de Asociere. În mod schematic, acest proces 
poate fi prezentat în felul următor.

 

Cele mai importante aspecte ce derivă din Direc-
tiva T.V.A. se referă la persoane impozabile, noțiunea 
de operațiuni taxabile, locul operațiunii taxabile, cote 
T.V.A., precum și scutiri de T.V.A.

Persoane impozabile. Conform Directivei T.V.A., persoa-
nele impozabile se vor identifica după următoarele criterii:

•	 acestea acţionează în mod independent din punct 
de vedere juridic; și 

•	 acestea desfășoară în orice loc orice activitate 
economică, indiferent de scopul sau rezultatele 
activității respective. 

Tot persoană impozabilă este considerată și persoana 
care efectuează ocazional anumite operaţiuni (de exem-
plu, livrare de clădiri în anumite condiţii, livrare de tere-
nuri construibile etc.). 

De asemenea, Directiva T.V.A. prevede și aplicarea unui 
concept absolut nou – „persoană impozabilă unică”. Acest tip 
de persoană impozabilă include un grup de persoane inde-
pendente juridic stabilite pe teritoriul unui Stat Membru, care 
au legături financiare, economice și organizaționale între ele.  

Funcționalitatea și recunoașterea unui astfel de concept 
este confirmată și de cauza3 examinată de CJUE și care vi-

3 Hotărîrea CJUE din 9 aprilie 2013 în cauza C-85/11 Comisia Europeană 
împotriva Irlandei.

zează compatibilitatea legislației de T.V.A. a Irlandei cu ri-
gorile europene, în materie de determinare a persoanei im-
pozabile. În mod particular, Irlanda a permis unor persoane 
neimpozabile să fie membre ale unui grup de persoane con-
siderate ca persoană impozabilă unică. Comisia Europea-
nă, însă, a considerat această prevedere a legislaţiei Irlandei 
drept incompatibilă cu Directiva TVA. Totuși, CJUE a emis 
decizia în favoarea Irlandei, argument în acest sens fiind lip-
sa unor prevederi exprese în noţiunea de persoană impoza-
bilă unică. Această cauză a reprezentat un precedent impor-
tant pentru alte țări, precum Danemarca, Cehia, Finlanda și 
Marea Britanie, care au susținut poziția Irlandei.

În mod sigur, acest concept poate fi o adevărată provo-
care și pentru Republica Moldova în determinarea unui 
astfel de grup și asimilarea acestuia cu persoana impoza-
bilă unică, precum și în modul de administrare a siste-
mului de T.V.A. aferent.

Operațiuni taxabile. Directiva T.V.A. prevede pa-
tru categorii de operaţiuni taxabile, și anume: livrări de 
bunuri, achiziţii intracomunitare de bunuri, prestări de 
servicii și import de bunuri. Fiecare din aceste tipuri de 
operațiuni este definit de reguli specifice, fiind prevăzute 
și excepții de la regula de bază.

•	 Livrarea	 de	 bunuri presupune transferul dreptu-
lui de a dispune de bunuri materiale în calitate de 
proprietar. Exemple de livrări de bunuri sunt și 
transferul de bunuri în baza contractului de comi-
sion, predarea bunurilor în baza unui contract cu 
plata în rate (cu anumite excepții) și altele.
Atragem atenția asupra faptului că, potrivit Di-
rectivei, transferul activelor companiei în anumite 
condiții, oferirea cadourilor de mică valoare și a 
mostrelor în scopul desfășurării activității nu re-
prezintă operațiuni taxabile.
Totodată, Republica Moldova va avea dreptul a de-
cide, dacă anumite operaţiuni reprezintă livrări de 
bunuri (de exemplu, transmiterea anumitor drep-
turi asupra bunurilor imobile). 

•	 Achiziţia	 intracomunitară	 de	 bunuri presupune 
obţinerea dreptului de a dispune de bunuri mobile 
expediate sau transportate într-un alt Stat Membru 
decît cel în care a început expedierea sau transpor-
tul bunurilor (reprezentarea grafică alăturată).

*Livrare intra-comunitară       ** Achiziție intra-comunitară
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•	 Prestarea	 de	 servicii este definită drept orice 
operațiune care nu reprezintă livrare de bunuri. 
Exemple de prestări de servicii sunt cesiunea de 
bunuri nemateriale, utilizarea bunurilor contribu-
abilului în alte scopuri decât pentru desfășurarea 
activității sale, și altele.
Ținem să menționăm că identificarea categoriei 
din care face parte o operațiune taxabilă poate fi 
destul de dificilă în practică. 

•	 Importul	de	bunuri este o altă categorie de operaţi-
uni taxabile, care se caracterizează prin intrarea în 
Comunitate a unor bunuri care nu se află în liberă 
circulație. 

Locul operaţiunii taxabile. Mai întâi, trebuie să subli-
niem faptul că determinarea locului operațiunii taxabi-
le poate genera anumite conflicte între Statele Membre, 
dacă nu se aplică aceleași reguli de identificare. Direc-
tiva TVA prevede reguli diferite în funcție de categoria 
operațiunii taxabile.

Modificările ce vizează determinarea locului prestării 
pentru servicii urmează a fi operate în legislația Republi-
cii Moldova în termen de maximum trei ani de la data 
intrării în vigoare a Acordului de Asociere. În acest scop, 
regula generală stabilită prin Directiva T.V.A. presupu-
ne identificarea locului operațiunii taxabile în funcție de 
statutul beneficiarului de servicii, și anume:

•	 Serviciile prestate unei persoane impozabile - se 
taxează cu T.V.A. la sediul beneficiarului

•	 Serviciile prestate unei persoane neimpozabile - se 
taxează cu TVA la sediul prestatorului

În absenţa sediului, se va lua în considerare domiciliul 
sau reședinţa persoanei.

Totuși, Directiva T.V.A. prevede și un număr consi-
derabil de excepţii de la regula generală. Aceste excepţii 
sunt aplicabile pentru serviciile aferente bunurilor imo-
bile, de transport de călători, serviciile culturale, artistice, 
educaționale, de intermediere, electronice și altele.  

De exemplu, într-o cauză recentă4 , CJUE s-a pronun-
ţat asupra regulii de determinare a locului operaţiunii 
pentru serviciile de depozitare prestate unei persoane 
impozabile. În mod particular au fost analizate următoa-
rele interpretări posibile în stabilirea locului operațiunii:

•	 Regula generală, potrivit căreia serviciile se taxea-
ză cu T.V.A. la sediul beneficiarului;

•	 Excepţia de la regula generală, potrivit căreia ser-
viciile ce țin de bunurile imobile se taxează cu 
T.V.A. acolo unde este situat bunul imobil.

Hotărârea Curţii a evidenţiat posibilitatea aplicării ex-
cepţiei de la regula generală doar în cazul în care servi-
ciile de depozitare sunt însoţite de dreptul de utilizare a 
bunului imobil, acordat beneficiarului prestaţiei.    

Vă atragem atenţia că date fiind natura și modul de 
funcţionare a serviciilor, precum și problemele cu care 
se confruntă Statele Membre în colectarea T.V.A. aferente 
unor astfel de operaţiuni (în multe cazuri T.V.A. aferentă 
nu este colectată în niciun stat), la nivel european prestă-
rile de servicii rămân o prioritate, iar modificările ce țin 
de regulile inițiale sunt în continuă evoluție.

Cote T.V.A. Cotele T.V.A. aplicabile actualmente în 
Republica Moldova corespund cerințelor Directivei. 
Menționăm că, potrivit Directivei TVA, cota standard a ta-
xei pe valoarea adăugată aplicate de Statele Membre ar tre-
bui să nu fie mai mică de 15%, iar cota redusă să nu fie mai 
mică de 5%. Aceste cerințe sunt aplicabile până la sfârșitul 
anului 2015. Deocamdată, nu au fost anunțate modificări 
în privința cotelor minime aplicabile din anul 2016.

Statele Membre pot aplica una sau două cote reduse, și 
doar pentru anumite tipuri de operațiuni stabilite expres 
în anexa nr. III la Directiva T.V.A. Exemple de operaţiuni 
care se taxează cu cota redusă a T.V.A. sunt furnizarea 
apei, transportul de persoane, livrarea de echipamente 
medicale, receptarea serviciilor de radiodifuziune și te-
leviziune și altele.

Ținem să subliniem faptul că această listă se revizuiește 
la fiecare doi ani. 

Scutiri T.V.A. Gestionarea echilibrată și eficientă a re-
surselor UE presupune și existenţa unei liste comune de 
scutiri. Ca și în cazul cotelor T.V.A. reduse, lista operaţiu-
nilor scutite de T.V.A. este prevăzută expres de Directiva 
T.V.A., care le clasifică în:

•	 scutiri cu drept de deducere (de exemplu, 
operațiuni de export, livrările intra-comunitare, 
transport internațional). Acest tip de operațiune 
va substitui practic livrările la cota zero prevăzute 
de legislația curentă a Republicii Moldova;

4 Hotărîrea CJUE din 27 iunie 2013 în cauza  C-155/12 Ministerul Finanţelor 
împotriva RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.
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•	 scutiri fără drept de deducere (de exemplu, servi-
cii de îngrijire medicală, servicii financiare) care 
vor înlocui livrările scutite prevăzute de legislația 
naţională curentă.

În concluzie, sistemul de T.V.A. moldovenesc va fi su-
pus unor modificări importante ca urmare a armonizării 
legislației locale la Directiva T.V.A. Exemple în acest sens 
sunt modificarea regulilor în baza cărora se determină lo-
cul prestării de servicii, redefinirea listei de livrări scutite de 
T.V.A., introducerea unor concepte noi de achiziții intraco-
munitare de bunuri/livrări intracomunitare de bunuri etc.

Prezentăm mai jos cîteva exemple de determinare a lo-
cului prestării serviciilor în funcție de legislația Moldovei 
aplicabilă la moment versus Directiva T.V.A.:

•	 Serviciile de evaluare a bunurilor imobile: legislaţia 
Moldovei prevede stabilirea locului livrării unde 
se află bunurile imobile (indiferent de statutul be-
neficiarului serviciilor), iar Directiva T.V.A. pre-
vede stabilirea locului operațiunii în dependență 
de statutul beneficiarului (în cazul beneficiarului 
persoană impozabilă - locul unde este situat bunul 
imobil; în cazul beneficiarului persoană neimpo-
zabilă – locul prestării efective a serviciului);

•	 Serviciile de consultanță: legislația Moldovei preve-

de stabilirea locului livrării la beneficiarul serviciilor 
(indiferent de statutul acestuia), iar Directiva T.V.A. 
prevede stabilirea locului operațiunii în dependență 
de statutul beneficiarului (în cazul beneficiarului 
persoană impozabilă / persoană neimpozabilă stabi-
lită în afara UE - la beneficiar; în cazul beneficiarului 
persoană neimpozabilă stabilită în UE – la prestator). 

Exemple de livrări care urmează a fi taxate cu T.V.A. sunt 
livrările de automobile, cărți, instruire a personalului etc. 

Implementarea legislației europene va reprezenta un 
exercițiu destul de complex, iar cerințele de compatibili-
tate cu legislaţia europeană vor constitui o provocare ma-
joră pentru Republica Moldova. Pe parcursul întregului 
proces de armonizare, atât autoritățile responsabile cât și 
mediul de afaceri vor trebui să depună un efort conside-
rabil pentru înțelegerea și aplicarea noilor reguli. 

În mod particular, pentru mediul de afaceri este abso-
lut vitală implicarea în cadrul procesului de armonizare 
în vederea neadmiterii/revocării eventualelor prevederi 
incompatibile cu cerințele aplicabile în UE. De aseme-
nea, planificarea din timp a propriei afaceri, prin iden-
tificarea potenţialelor riscuri și oportunități în condițiile 
funcționalității conceptului de „piață internă”, va repre-
zenta un adevărat tur de forță.

Лилиана Агаркова
экономист

Финансовые нарушения (преступления) с каждым 
годом становятся все более разнообразными. К ним 
относятся: уклонение от уплаты налогов и налоговое 
мошенничество, отмывание денег, вымогательство, 

коррупция, инсайдерская торговля, мошенническое 
банкротство. Такого рода незаконная деятельность 
способствует аккумулированию значительной мас-
сы денег «в чужих руках», что приводит к оттоку 
капитала и недополучению денежных средств в бюд-
жет. Подписав Соглашение, Молдова обязалась со-
вершенствовать и гармонизировать налоговое зако-
нодательство с Директивами ЕС в области борьбы с 
налоговым мошенничеством и уклонением от упла-
ты налогов. 

Совершенствование налогового администрирова-
ния всегда было одним из приоритетных направле-
ний деятельности Министерства финансов и налого-
вых органов. За последние десятилетия происходили 
значительные изменения в налоговом администри-
ровании, однако в основном они были направле-
ны на увеличение доходов бюджета, на достижение 
определенных целей совершенствования налоговой 

О гармонизации процедур 
по налоговому администрированию 

в рамках реализации Соглашения об ассоциации 
между Европейским союзом и Республикой Молдова


