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Pe scurt

Cadrul legal al Republicii Moldova
Acordul privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine 

În detaliu

Prin modificările aprobate de
Parlament, a fost asigurat
cadrul legislativ necesar
a permite instituţiilor 
financiare raportoare ale
Republicii Moldova (definite
astfel prin Acordul FATCA)
transmită către autorităţile 
fiscale americane informaţi
privind conturile deţinute 
cetăţenii americani, care
sub incidenţa prevederilor 
Acordului menționat.  

Organele fiscale din Moldova
pot solicita instituțiilor din
care cad sub incidența 
Acordului FATCA prezentarea
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Implementarea Acordului
dintre Moldova şi SUA

adrul legal al Republicii Moldova a fost actualizat în vederea implementării
privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine 

aprobate de
a fost asigurat

necesar pentru

raportoare ale
(definite

Acordul FATCA) să 
către autorităţile 

fiscale americane informaţiile
privind conturile deţinute de

care cad
sub incidenţa prevederilor 

din Moldova
din țară 

prezentarea

informaţiilor prevăzute prin 
Acord.

De asemenea, instituţiile 
financiare raportoare ale
Republicii Moldova dispun de
dreptul reținerii la sursă a 
impozitului prestabilit în
condiţiile prevăzute în Acordul 
FATCA.

Aceste modificări legislative au 
intrat în vigoare la data de 29
ianuarie 2016.

[Sursa: Legea pentru

implementarea prevederilor

Actului privind îndeplinirea

obligaţiilor fiscale cu privire la 

conturile străine (FATCA) şi  

pentru modificarea şi 

completarea unor acte

legislative, Monitorul Oficial

nr. 20

data de 29 ianuarie 2016

De reţinut

Conform prevederilor
Acordului FATCA, dacă clienţii 
care cad sub incidenţa 
Acordului
consimţămâ
furnizarea informaţiilor 
aferente, instituţiile financiare 
raportoare ale Republicii
Moldova nu
conturi
închid
acestor clien

www.pwc.com

ordului FATCA

implementării prevederilor cuprinse în
privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine („FATCA”).

completarea unor acte

legislative, Monitorul Oficial

nr. 20 – 24 (5453 - 5457) din

data de 29 ianuarie 2016]

De reţinut

Conform prevederilor
Acordului FATCA, dacă clienţii 
care cad sub incidenţa 
Acordului nu îşi exprimă 
consimţământul privind
furnizarea informaţiilor 
aferente, instituţiile financiare 
raportoare ale Republicii
Moldova nu vor deschide
conturi, sau respectiv vor
închide conturile deschise ale
acestor clienți. 
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 

Mihaela Mitroi
Partener
Mihaela.Mitroi@ro.pwc.com

Alexandru Munteanu
Manager, Avocat
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com

Lilia Ţapu
Manager
Lilia.Tapu@ro.pwc.com
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