
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

 

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului 

multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de 

informații privind conturile financiare, semnat la 29 octombrie 2014 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 14 alin. (4) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru 

schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la 

29 octombrie 2014. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru,     

ministrul afacerilor externe  

şi integrării europene        Nicolae POPESCU 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente 

pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. 1. – Se ratifică Acordul multilateral al autorităților competente pentru 

schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la 

29 octombrie 2014. 

Art. 2. – Guvernul și alte instituții ale statului vor întreprinde măsurile 

necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menționat. 

Art. 3. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

Președintele Parlamentului 



Argumentarea necesiti{ii ratificlrii Acordului multilateral al autoritifilor
competente pentru schimbul automat de informafii privind confurile financiare,

semnat la Berlin, la29 octombrie2Ol{

A. Descrierea tratatului
in februarie 2014, Organizafia pentru Cooperare qi Dezvoltare Economici

(OCDE) a publicat principalele elemente ale unui standard global pentru schimbul
automat de informalii privind conturile financiare, care ulterior au fost aprobate de

minigtrii de finanle a G2O gi guvernatorii bdncilor centrale. in iulie 2014, Consiliul
OCDE a publicat standardul global complet, inclusiv comentariile pe marginea

Modelului de Acord dintre autoritelle competente qi a Standardului Comun de

Raportare gi de Precaufie pentru Informaliile privind Conturile Financiare Ei

Modalitilile informatice de punere in aplicare a standardului global. Acordul
multilateral al autoritefilor competente pentru schimbul automat de informalii
privind conturile financiare (in continuare Acord) a fost semnat la 29 octombrie
2014,laBerlin, de citre 61 jurisdicfii, actualmente fiind implementat de citre 108

jurisdicfii semnatare.

Prezentul Acord constituie cadrul normativ pentru realizarca prevederilor

art. 6 din Convenlia privind asistenta administrativi reciprocd in materie fiscali
(Strasbourg,25 ianuarie 1988), dupd cum a fost amendatd prin Protocolul din 2010,
qi este deschis spre semnare statelor membre la aceasta. Pentru Republica Moldova,
Convenlia a intrat in vigoare la I martie2012.

Acordul are drept scop imbundtdlirea conformdrii fiscale internalionale prin
dezvoltarea relaliilor dintre statele semnatare, prin prisma asistenlei reciproce in
domeniul fiscal. Este de menlionat, cE inaintea efectudrii unui schimb automat de

informalii intre doud autorit[li competente, Convenlia pentru asistenld

administrativd reciproc5 in materie fiscal[ si Protocolul de modificare la aceasta,

trebuie sd fie in vigoare in relalia dintre cele douS state. Respectiv, doud sau mai
multe state pot conveni pe baze reciproce asupra realizdrii schimbului automat de

informalii pe principii bilaterale intre autoriteflle competente.

Acordul multilateral constd dintr-o serie de clauze gi secliuni (8 Secfiuni gi 6
Anexe), care reglementeazd. modalitdlile de schimb necesare asigurdrii unui flux de

informalii adecvat. Clauzele introductive stabilesc normele interne privind
raportarea gi precaulia, confidenlialitatea, garanliile gi infrastructura necesard

pentru o relalie eficientd de schimb de informajii intre autoritetile competente.

in conformitate cu prevederile art. 3 din Legeanr. 595i 1999 privind tratatele

internafionale ale Republicii Moldova, prezentul Acord este unul
interguvernamental.

B. Analiza de impact

Informafii generale. Prin prezentul proiect se propune ratificarea Acordului
menlionat reieEind din necesitatea alinierii la standardele intemalionale de efectuare a



schimbului de informatii in scopuri fiscale, ca urnare aderirii Republicii Moldova, in
noiembrie 2016 la Forum Global al OCDE privind transparenta gi schimbul de

informaJii in scopuri fiscale.

Acordul va permite Republicii Moldova sd efectueze schimbul de informaJii

cu jurisdicliile semnatare la nivelul standardului convenit de OCDE, in scopul

identificirii persoanelor fizice sau entitetilor, care se eschiveazd de la declararea

veniturilor gi plata impozitelor, prin transferul banilor in conturile din strdinitate,

acesta fiind un pas important spre transparentizarcaveniturilor. in acest sens, dat fiind
faptul cd schimbul de informaJii se va desf[gura pe baze bilaterale intre autorit5lile
competente, Republica Moldoyaya face o list[ a statelor cu care doregte sdrealizeze

in mod automat acest schimb de informalii. Datoritd acestor schimburi de informatii
financiare, Serviciul Fiscal de Stat ya a'vea o imagine de ansamblu asupra soldurilor
sau valorii conturilor delinute in striindtate de rezidenlii Republicii Moldova.

La aceasta, menliondm cd schimbul va cuprinde, informalii pentru

identificarea persoanei (nume, adresS, cod fiscal), informalii referitoarc la numdrul

contului, numele gi numdrul de identificare (dacd exist[) al instituliei financiare

raportoare, informalii despre soldul sau valoarea contului, iar in cazul unui cont de

custodie va conline informafii referitoare la suma brutd a dobAnzii, dividendelor sau a

altor venituri pentru activele existente in cont sau suma brut[ a incasdrilor din

v 6tuar ea s au rds cump dr ar ea active lor fi nanc i are.

De asemenea, este de menfionat, c[ aplicarea eficientl a prevederilor

Acordului prevede implementarea Standardului Comun de Raportatre qi de Precaulie

pentru Informaliile privind Conturile Financiare. Standardul menlionat stabileEte

normele de raportare gi de precaufie care trebuie sd fie aplicate de cdtre instituliile

financiare raportoare pentru a permite Republicii Moldova si efectueazd schimbul

automat de informafii. Astfel, in baza Acordului ratificat, Ministerul Finanlelor

urmeazd sd asiguri implementarea Standardului Comun de Raportare prin elaborarea

;i aprobarea Ordinului al Ministerului Finanlelor.

Aspectul politic, cultural 9i social. Ratificarea Acordului nominahzat va

consolida cadrul juridic existent intre Republica Moldova Ei statele membre, prin

fortificarea imaginii tlrli pe arena internalionald, gi, in consecin![, sporirea

transparenlei in activitatea de administrare fiscald a !6rii.

Aspectul economic ai de mediu. Acordul nu conline prevederi care ar ayea

repercusiuni negative asupra economiei Republicii Moldova, precum qi asupra

mediului. Necesitatea ratificdrii Acordului apare in contextul in care integratea

ascendentd a economiei mondiale, precum Ei importanla combaterii fenomenului

evaziunii fiscale, a f5cut cooperarea fiscal5 intemalionald gi schimbul de informalii

mai importantd decdt oricind. Prin urmare, schimbul automat de informalii fiscale

privind conturile financiare va deveni astfel un instrument important pentru reducerea

economiei tenebre, contracararea fluxurilor ilegale a capitalului in strdin[tate,



combaterea eyaziunii fiscale gi o sursd suplimentard pentru colectarea veniturilor la

buget.

Aspectul normativ. Prevederile Acordului sint compatibile cu tratatele

intemalionale la care Republica Moldova este parte gi cu normele juridice

intemalionale aferente domeniului respectiv. Implementarea Acordului va necesita

ajustarea Legii nr. 20212017 cu privire la activitatea bdncilor in concordanf6 cu

prevederile Standardului Comun de Raportare qi de Precaulie pentru Informaliile
privind Conturile Financiare, ce ar reglementa procedural colectarea, transmiterea,
re c epli onare a q i utilizar ea informati ilor aferente c onturi I or fi nanci are.

Aspectul institufional gi organizatoric. Aplicarea prevederilor Acordului
nu presupune infiintarea unor structuri noi, abilitarea unor persoane sau instituJii cu

funclii qi imputerniciri noi. in acest sens, Serviciul Fiscal de Stat este desemnat in
calitate de autoritatea responsabil6 de implementarea Acordului dat.

Aspectul financiar. Implementarea Acordului respectiv impune o contribulie

anuald pentru acoperirea costurilor activitellor Secretariatului Organismului de

Coordonare. Costurile totale se impart in mod egal intre ldrile semnatare . Pe baza

costurilor suportate in anii anteriori, se aEteaptd cd contribufia anualb pentru

semnatar si fie de circa 8000 EUR qi va fi p16tiffi din bugetul Serviciului Fiscal de

Stat incep6nd cu anul semndrii Acordului.

Aspectul temporar. Republica Moldova ratificd acest Acord pe o perioadd

nelimitat[ de timp. Acordul va intra in vigoare intre dou[ autorit[1i competente la

ultima dintre urmitoarele date:

r data la care cea de-a doua dintre cele dou6 autorit5li competente a trimis

notificarea cdtre Secretariatul Organismului de Coordonare conform art.1 par.7,

inclusiv listarea jurisdicliei celeilalte autoritSli competente conform

subparagrafului I (0 qi, dacd este cazul,

r data la care Convenlia OCDE privind asistenla administrativd reciprocl

in materie fiscali a intrat in vigoare qi produce efecte pentru ambele jurisdiclii.

O autoritate competenti poate inceta participarea sa la acest Acord sau in

leg[turd cu o anumitd autoritate competentd, printr-o notificare de incetare in scris

cdtre Secretariatul Organismului de Coordonare. O astfel de incetare devine

efectivd in prima zi a lunii care urneazd expir[rii unei perioade de 12 luni de la

data notificdrii de incetare. in cantl incetdrii, toate informafiile primite anterior

conform acestui Acord vor rdm6ne confidentiale Si subiect al termenilor din

Convenlie.

C. Analiza oportunitdlii ratifi cdrii
in conformitate cu condiliile procedurale, prezentul Acord a fost semnat de

cdtre Ministrul finanlelor la data de 20 septembrie 2020, prin Declaratia propusi

de citre Secretariatul Organismului de Coordonare, aceasta reprezentdnd un

instrument, prin care Republica Moldova se considerd partea Acordului



nominalizat. Astfel, Republica Moldova a transmis in adresa Secretariatului
Declaralia semnatd qi Anexa F la Acordul vizat completati cu datele la care se

intenfione azd, sd, se face schimbul de informafii. in cazul Republicii Moldova,
schimbul automat de informalii se va face incepAnd cu luna septembrie 2023.

Acordul a fost semnat in limba englezd,, francezd,, textele fiind egal

autentice.

Prezentul Acord va fi aplicat pe o perioad6 nelimitati de timp.
in vederea implement[rii Acordului respectiv, urmeazd a fi promovatd

Legea privind implementarea Acordului multilateral al autoritelilor competente

pentru schimbul automat de informalii privind conturile financiare, precum Ei

efectuate ajustdri la Legea nr.20212017 cu privire la activitatea bincilor. Totodatd,

Ministerul Finanlelor urrneazd sd asigure implementarea Standardului Comun de

Raportare aprobat prin Ordinul Ministerului Finanlelor.

Reiegind din cele expuse qi lindnd cont cd Acordul este unul important
pentru Republica Moldova in scopul combaterii evaziunii fiscale, se consider6

oportund ratificarea Acordului multilateral al autorit6lilor competente pentru

schimbul automat de informafii privind conturile financiare.

MINISTRU Dumitru BUDIANSCHI
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