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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative  

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte normative.                                                  

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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                                                                      Aprobat 

                                                      prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 121 din 5 aprilie 2022) de 

către  domnul Radu Marian, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Cu referire la art. I din proiectul de lege, în partea ce ține de completarea 

art. 24 din Codul fiscal nr. 1163/1997 cu alin. (10
1
) prin care se urmărește 

simplificarea procesului de deducere a cheltuielilor neconfirmate documentar, 

suportate în cadrul activității de întreprinzător, care au fost achitate prin 

intermediul cardului bancar de plată de afaceri (business), se susține în redacția 

prezentului aviz. 

Astfel, fără a ține cont de limita impusă în art. 24 alin. (10) în mărime de 

0,2% din venitul impozabil, vor fi recunoscute spre deducere, în scopuri fiscale, 

cheltuielile neconfirmate documentar, suportate de contribuabil pe parcursul 

perioadei fiscale, care au fost achitate cu cardul bancar de plată de afaceri 

(business). 

Cu referire la art. II din proiectul de lege, ce vizează completarea art. 11 

din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 cu alin. (7
2
) prin care 

se propune acceptarea bonurilor emise de echipamente de casă și control în 

calitate de documente confirmative în cazul plății prin intermediul cardului 

bancar corporativ, nu se susține, în contextul în care, în baza modificării propuse 

la art. 24 din Codul fiscal nr. 1163/1997, vor fi permise la deducere cheltuielile 

neconfirmate documentar, suportate și achitate prin intermediul cardului bancar 

de plată de afaceri (business). 

În acest sens, decade necesitatea modificării art. 11 din  Legea 

contabilității și raportării financiare nr. 287/2017. 

În partea ce ține de completarea art. 11 din legea sus-numită cu alin. (7
3
), 

prin care se urmărește excluderea textului „L.Ș.” din facturile fiscale și din alte 

documente primare de strictă evidență utilizate în activitatea de întreprinzător și 

specificarea expresă a lipsei necesității de aplicare a acestuia, precum și 

specificarea în mod expres în documentele primare (inclusiv în cele cu regim 

special) că aplicarea ștampilei nu este obligatorie, nu se susține. 

Potrivit art. 3 pct. 5 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi, întreprinderile şi întreprinzătorii nu sunt obligaţi să deţină şi să 

aplice ştampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia 

prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, 

cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana 

împuternicită de întreprindere sau de întreprinzător. 
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De asemenea, potrivit art. 11 alin. (7) din Legea contabilității și raportării 

financiare nr. 287/2017, documentele primare conţin următoarele elemente 

obligatorii: 

a) denumirea şi numărul documentului; 

b) data întocmirii documentului; 

c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii în numele căreia este 

întocmit documentul; 

d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, 

iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal); 

e) conţinutul faptelor economice; 

f) etaloanele cantitative şi valorice în care sunt exprimate faptele 

economice; 

g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de 

efectuarea (producerea) faptelor economice. 

Astfel, ștampila nu reprezintă un element obligatoriu al documentului 

primar și, respectiv, reglementarea suplimentară a acestei neobligații nu 

condiționează o plusvaloare. 

Prin urmare, în vederea evitării unor tratamente ambigue cu referire la 

necesitatea aplicării ștampilei pe documentele contabile, în baza actelor 

normative de reglementare a domeniului contabil, comunicăm că Ministerul 

Finanțelor a demarat o activitate de revizuire a actelor normative menționate, în 

scopul modificării acestora pentru a exclude prevederile referitoare la aplicarea 

ștampilei. 

Totodată, în vederea respectării normelor de tehnică legislativă, propunem 

următoarea redacție a proiectului de lege: 

„Art. I – Articolul 24 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

se completează cu alineatul (10
1
) cu următorul cuprins: 

 „(10
1
) Limita menționată în alineatul (10) nu se aplică în cazul 

cheltuielilor ordinare și necesare, neconfirmate documentar, suportate de 

contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, care au fost achitate prin intermediul 

cardului bancar de plată de afaceri (business).” 

Art. II – (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va 

aduce actele normative în concordanță cu prezenta lege.”. 

 

 

 




