Sinteza obiecţiilor şi propunerilor
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Nr.
d/o

Autoritatea
publică

Conţinutul obiecţiilor/propunerilor

Opinia autorului

1.

Ministerul
Finanţelor
Inspectoratul
Fiscal Principal de
Stat
Scrisoare nr. 2611/2-09-258/1048
din 13 februarie
2013

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) al Codului fiscal nr.
1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilii sunt
obligaţi să ţină evidenţa contabilă conform normelor şi
modului stabilit de legislaţie, să efectueze încasările
băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi
sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar
(maşină de casă şi de control cu memorie fiscală,
sistemul informatic „Gateway Fiscal”), respectînd
reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista
genurilor de activitate al căror specific permite
efectuarea încăsărilor băneşti în numerar fără aplicarea
maşinilor de casă şi de control.
Actul normativ de bază care reglementează
utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie
fiscală este Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie
1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi
control cu memorie fiscală pentru efectuarea
decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 15 aprilie 2008, ediţie
specială), cu modificările ulterioare.
Recent, pentru ridicarea nivelului de performanţă a
maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală,
Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi
control a operat modificări în Cerinţele tehnice faţă de
maşinile de casă şi control.
Din considerentele expuse, nu se susţine extinderea
ariei de neaplicare a maşinilor de casă şi de control cu

Nu se acceptă.
Potrivit alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 134-XVI din 28
aprilie 1998 cu privire la mediere, activitatea de mediator nu este
activitate de întreprinzător şi nu poate fi raportată la o astfel de
activitate, fiind o activitate profesională liberă, similară activităţii
avocaţilor, notarilor şi executorilor judecătoreşti.
Dat fiind faptul, că în Anexa la Regulamentul cu privire la
aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea
decontărilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28
aprilie 1998 (Anexa nr. 5) este prevăzută Lista genurilor de
activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti
în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control, printre
care sunt incluse şi activităţile profesiilor libere conexe justiţiei,
în baza aceloraşi raţionamente considerăm oportună includerea în
această Listă inclusiv activitatea de mediator. Ministerul
Finanţelor nu a prezentat nici un argument cu privire la existenţa
unei distincţii a activităţii de mediator în raport cu celelalte
activităţi din cadrul profesiilor libere conexe sistemului justiţiei,
care la moment se regăsesc în Lista în cauză.
Atragem atenţia, că în Lista respectivă nu au fost efectuate
completările corespunzătoare impuse prin adoptarea Legii nr.
134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere, în scopul de a
introduce genul de activitate – „activitatea de mediator”, similar
pct. 13 „Prestarea serviciului de către avocaţi”, pct. 131
„Activitatea
executorului
judecătoresc”,
efectuate
la
implementarea legilor organice corespunzătoare.
Ca urmare a neoperării completării respective în Lista
1

memorie fiscală prin includerea noilor activităţi în
„Lista genurilor de activitate al căror specific permite
efectuarea decontărilor băneşti fără aplicarea maşinilor
de casă şi control”.

2.

Ministerul
Economiei
Scrisoare nr.04/2954 din 14
februarie 2013

În limita competenţelor funcţionale, Ministerul
Economiei comunică lipsa obiecţiilor la proiectul
Hotărîrii Guvernului „Cu privire la completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998”.
Totodată, în scopul conformării proiectului susenunţat cu prevederile Anexei nr. 3 din Hotărîrea
Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, Ministerul
Economiei propune coordonarea acestuia cu Comisia
interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control.

menţionată mai sus, neutilizarea maşinilor de casă şi control în
cadrul birourilor individuale şi asociate de mediator, prezintă o
încălcare a legislaţiei fiscale, deşi legea stabileşte că activitatea
de mediator nu este activitate de întreprinzător.
Excluderea neconcordanţei din Hotărîrea Guvernului nr. 474 din
28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control
cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, în
raport cu prevederile Legii nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu
privire la mediere, va determina la reglementarea neechivocă şi
clară a aspectelor financiar-fiscale în activitatea mediatorilor.
Referitor la Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi
control aprobate prin decizia Comisiei interdepartamentale
pentru maşinile de casă şi control invocate de către Ministerul
Finanţelor, este de menţionat că acestea stau la baza certificării
maşinilor de casă şi control, includerii lor în Registrul unic al
maşinilor de casă şi control, însă nu reglementează aspectele
financiar-fiscale în activitatea mediatorilor.
Nu se acceptă.
Această Comisie este instituită în cadrul Serviciului Fiscal
de Stat în scopul coordonării acţiunilor privind implementarea şi
exploatarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală în
domeniul decontărilor băneşti în numerar. Ministerul Finanţelor
este organul de specialitate a autorităţii administraţiei publice
centrale care determină politica în domeniul în cauză, în
subordinea căruia se află şi Inspectoratul Fiscal Principal de
Stat. Aceste autorităţi s-au expus asupra proiectului, făcînd
trimitere şi la Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control
aprobate prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru
maşinile de casă şi control.
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