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Introducere. Taxa pe valoa-
rea adăugată (în continuare 

– TVA), conform art. 93 din Codul 
fiscal (CF), este impozitul de stat ce 
reprezintă o formă de colectare la 
buget a unei părţi a valorii mărfu-
rilor livrate, serviciilor prestate care 
sînt supuse impozitării pe teritoriul 
Republicii Moldova, precum şi a 
unei părţi din valoarea mărfurilor, 
serviciilor impozabile importate în 
Republica Moldova. 

Taxa pe valoarea adăugată este 
o taxă care cuprinde toate fazele 
circuitului economic, respectiv pro-
ducţia, serviciile şi distribuţia pînă 
la vînzările către consumatorii fi-
nali, inclusiv.

Din punctul de vedere al buge-
tului de stat, taxa pe valoarea adău-
gată este un impozit indirect, care se 
stabileşte asupra operaţiilor privind 
transferul proprietăţii bunurilor şi 
asupra prestărilor de servicii. Este 
o taxă unică ce se percepe în mod 
fracţionat corespunzător valorii adă-
ugate la fiecare stadiu al circuitului 
economic. În articol, pe lîngă anali-
za legislației naționale privind mo-
dul de calculare și achitare a TVA 
în cazul transmiterii bunurilor în 
capitalul social al societăţilor, vom 
reflecta asupra unor întrebări ce țin 
de perfecționarea Codului fiscal. 

Metode și materiale aplicate. 
În procesul studiului au fost folosite 

următoarele metode de investigare 
științifică: analiza logică, analiza 
comparativă, analiza sistemică, ana-
liza dinamică și sinteza. În calitate 
de materiale au servit lucrările mai 
multor specialiști notorii din dome-
niul jurisprudenței.

Rezultate obținute și discuții. 
Dacă la perceperea impozitului pe 
venit în cazul majorării capitalului 
social prin aporturi nebăneşti totul 
este clar şi art. 20 din Codul fis-
cal expres prevede că contribuţiile 
la capitalul unui agent economic, 
prevăzute la art. 55, nu sînt sursele 
de venit, iar art. 55, alin. 1 din CF 
prevede că contribuţiile cu active 
la capitalul agentului economic, în 
schimbul cotei de participaţie în 
capitalul lui, nu sînt supuse impozi-
tării, în acest caz apar întrebări pri-
vind aplicarea TVA. 

Livrarea de mărfuri reprezintă 
transmiterea dreptului de proprie-
tate asupra mărfurilor prin comer-
cializarea lor, schimb, transmitere 
gratuită, transmitere cu plată parţi-
ală, achitarea salariului în expresie 
naturală, prin alte plăţi în expresie 
naturală, prin comercializarea măr-
furilor gajate în numele debitorului 
gajist, prin transmiterea mărfurilor 
în baza contractului de leasing fi-
nanciar; transmitere a mărfurilor de 
către comitent comisionarului, de 
către comisionar cumpărătorului, 

de către furnizor comisionarului şi 
de către comisionar comitentului 
în cadrul realizării contractului de 
comision. 

Livrarea (prestare) de servicii 
este activitatea de prestare a ser-
viciilor materiale şi nemateriale, 
de consum şi de producţie, inclu-
siv darea proprietăţii în arendă, 
locaţiune, uzufruct, leasing ope-
raţional, transmiterea drepturilor 
privind folosirea oricăror mărfuri 
contra plată, cu plată parţială sau 
gratuit; activitate de executare a 
lucrărilor de construcţii şi montaj, 
de reparaţie, de cercetări ştiinţifi-
ce, de construcţii experimentale 
şi a altor lucrări contra plată, cu 
plată parţială sau gratuit; activita-
te de prestare a serviciilor de către 
administratorul fiduciar cumpără-
torului şi de către administratorul 
fiduciar fondatorului administrării 
fiduciare în cadrul realizării con-
tractului de administrare fiduciară. 
Se consideră livrare efectuată de 
către fondatorul administrării fi-
duciare administratorului fiduciar 
serviciile prestate de către admi-
nistratorul fiduciar cumpărătorului 
în cadrul realizării contractului de 
administrare fiduciară. 

Livrarea impozabilă constituie 
livrarea de mărfuri, livrarea (pre-
starea) de servicii, cu excepţia celor 
scutite de TVA, efectuate de către 
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subiectul impozabil în procesul ac-
tivităţii de întreprinzător.

Reieșind din definițiile de mai 
sus și bazîndu-ne pe art. 95 din Cod 
fiscal al RM, se poate concluziona că 
și la contribuţiile cu active la capita-
lul agentului economic în schimbul 
cotei de participaţie în capitalul lui 
nu sînt supuse impozitării cu TVA, 
deoarece introducerea în capitalul 
social nu poate fi calificată ca li-
vrare, dar în cazul dat nu totul este 
atît de simplu. Pînă la 01.01.2013, 
introducerea activelor în capitalul 
social (inclusiv importate) se regle-
mentau de prevederile art. 103 al. 1, 
p. 23 din CF şi Hotărîrea Guvernu-
lui nr. 102 din 30.01.2007. Începînd 
cu 01.01.2013, articolul dat a fost 
anulat, probabil pentru a exclude 
posibilitatea abuzurilor de achitare 
a TVA la devamarea activelor mate-
riale importate. Dar deja cu începu-
tul anului 2014, legislația a suferit 
modificări în vederea posibilității 
introducerii activelor materiale în 
capitalul social, făra a achita TVA 
cu anumite restricții.

Așadar, din anul 2014 nu se 
aplică TVA la importul activelor 
materiale pe termen lung utilizate 
nemijlocit la fabricarea produselor, 
la prestarea serviciilor şi/sau execu-
tarea lucrărilor, destinate includerii 
în capitalul statutar (social) de art. 
103, alin. 1, p. 29 din Codul fiscal 
şi Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 
26.02.2014. În acest sens, la active-
le materiale pe termen lung utilizate 
nemijlocit la fabricarea produselor, 
la prestarea serviciilor şi/sau la exe-
cutarea lucrărilor se atribuie activele 
a căror uzură se raportează la costul 
produselor fabricate, serviciilor pre-
state şi/sau lucrărilor executate. 

Pentru a beneficia de facilitatea 
fiscală dată, aceste active materiale 
pe termen lung nu pot fi comercia-
lizate, transmise în arendă, locaţi-
une, uzufruct, leasing operaţional 
sau financiar pe parcursul a 3 ani 
din data validării declaraţiei vamale 
respective sau eliberării facturii fis-
cale. În cazul în care aceste active 
materiale pe termen lung se comer-
cializează, se transmit în arendă, 
locaţiune, uzufruct, leasing operaţi-
onal sau financiar pînă la expirarea 

a 3 ani, TVA se va calcula şi achita 
de la valoarea de intrare a acestora. 
În pofida restricțiilor menționate, 
există posibilitatea de a importa ac-
tive materiale fără achitarea TVA, 
spre exemplu, pentru majorarea ca-
pitalului social al întreprinderii, cu 
înstrainarea ulterioară nu a bunului, 
dar a părții sociale a întreprinderii.

Pe parcursul activităţii întreprin-
derilor, deseori apare necesitatea 
reorganizării lor din diferite motive 
– eficienţa economică, necesităţile 
procesului tehnologic, majorarea 
potenţialului întreprinderii, în sco-
pul cooperării mai efective cu alte 
întreprinderi, neînţelegerea dintre 
acţionari sau asociaţi, dorinţa sepa-
rării / divizării afacerilor etc.

Reieşind din scopul reorgani-
zării, persoana juridică se reorga-
nizează prin fuziune (contopire şi 
absorbţie), dezmembrare (divizare 
şi separare) sau transformare. Hotă-
rîrea de reorganizare se ia de fiecare 
persoană juridică în parte, în condi-
ţiile stabilite pentru modificarea ac-
telor de constituire. 

Agentul economic urmează să 
informeze Serviciul Fiscal de Stat 
despre efectuarea reorganizării. Însă 
această cerință nu este respectată de 
toți, deoarece persoanele care in-
formează se ciocnesc cu lipsa unei 
practici și a unei poziţii unice din 
partea lucrătorilor Serviciului Fiscal 
de Stat, organul care are obligaţie 
să urmărească corectitudinea apli-
cării legislaţiei fiscale. Persoanele 
cu funcţie de răspundere nedorind 
să-și asume responsabilitatea, iau 
decizii care duc la majorarea bazei 
impozabile, dar sînt în contradicţie 
cu legislaţia în vigoare, inclusiv cu 
Codul fiscal.

Așadar, vom încerca să analizăm 
legislaţia RM în vederea impozitării 
agenţilor economici în rezultatul re-
organizării. 

În conformitatea cu alin. 5, art. 
93 a Legii privind societăţile pe ac-
ţiuni nr. 1134-XII din 02.04.1997, 
reorganizarea societăţii se efectu-
ează pornindu-se de la valoarea de 
piaţă a activelor societăţii. Respec-
tiv efectuarea reevaluării activelor 
societăţii este o iniţiativă a socie-
tăţilor pe acţiuni, dar este și cerinţa 

legislaţiei, pe care societatea nu este 
în drept să o ignore. 

În conformitate cu lit. (c), alin. 
2, art. 41 din Legea privind socie-
tăţile pe acţiuni nr. 1134-XII din 
02.04.1997, aporturi la capitalul so-
cial pot fi bunuri care pot fi evaluate 
în bani şi, în conformitate cu alin. 7 
din acelaşi articol, valoarea de piaţă 
a aporturilor nebăneşti în capitalul 
social se aprobă în temeiul raportu-
lui organizaţiei de audit sau al altor 
organizaţii specializate care nu este 
persoana afiliată a societăţii.

În conformitate cu al. 2, art. 23 
din Legea privind societăţile cu răs-
pundere limitată nr. 135-XVI din 
14.06.2007, aportul în natură în ca-
pitalul social se evaluează în bani de 
către un evaluator independent. 

Conform Standardului Naţional 
de Contabilitate nr. 16, valoarea ve-
nală a mijloacelor fixe este valoarea 
de piaţă, ţinînd cont de destinaţia 
utilizării acestora. Această valoare 
se determină prin expertiza estima-
tivă efectuată de către specialişti 
(estimatori) calificaţi. Rezultatele 
reevaluări obiectului mijloacelor 
fixe după constatarea acestuia ca ac-
tiv sînt reflectate în felul următor: 

a) suma majorării valorii de bi-
lanţ se trece la majorarea capitalului 
propriu în postul de bilanţ ”Diferen-
ţa din reevaluarea activelor”; 

b) suma reducerii valorii de bi-
lanţ se trece la micşorarea capitalu-
lui propriu în postul de bilanţ ”Dife-
renţa din reevaluarea activelor”. 

Aceste modificări ale valorii de 
bilanţ sînt reflectate pe fiecare ac-
tiv în parte. Este interzisă compen-
sarea reducerii valorii de bilanţ din 
reevaluarea unui activ pe seama 
majorării valorii de bilanţ a altui 
activ. Cînd mijloacele fixe şi alte 
active pe termen lung sînt scoase 
din uz, sumele majorării şi micşo-
rării valorii de bilanţ sînt trecute 
respectiv la venituri şi cheltuieli 
ale activităţii de investiţii. 

Respectiv, rezultatul evaluării 
activelor trebuie să fie reflectat 
în bilanţul întreprinderii şi în ca-
zul în care reevaluarea a avut loc 
pînă la luarea deciziei de reorga-
nizare; baza valorică a proprietăţii 
agentului economic reorganizat se 
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determină reieşind din rezultatele 
evaluării.

În conformitate cu alin. 4, art. 
58 din Cod fiscal al RM, reorgani-
zarea agenţilor economici poate fi 
calificată sau necalificată. Conform 
alin. 5, art. 58 din CF, reorganizare 
calificată înseamnă reorganizarea, 
deplină sau parţială, a unui agent 
economic conform unui plan de re-
organizare aferent activităţii de în-
treprinzător. 

Calificarea reorganizării se de-
termină de Serviciul Fiscal de Stat. 
Totodată, legislaţia în vigoare nu 
prevede caracteristici determina-
te de care urmează să se conducă 
angajaţii Serviciul Fiscal de Stat la 
clasificarea reorganizării. În Codul 
fiscal este menţionat doar că reor-
ganizarea calificată înseamnă re-
organizarea, deplină sau parţială, a 
unui agent economic conform unui 
plan de reorganizare aferent activi-
tăţii de întreprinzător, reorganizare 
ce nu are ca scop sau rezultat eva-
ziunea fiscală a oricărui agent eco-
nomic sau acţionar (asociat). Reie-
şind din prevederea dată, pentru ca 
reorganizarea să fie determinată ca 
necalificată, Serviciul Fiscal de Stat 
urmează să demonstreze că reorga-
nizarea are ca scop sau ca rezultat 
evaziunea fiscală.

Determinarea calificării reorga-
nizării are o importanţă deosebită 
pentru agentul economic, deoarece 
de această calificare depind obliga-
ţiile fiscale ale întreprinderilor im-
plicate în reorganizare. 

Conform alin. 2, art. 59 din Co-
dul fiscal, în cazul reorganizării 
calificate baza valorică a propri-
etăţii agentului economic reorga-
nizat se consideră baza valorică 
a acestei proprietăţi nemijlocit 
înainte de reorganizare şi redistri-
buirea (transmiterea) proprietăţii 
agentului economic între părţile 
implicate în reorganizare nu se im-
pozitează, însă orice compensaţie, 
primită de orice persoană (inclusiv 
de orice parte implicată în reorga-
nizare), care nu constituie o cotă 
de participaţie în capitalul oricărei 
părţi se consideră plată în folosul 
beneficiarului. Totodată, art. 95 din 
CF expres prevede că transmiterea 

proprietăţii în cadrul reorganizării 
agentului economic nu constituie 
obiecte impozabil cu TVA.

Astfel, se poate concluzona că 
transmiterea proprietăţii în cadrul 
reorganizării agentului economic nu 
se impozitează cu TVA, indiferent 
de faptul dacă reorganizarea este 
calificată sau nu. De asemenea, în 
cazul în care Inspectoratul Fiscal de 
Stat a demonstrat că reorganizarea 
are ca scop sau rezultat evaziunea 
fiscală a oricărui agent economic 
sau acţionar (asociat) şi a ajuns la 
concluzia că reorganizarea este ne-
calificată, pentru agentul economic 
apar obligaţiunile fiscale la capitolul 
impozit pe venit. 

Concluzii. Cu părere de rău, ti-
tlul II și titlul III din Codul fiscal al 
Republicii Moldova califică diferit 
introducerea aporturilor nebănești 
în capitalul social al societăților co-
merciale. Dacă în titlul II al Codului 
fiscal este expres prevăzut că intro-
ducerea aporturilor nebănești în ca-
pitalul social nu este livrarea și nu 
se impozitează cu impozit pe venit, 
titlul III din Codul Fiscal nu se expu-
ne concret asupra problemei date și 
lasă loc pentru interpretări. Alin. 29, 
art. 103 din Codul fiscal prevede că 
modul de aplicare a facilităţilor fisca-
le respective se stabileşte de Guvern. 
Astfel, consider că introducerea de 
către asociați sau acționari a aportu-
rilor nebănești în capitalul social al 
societăților nu poate fi calificată ca li-
vrare. Această concluzie se regăsește 
în articolele 20, 55 și 95 din Codul 
fiscal și ar fi corect să fie expres 
prevăzută în Cod. Cu toate acestea, 
întreprinderea nu poate majora capi-
talul social din procurarea activelor 
materiale din contul propriu. 

Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 
26.02.2014 prevede posibilitatea 
scutirilor de TVA pentru importul 
și livrările efectuate pe teritoriul 
republicii al activelor materiale pe 
termen lung și dacă obținerea scu-
tirilor la TVA pentru import depinde 
de instituțiile de stat, atunci aplica-
rea scutirilor la livrările efectuate pe 
teritoriul Republicii Moldova de-
pind de vînzător, care la rîndul lor 
pot crea un șir de dificultăți. 
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