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În conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii Moldova
și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu
de inițiativă legislativă proiectul de lege privind unele măsuri în
vederea amânării penalităților pentru întârzierea la plata impozitelor
de către agenții economici în perioada stării de urgență și a stării de
urgență în sănătate publică.
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Proiect

LEGE
privind unele măsuri în vederea amânării penalităților pentru
întârzierea la plata impozitelor de către agenții economici în
perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul 1. Scopul legii
Scopul prezentei legi este de a ușura presiunea fiscală asupra agenților
economici afectați de criza pandemică COVID-19, care nu și-au desfășurat
activitatea în perioada de pandemie și s-au aflat în dificultate să achite
impozitele în perioada respectivă.
Articolul 2. Obiectul Legii
Obiectul Legii îl reprezintă amânarea, până în anul 2023, a termenului
de achitare a penalităților aplicate agenților economici în perioada stării de
urgență și a stării de urgență în sănătate publică, pentru întârzierea la plata
impozitului. Penalitățile deja achitate se consideră plată în avans la impozitul
ce urmează a fi achitat.
Articolul 3. Subiecţii Legii
Subiecţi ai Legii sunt:
a.
beneficiarul – întreprinderile/agenții economici, cărora le-au fost
aplicate penalități în legătură cu întârzierea la plata impozitului în perioada
stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică;
b.
executorul – Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor.
Articolul 4. Dispoziţii finale
Guvernul, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi:
a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
b) va elabora şi va aproba regulamente şi alte acte normative necesare
punerii în aplicare a prezentei legi.
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
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NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege privind unele măsuri în vederea amânării
penalităților pentru întârzierea la plata impozitelor de către
agenții economici în perioada stării de urgență și a stării de
urgență în sănătate publică
În perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică, un
șir de întreprinderi, în special întreprinderi micro, mici și mijlocii (HoReCa,
agricultură, construcții, transport) au ajuns într-o stare financiară precară
fiind pe cale de a da faliment. O parte din aceste întreprinderi fie și-au sistat
activitatea definitiv pe perioada respectivă, fie au activat pentru a-și putea
acoperi cheltuielile minime necesare (chiria, serviciile comunalele, salariul
parțial al angajaților etc).
Reieșind din aceasta, unele companii, în special întreprinderile micro,
mici și mijlocii, nu și-au onorat obligațiile fiscale în perioada pandemică, din
lipsa resurselor financiare cauzate de inactivitatea acestora, ci nu din rea
voință sau urmărind scopul de a efectua evaziune fiscală. În asemenea situații,
sunt calculate penalități pentru întârzierea la plata impozitului. Astfel,
adițional situației precare a multor întreprinderi, penalitățile calculate riscă să
le adâncească și mai mult criza în care se află.
Consider că în aceste clipe grele pentru economie, implicarea statului
este crucială pentru a ajuta cât mai mulți antreprenori să supraviețuiască și să
își redreseze situația. De asta depinde viitorul economiei și soarta a zeci de mii
de locuri de muncă.
Principalele prevederi ale proiectului de lege.
Proiectul de lege propune amânarea plății penalităților calculate
agenților economici pentru întârzierea plății impozitelor, lucru care va ajuta
economia să supraviețuiască.
Argumentarea economico-financiară.
Este adevărat că statul renunță, pentru moment, la unele venituri
încasate din penalități, însă dat fiind faptul că aceste surse nu sunt
contabilizate în buget, dar și faptul că guvernul comunică populației despre
stabilitatea veniturilor la buget, acest lucru nu va afecta stabilitatea
macrofinanciară a țării. Mai mult ca atât, conform proiectului, aceste sume
pot fi încasate ulterior, după ce agenții economici își vor reveni din criză.
Impactul proiectului de lege.
Fiind o inițiativă care vine în sprijinul mediului de afaceri într-o
perioadă de criză, impactul acesteia este unul pozitiv asupra economiei și
populației. Inițiativa dată va contribui la protejarea mediului de afaceri,
3

prevenind degradarea stării financiare a întreprinderilor. Asta, la rândul său,
va proteja locurile de muncă, ajutând întreprinderile să nu fie nevoite să
disponibilizeze, temporar sau definitiv, angajații.
Proiectul dat poate fi un semnal pozitiv pentru antreprenori, într-o
perioadă complicată prin care se află economia națională.
Suntem într-o criză fără precedent. Ajutorul statului este indispensabil
în asemenea situații extraordinare. Doar cu suportul statului, sectorul
privat reuși să-și revină și să se dezvolte afaceri oneste, păstrând locurile de
muncă a angajaților.
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