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Acestă publicaţie este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin
intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI
360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu
reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.
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1. Sumar executiv

Studiul are ca scop investigarea politicilor actuale referitoare la condiţiile de facilitare a
dezvoltării societăţii civile din perspectivă generării surselor financiare proprii.
Consolidarea societăţii civile şi în special asigurarea durabilităţii financiare a acesteia este o
promisiune nerealizată a guvernanţilor. Autorităţile şi factorii decizionali la capitolul de declaraţii
nu s-au lăsat aşteptate, acţiunile însă au întârziat semnificativ.
Concluziile principale ale studiului sunt că există puţine politici fiscale şi financiare pentru
organizaţii neguveramentale, și că acestea sunt necesare dar abosolut insuficiente pentru
crearea condiţiilor de dezvoltare a societăţii civile.
Opţiunea recomandată în baza studiului este combinaţia politicilor în care se prevede
continuarea politicilor actuale, dar şi extinderea acestora pentru politica fiscală de direcţionare a
unei părţi din impozit, precum şi extinderea politicilor fiscale asupra persoanelor fizice. Prin
urmare, este important ca politica propusă să includă următoarele componente:
3.1 deducerea donaţiilor din venitul impozabil pentru persoane juridice şi fizice,
3.2 direcţionarea unei părţi (2%) ale impozitului (persoane fizice şi juridice),
3.3 cerinţe de transparenţă mai mare pentru organizaţiile eligibile pentru facilităţi
fiscale,
3.4 campania de informare pentru funcţionalitatea instrumentelor fiscale.
Şi în mod practic de aplicare şi implementare a politicii:
2.1 Beneficiarul depune cererea şi factura la donatorul potenţial (indicând IDNO, Nr.
certificatului de utilitate publică şi alte date necesare),
2.2 Donatorul transferă o parte a impozitului conform solicitării pe contul beneficiarului
(suma calculată care nu va depăşi 2%).

Este evident, cum se demonstrează în studiu, că impactul bugetar al politicilor propuse este
nesemnificativ; utilizarea politicii de către potenţialii beneficiari va fi treptată, aceasta se va
întâmpla în cel mai bun caz în perspectiva a 5-6 ani, prin urmare posibilul impact asupra
bugetului va fi şi mai mic.
Efectele pozitive în urma aplicării politicilor menţionate sunt multiple, se evidenţiază
accesibilitatea şi interesul mai mare din partea societăţii civile.
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2. Introducere
În 2008, prin Rezoluţia Forumului ONG1 s-a solicitat2 guvernării adoptarea legii cu privire la
direcţionarea unui procent din impozit către organizaţiile de utilitate publică (legea unui
procent). Consiliul ONG prin decizia Forumului a fost împuternicit astfel să monitorizeze şi să
faciliteze adoptarea acestei legi3. În anul 2011, Forumul societăţii civile readuce în atenţia
autorităţilor importanţa adoptării politicilor de facilitare a dezvoltării financiare ale societăţii
civile, în special prin adoptarea legii cu privire la direcţionarea unui procent din impozit către
organizaţiile de utilitate publică, dar şi perfecţionarea politicii de deducere a donaţiilor.
Această aşteptare este ca conţinut parte componentă a obligaţiunii formulate şi asumate în baza
Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova din 20064, enunţând obligaţiunea
Guvernului de a facilita şi sprijini dezvoltarea societăţii civile. Obligaţiunea până la momentul
actual rămâne neonorată.
Primii paşi de implementare s-au regăsit în textul Strategiei de Consolidare a Societăţii Civile5,
care a prevăzut, în Capitolul II, următoarele: Crearea unui cadru legal şi fiscal favorabil
dezvoltării durabile a sectorului asociativ. În special, în punctul 2 s-a prevăzut: Elaborarea şi
adoptarea unui pachet de acte legislative menite să reglementeze posibilitatea contribuabililor
de a direcţiona un anumit procent din impozitul pe venit datorat statului spre organizaţiile de
utilitate publică.
Spre regret, adoptarea Strategiei menţionate nu a fost urmată de un Plan de Acţiuni al
Guvernului pentru a pune în aplicare priorităţile enunţate. Promisiunile rămân în continuare
nevalorificate. Acţiunile specifice ar trebuit să prevadă (s-a propus doar în proiectul planului de
acţiuni): 1) Prioritatea II: Crearea unui cadru legal şi fiscal favorabil dezvoltării durabile a
sectorului asociativ, 2) Amendamentele și regulamentele privind îmbunătăţirea mecanismului
de efectuare a donaţiilor către societatea civilă, 3) Identificarea mecanismului de direcţionare a
impozitului pe venit în contul ONG aplicabil pentru sistemul fiscal din RM, 4) Amendamente și
regulamente necesare de direcţionare a impozitului pe venit în contul ONG aplicabil pentru
sistemul fiscal din RM.
Programul de activitate al Guvernului: 2001-146 prevede : 1) punct g. Consolidarea societăţii
civile şi cooperarea cu sectorul public, şi 2) în special în punctul 3. Crearea condiţiilor pentru
asigurarea durabilităţii financiare a organizaţiilor neguvernamentale; 3) Crearea unui mecanism
1

Rezoluţiile Forumului ONG din 15-16 Decembrie 2008, http://consiliulong.md/ro/forum/show/2
d) solicităm urgentarea adoptării legii privind utilizarea publică a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi
juridice,
3
b) împuternicim Consiliul ONG să monitorizeze şi promoveze implementarea proiectelor de lege privind utilizarea
publică a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi juridice şi adoptarea modificărilor în legislaţia privind
organizaţiile necomerciale de utilitate publică
4
Planul de Acț iuni UE RM, Prevederea secţiunii 2.1 (10) para 3, „Facilitate and support civil society development,
enhanced dialogue and co-operation” în traducere, “Facilitarea ș i sprijinul în dezvoltarea societăţii civile, dialogul ș i
cooperare îmbunătăț ită” http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/moldova_enp_ap_final_en.pdf
5
Parlament, Hotarîre nr. 267, 11.12.2008,
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330319
6
http://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=445
2
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eficient pentru implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Societăţii Civile; 4)
Reformarea cadrului legal cu privire la filantropie, sponsorizare şi antreprenoriat social în
vederea asigurării durabilităţii organizaţiilor neguvernamentale şi creşterii nivelului lor de
independenţă.
În final şi Planul de activitate al Guvernului pentru 20107 prevede crearea condiţiilor pentru
asigurarea durabilităţii financiare a organizaţiilor neguvernamentale, însă doar prin intermediul
efectuării unei analize a impactului proiectului legii privind utilizarea publică a 2% din impozitul
pe venit al persoanelor fizice şi juridice rezidente ale Republicii Moldova.
În condiţiile abundenţei acţiunilor propuse, obligaţiunilor asumate, promovarea şi adoptarea
legii cu privire la direcţionarea unei părţi din impozit rămâne a fi încă un deziderat.
- politici de consolidare a sectorului neguvernamental
Practica internaţională în domeniu demonstrează că un set de politici poate asigura
consolidarea şi durabilitatea mai bună a sectorului neguvernamental. Prin urmare, menţionăm
câteva din politici folosite pentru a promova şi consolida societatea civilă8:
1.La capitolul generarea veniturilor şi a resurselor financiare:
1.1 politicile de deducere a donaţiilor, eficiente (cu asigurarea încrederii beneficiarilor şi
rapidităţii executării deducerilor) şi accesibile (accesul persoanelor fizice şi juridice dar şi
rapiditatea punerii în aplicare a mecanismului)9,
1.2 politicile de direcţionare a unei părţi de impozit, eficiente (costul redus şi accesibilitatea) şi
calitative (un procent rezonabil şi atractiv), şi programele informaţionale privind folosirea și
aplicarea politicilor fiscale,
1.3 accesibilitatea contractării şi sub-contractării pentru serviciile sociale, medicale şi altele în
baza criteriilor de eligibilitate clare şi a licitaţiilor transparente,
1.4 costul serviciilor propuse de organizaţiile de utilitate publică nu includ şi, prin urmare, sunt
mai mici decât cuantumul valorii taxelor locale sau a taxei pe valoare adăugată (acţionează
ca TVA),
1.5 compensarea cuantumului taxelor pe valoare adăugată la procurarea serviciilor şi bunurilor
procurate din donaţiile externe în condiţiile în care organizaţia deţine statutul de utilitate
publică,

7

Hotărîrea 194, 18.03.2010, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334058
John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, L.M. Salamon, H.K.Anheier, R.List, S.Toepler,
S.W.Sokolowski, Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, 1999, volume I, Claudio Travaglini,
Enrico Supino, Juana Fuentes Perdomo, Esther Falcón Pérez, Accounting Regulation for Nonprofit Oranizations in
Italy and Spain: Towards an European Perspective,
http://amsacta.cib.unibo.it/archive/00002325/01/Accounting_Regulation_for_Nonprofit_Organizations.pdf, Pavol Frič,
Lenka Deverová, Petr Pajas, Hana Ilhánová, Defining The Nonprofit Sector in Czech Republic,
http://www.jhu.edu/~ccss/publications/pdf/czechrep.pdf
9
În SUA, Noua Zeelandă noţiunea de deducere a donaţiilor are un alt sens decât în Republica Moldova, şi anume
persoana facând o donaţie din venitul său impozabil primeşte o confirmare din partea organizaţiei recipiente a sumei de
bani donate. Confirmarea sumei date se depune de către donator anual la autorităţile executive fiscale reducând baza de
impozitare. Acest mecanism este utilizat de persoanele fizice şi juridice în egală măsura.
8
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1.6 cerinţa privind folosirea întregului venit doar în scopurile statutare, inclusiv pentru a-şi
menţine statutul de utilitate publică,
1.7 posibilitatea desfăşurării activităţilor comerciale auxiliare.
2. Transparenţa şi responsabilitatea pentru resursele financiare:
2.1 transparenţa financiară (rapoarte anuale de activitate şi financiare disponibile public
către societate şi organul de înregistrare), funcţionarea organului de guvernare
(competenţe și componenţa distincte de executivul organizaţiei), inclusiv pentru a
beneficia de scutiri și donaţii,
2.2 aplicarea standardelor de contabilitate pentru organizaţiile necomerciale (specifice
sectorului - obiectiv: responsabilitatea pentru cheltuieli întru promovarea scopului
statutar).
3. Promovarea implicării şi activismul civic:
3.1 promovarea implicării şi promovarea acţiunilor de voluntariat.
Politicile menţionate, dacă ar acţiona concertat, ar putea avea un impact pozitiv de dezvoltare,
inclusiv asupra calităţii sectorului neguvernamental din Moldova. În Moldova lipsesc
următoarele politici:
1. cerinţa privind folosirea întregului venit doar în scopurile statutare10,
2. politica de deducere a donaţiilor este disponibilă doar persoanelor juridice şi nu este
aplicabilă persoanelor fizice, fapt care necesită eficientizare11,
3. politica de direcţionare a unei părţi a impozitului,
4. politica de deducere a costului serviciului prestat de ONG de utilitate publică cu valoarea
TVA (actualmente aceasta este disponibilă pentru oricine, sectorul neguvernamental şi
privat, care nu a atins plafonul unei sume de vânzări),
5. politica de întoarcere a cuantumului TVA pentru serviciile şi bunurile cumpărate în care
a intrat şi TVA,
6. politica de contractare şi sub-contractare pentru serviciile publice nu este clară şi
eficientă, este aplicată sporadic de unele autorităţi publice şi practic neglijată de
autorităţile publice locale din cauza lipsei de claritate în acest sens,
7. politicile de promovare a voluntariatului sunt deocamdată preponderent declarative.
Prin urmare, asistăm la situaţia în care politicile de transparentizare în funcţionarea societăţii
civile sunt efectiv aplicabile. Aceasta nu crează un mediu suficient de favorabil pentru
dezvoltarea şi consolidarea financiară a sectorului neguvernamental.

10

art.52(2) CF
Direcţionarea impozitelor de către contribuabili (până la 20%), contribuţii din valoarea venitului impozabil (până la
20%), deducerea donaţiilor din venitul impozabil al persoanelor fizice şi juridice până la 10% (art.36(1), art. 36 (3) CF)
11

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), www.CReDO.md

Consolidarea financiară a societăţii civile prin introducerea mecanismului de direcţionare a unei părţi din impozit către
organizaţiile necomerciale de utilitate publică

6

3. Politicile curente
În acest capitol vom dezbate politicile actuale enunţate în capitolul precedent şi vom expune
anumite concluzii privitor la eficienţa acestora şi în special privitor la contribuţia acestora la
crearea unui sector neguvernamental mai consolidat şi financiar independent.
Dezbaterea subiectului se va realiza dintr-o perspectivă comparativă, revizuirea facându-se prin
comparaţia dintre organizaţiile politice, religioase, comerciale şi publice.

3.1 Contextul politicilor

- politicile actuale
Politica de deducere a donaţiilor din venitul impozabil este disponibilă doar persoanelor juridice,
dar şi aceasta necesită eficientizare12.
Deducerea sumei donaţiei de până la 10% din venitul impozabil al contribuabililor este
prevăzută în art. 36(1)13 al Codului Fiscal. Deducerea sumei donaţiei din venitrul impozabil,
venitul integral minus cheltuielile integrale, este considerată în esenţă ca o cheltuială
recunoscută în scopul fiscal. Acest mecanism este disponibil în practică doar persoanelor
juridice.
Mai jos sunt prezentate câteva scheme de exemplificare a procedurii şi esenţei mecanismului de
deducere a sumei donaţiei din venitul impozabil. Totodată, este prezentată şi modalitatea de
calculare a deducerii.
În schema 1a se explică structura politicii cu donaţia care poate fi dedusă din venitul impozabil.
În schema 1b se arată situaţia în condiţiile lipsei politicii de deducere a donaţiei.
Schema 1a: Structura politicii cu donaţie şi facilitare
Venitul supus impozării (impozitului pe venit, 15%)
Suma deducerii < 10 %

12

Direcţionarea impozitelor de către contribuabili (până la 20%), contribuţii din valoarea venitului impozabil (până la
20%), deducerea donaţiilor din venitul impozabil al persoanelor fizice şi juridice până la 10% (art.36(1), art. 36 (3) CF)
13
Articolul 36. Alte deduceri. (1) Contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe
parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. În
acest scop, venitul impozabil al contribuabilului se determină fără a se lua în considerare scuritile ce i se acordă
conform prezentului capitol.
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Venitul impozabil
este veniturile integrale minus cheltuielile integrale
Schema 1b: Structura politicii fără venitul impozabil

Venitul supus impozării (impozitului pe venit, 15%)
Suma donaţiei < 10 %

Venitul impozabil
este veniturile integrale minus cheltuielile integrale
Schema 1c: Structura politicii fără venitul impozabil
Venitul supus impozării (impozitului pe venit, 15%)
Suma deducerii < 0 %

Venitul impozabil
este veniturile integrale minus cheltuielile integrale
Tabel 1: Calculele pentru diferite situaţii cu şi fără donaţia şi deducerea acesteia

A.Venit anual impozabil, lei
B. Donatie prin deducere <10 din
venitul impozabil (A*0.05), lei
C. Venitul impozabil: A-B, lei
D. Impozit pe venit plătit (după
deducerea donaţiei), lei
E. Venitul net: C-D, lei
D. Surplus ( "cu" sau "fără"
facilitare), lei

10%

15%

1. cu
donaţiededusă
150.000

2. cu
donaţie
fără
deducere
150.000

3. fără
donaţie şi
deducere
150.000

15.000

15.000

0

135.000

150.000

150.000

20.250

22.500

22.500

114.750

112.500

127.500

90%

88%
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Hotărârea Guvernului (HG) nr. 489 din 04.05.98 explică detaliat confirmarea donaţiei în formă
bănească şi nebănească. Această facilitate este disponibilă doar persoanelor juridice. Conform
procedurii,14 organizaţia beneficiară cu statut de organizaţie de utilitate publică trebuie să se
adreseze cu o solicitare în scris organizaţiei donatoare şi să prezinte factura pentru plată. După
recepţionarea donaţiei, organizaţia beneficiară va emite o factură către organizaţia donatoare
care confirmă recepţionarea sumei donate.
Tranzacţiile vor fi confirmate şi vor fi reflectate în anexa indicată mai jos, completată de
organizaţia donatoare la prezentarea raportului anual pe venit.

Organizaţia beneficiară recepţionează rapid suma donată pe contul său. Documentele
confirmative enumerate şi rapoartele anuale ale organizaţiei donatoare permit supravegherea
de către organele fiscale a procedurilor şi corectitudinii acţiunilor.
Cerinţa privind folosirea întregului venit doar în scopurile statutare15
Interdicţia de distrubuire a venitului şi profitului între fonadatori, folosirea întregului venit în
scoprurile statutarei este prevăzută de Codul Fiscal. Această cerinţă este pusă în aplicare prin
intermediul procedurii de obţinere a statutului de utilitate publică şi prin intermediul
supravegherii de către organele fiscale a rapoartelor depuse de organizaţiile necomerciale.
Supravegherea se realizează periodic.
Afacerile auxiliare şi scutirea de impozit pentru venitul generat din afacerile auxiliare

14
15

Contabilitatea ș i Audit, nr. 1, 2011, Irina Zaharcenco, Despre Completarea Declaraţiilor persoanelor juridice
art.52(2) CF
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Venitul obţinut din afacerile auxiliareii, adică afacerile care nu contribuie direct la realizarea
prevederilor statutare, conform art.53 al Codului Fiscal sunt impozitate, cu excepţia unor
organizaţii, prevăzute de art.art.53-1, 53-2, 53-3: întreprinderile societăţilor orbilor, invalizilor,
organizaţiile sindicale şi patronale şi asociaţiile de împrumut. Lipsesc din această listă celelalte
organizaţii necomerciale care deţin statutul de utilitate publică.
- politicile de promovare a voluntariatului16
Politicile și programele de promovare a voluntariatului deocamdată nu sunt aplicate în
Republica Moldova. Legea cu privire la voluntariat conţine doar intenţii de programe şi politicile
concrete.
Pentru stimularea acumulării capacităţilor profesionale:
Art. 16 (1), 16 (5), se ia în consideraţie ca experienţă profesională la angajare, atestare şi
promovare,
Art. 16 (4), 16 (7), se elaborează anual programe privitor la voluntariat şi se vor
prevedea în acest scop, în bugetele anuale, mijloace financiare necesare în sumă de cel
puţin 1% din bugetul instituţiei la capitolul resurse umane; se vor promova programe de
stagii de plasare profesională,
Art. 16 (3), 18 (1) se va considera ca stagiu de practică în cazurile în care durata şi
domeniul în care a fost prestat corespunde profilului şi programelor instituţiilor de
învăţământ.
Pentru valorificarea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale:
Art.17 (1), 20 (1), scutirile de impozit pe venit integral şi de unele impozite locale.
Pentru stimularea activismului civic şi recunoaşterea contribuţiei voluntare:
Art. 16(2), 18(5), se ia în consideraţie la depunerea actelor de înmatriculare în instituţiile
de învăţământ superior în cazul acumulării punctajului egal, la oferire de burse şi cămin
studenţesc,
Art. 17 (2), foi de odihnă sanatorială,
Art. 17(3), călătoriile în transportul public, intrările la muzee, cinema, teatru, tabere de
odihnă.
Pentru stimularea organizaţiilor necomerciale:
Art. 20(2), organizaţiile care activ implică munca de voluntariat vor beneficia de
preferinţe la procurarea de servicii sociale,
Art. 20(3), obţinerea statutului de utilitate publică.

- evoluţia organizaţiilor necomerciale şi a organizaţiilor care deţin statutul de utilitate publică

16

Legea voluntariatului, nr. 121, 18.06.2010,
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336054
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În registrul Ministerului Justiţiei sunt înscrise peste 5 300 de organizaţii. Totodată, se cunoaşte
că există organizaţii înregistrate la nivel local de către primăriile comunale şi ale oraşelor, prin
urmare, numărul organizaţiilor înregistrate este mai mare. Unele surse atestă un număr de până
la 7 500 de organizaţii neguvernamentale înregistrate, inclusiv organizaţii locale.
Grafic 3-1. Evoluţia comparativă a asociaţiilor înregistrate şi a asociaţiilor cu statut de utilitate
publică17

Registrul Ministerului Justiţiei conţine în total 670 de organizaţii care în diferite perioade au
deţinut statutul de utilitate publică. Vreo 40% din organizaţii care au deţinut statutul de utilitate
publică revendică acest statut permanent. Datele cantitative prezentate mai sus ne oferă doar o
imagine per ansamblu şi nu ne explică calitativ situaţia, care sunt cauzele numărului atât de mic
al organizaţiilor de utilitate publică. Explicaţia data este necesară şi va fi realizată în baza
cercetărilor calitative suplimentare.
Grafic 3-2. Evoluţia comparativă a organizaţiilor înregistrate şi care deţin statutul de utilitate
publică în fiecare an18

17

Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor
Neguvernamentale, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, CReDO, 2010
18
Evaluarea Impactului Modificărilor Legislative referitoare la Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor
Neguvernamentale, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, CReDO, 2010
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Prezenţa stimulentelor date poate însemna pentru multe organizaţii un argument convingător
pentru a decide asupra obţinerii statutului de utilitate publică. Totodată, în lipsa stimulentelor
date probabilitatea creşterii numărului de organizaţii care vor dori obţinerea statutului de
utilitate publică va rămâne cel mai probabil la nivelul actual. Prin urmare, putem vorbi despre
300-350 de organizaţii care deţin sau intenţionează să deţină statutul de utilitate publică în
perioada care urmează.
- percepţia imaginii organizaţiilor necormeciale
Analiza percepţiei organizaţiilor necomerciale reprezintă un factor important pentru
determinarea gradului de disponibilitate a potenţialilor donatori de a face donaţii.
Imaginea sectorului oscilează în jurul a 30%, cu o uşoară descreştere de câteva procente în
ultima perioadă. Totodată, imaginea sectorului necomercial este mai bună decât a sindicatelor şi
a partidelor politice cu aproximativ 10%.
Grafic 3-3. Imaginea şi încrederea în sectorul neguvernamental19

19

Conform datelor Barometrului Opiniei Publice, www.ipp.md
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Imaginea şi încrederea în sectorul necomercial este mai mică decât în autorităţile publice locale
şi mass-media.

3.2 Instrumente regulatorii
3.2.1 Partide politice
Legea cu privire la partidele politice a instituit un regim al cheltuielilor pentru campanie în
legătură cu donaţiile private şi cheltuieli limitate în cazul finanţării din bani publici. Nu există
cerinţe sau limitări cu privire la finanţarea din alte surse decât cele de stat, cu excepţia cazurilor
în care se interzice oferirea directă sau indirectă a favorurilor.
Cheltuieli: Partidelor li se interzice să ofere în mod direct sau indirect anumite favoruri pentru
alegători, precum mijloace financiare, materiale sau orice alt gen de susţinere materialăiii,
inclusiv: 1) cadouri, 2) bani, 3) bunuri materiale gratuite, 4) ajutor umanitariv şi 5) contribuţii în
naturăv.
Fondurile alocate de stat urmează a fi cheltuite doar pentruvi: 1) întreţinerea sediilor, 2)
întreţinerea personalului, 3) materiale promoţionale şi de informare, 4) deplasări, 5)
telecomunicaţii, 6) activităţi politice, 7) plata cotizaţiilor de membru la organizaţiile
internaţionale, 8) investiţii mobiliare, 9) cheltuieli pentru campania electorală, 10) cheltuieli de
birotică şi protocolvii.
Transparenţă şi raportare: Transparenţa şi raportarea externă în timpul alegerilor diferă de ceea
ce se întâmplă în perioada dintre alegeri. În perioada când nu se desfăşoară alegerile, cerinţele
sunt mai generale şi mai puţin drastice. În perioada electorală, cerinţele devin mai stricte şi CEC
solicită informaţii mai detaliateviii. În acelaşi timp, niciunul dintre tipurile de procese de raportare
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nu este pe deplin integrat. Până la data de 31 martie, partidele trebuie să prezinte rapoarte
anuale Ministerului de Finanţe şi Curţii de Conturi (în cazul finanţării de la stat)ix.
Pe durata alegerilor, partidele devin subiecte ale unui control public semnificativx ele trebuie
să deschidă un cont bancar separat, pe care sunt transferate contribuţiile directe sau indirecte
(bani sau alte mijloace materiale) de la persoanele fizice şi juridice. Partidele urmează să
raporteze într-o manieră detaliată (detalii individuale) despre situaţia în legătură cu acest faptxi.
La rândul său, banca raportează CEC cu privire la orice sume virate pe contul bancar în decurs de
24 de orexii.
La fiecare două săptămâni, CCA prezintă un raport de monitorizare cu privire la comportamentul
mass-media în perioada alegerilorxiii.
Amenzi şi sancţiuni: Încălcarea de către partide a legislaţiei financiare urmează a fi sancţionatăxiv.
Sancţiunile pentru încălcarea procedurii de finanţare a partidelor depind de faptul dacă: a)
încălcarea a avut loc în timpul sau în afara campaniei electorale şi b) aceasta are tangenţă cu
finanţarea publică sau privată. Încălcările privind finanţarea publică se pedepsesc cu retragerea
finanţării publicexv. Iar sumele în exces care parvin din donaţii private sunt sancţionate şi
urmează a fi reţinute la bugetul de statxvi.
Pe durata alegerilor, CEC poate să solicite Curţii de Conturi şi Inspectoratului Fiscal să verifice
veniturile şi corectitudinea cheltuielilorxvii. CEC poate să solicite instituţiilor de stat relevante să
investigheze dacă partidele politice au obţinut sau au utilizat venituri ilicite. În cazul confirmării
comiterii infracţiunilor, CEC va solicita Curţii Supreme de Justiţie să scoată partidul politic din
cursa electoralăxviii. Pe durata alegerilor, CEC poate să solicite scoaterea partidului din cursa
electorală daca acesta a utilizat bani din străinătatexix,xx şi poate emite un avertisment
concurentului sau să solicite eliminarea acestuia din cursa electorală pentru utilizarea
intenţionată a mijloacelor financiare nedeclarate sau a contribuţiilor în natură, sau a unei sume
ce depăşeşte limita sumei permise (mai mult de 5% din suma limită)xxi.

3.4.2 Organizaţii necomerciale
Organizaţiile necomerciale sunt supuse unui regim de transparenţă în raportarea veniturilor şi
cheltuilelor.
Modificările adoptate implică următoarele costuri suplimentare pentru organizaţii
neguvernamentale:20
- elaborarea rapoartelor anuale de activitate, inclusiv a rapoartelor financiare, şi
prezentarea acestora autorităţilor publice (Ministerului Justiţiei, Inspectoratului Fiscal,
Biroului Statisticii),

20

A se vedea Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), Evaluarea Impactului Modificărilor
Legislative referitoare la Utilitatea Publică asupra Organizaţiilor Obşteşti, 2010
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publicarea şi diseminarea largă a rapoartelor anuale de activitate a organizaţiilor
neguvernamentale (pe paginile electronice).

3.4.3 Entităţi religioase
Entităţile religioase se bucură de acelaşi tratament ca şi organizaţiile necomerciale. Practica
administrativă şi de aplicare a acestor prevederi este însă mai puţin clară.

3.3 Instrumente fiscale
3.3.1 Partide politice
Partidele pot genera propriul venit din diverse surse, iar legislaţia a instituit unele limitări şi a
făcut unele specificaţii pentru perioada electorală. De regulă, venitul partidelor trebuie să
provină din:
a) cotizaţiile de membru şi donaţiile private (membri, non-membri şi persoane juridice),
b) activitatea economică limitată desfăşurată în scopul campaniei şi
c) finanţarea publică.
Donaţiile private pot fi alocate pe parcursul întregului an, similar resurselor financiare acordate
de stat şi gestionate de către CEC prin transferuri lunare. În acest capitol urmează să analizăm şi
acele limite impuse partidelor pe durata campaniei electorale.
Având calitatea de organizaţie non-profit, venitul unui partid politic se scuteşte de impozitxxii,
însă partidelor le este interzis să redistribuie venitul şi bunurile pe care le obţin între membrii şi
conducerea partidului.xxiii
a) Cotizaţiile de membru şi donaţiile private includ xxiv: 1) cotizaţii, 2) donaţii (de la membri, nonmembri şi persoane juridice), împreună cu fondurile colectate de pe urma manifestărilor de
agrement, culturale, sportive, etc., organizate de partid.
Cuantumul cotizaţiilor de membru este stabilit de către partidele politice în mod individual.
Persoanele fizice pot face donaţii anuale, care nu vor depăşi 500 de salarii medii lunare21 sau
aproximativ 1,5 mln. MDL (100 de mii de EURO), iar persoanele juridice nu pot depăşi 1 000 de
salarii medii lunare xxv sau aproximativ 3 mln. MDL (200 de mii de EURO). Fiece donaţie care
depăşeşte 100 de mii MLD (6 000 EURO) urmează a fi verificată de către Inspectoratul Fiscal.
Partidele se bucură de dreptul de a deţine proprietăţi şi alte bunurixxvi, iar CEC poate solicita
Curţii de Conturi să verifice corectitudinea cheltuielilorxxvii. Partidele trebuie să dispună în mod
obligatoriu de un registru al donatorilorxxviii.

21

Salariul mediu lunar este aproximativ 3 000 de lei
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Nu se permite perceperea donaţiilor private din următoarele surse: 1) cetăţeni străinixxix, 2) alte
guverne, 3) persoanele juridice cu capital străinxxx, 4) persoane anonimexxxi, 5) instituţiile de stat
sau cu capital de stat, 6) organizaţii necomerciale, 7) sindicate, 8) organizaţii religioase, 9)
cetăţeni moldoveni aflaţi în străinătate, 10) persoane terţexxxii, 11) pe durata alegerilor se
interzice finanţarea efectuată de către persoanele care nu au împlinit 18 ani xxxiii şi de către
organizaţiile de binefacere.
b) Activitatea economică limitată a partidelor (în scopul campaniei) se referă la xxxiv: 1) activităţi
editoriale, 2) activităţi care rezultă din administrarea bunurilor partidului şi 3) alte activităţi
economice prevăzute de statutul partidului.
Veniturile permise din partea donatorilor privaţi pentru partide la alegeri sunt reglementate de
Legea privind partidele politice, şi pentru fiece partid acestea trebuie să fie în limitele unei sume
anuale ce nu depăşeşte 0,1% din bugetul de statxxxv,22. CEC adoptă decizia dată pentru fiece
alegere ulterioară xxxvi,xxxvii,xxxviii,xxxix. Pentru alegerile parlamentare din 28.11.2010, suma stabilită
constituie 21,7 mln. MDL, reprezentând un volum aproape dublu în comparaţie cu suma de la
alegerile parlamentare anterioare (la alegerile precedente, suma a fost cu 12 mln. MDL mai
mică).
În privinţa cheltuielilor legea stabileşte un plafon mai înalt în comparaţie cu cel stabilit de CEC
pentru partidexl,xli,xlii,xliii. O excepţie a avut loc în anul 2010, după cum poate fi observat în
diagrama de mai jos, când CEC a stabilit plafonul de cheltuieli pentru partide la 21 664 445
MDLxliv, în timp ce 0,1% din bugetul de stat pentru anul 2010 constituia doar 19 798 248 MDL.
Nimeni nu a putut să explice o astfel de discrepanţă şi deviere de facto de la Legea privind
partidele politice.
Diagrama 3-2-1. Veniturile permise din partea donatorilor privaţi pentru partide la alegerile din
2009-10
Veniturile plafonate pentru partide în alegeri, MDL
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În conformitate cu Legea bugetului de stat (bugetul de stat nu include: 1) bugetele autorităţilor publice locale, 2)
bugetele asigurărilor sociale şi 3) medicale)
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În cazul alegerilor din 28.11.2010, CEC a explicat că s-a stabilit cheltuirea a 0,5 EURO (şi 0,05
EURO de către candidaţi independenţi) pentru fiecare alegător înregistrat, pornind de la cifra de
2 662 052 alegători. Astfel de explicaţii metodologice nu au existat anteriorxlv.
În diagrama de mai jos este afişată evoluţia veniturilor pe ultimii doi ani. Diagrama arată evoluţia
venitului obţinut de fiecare partid pe parcursul perioadei 2009-10. Se poate observa că PCRM,
AMN şi PPCD au cunoscut o descreştere, în timp ce PLDM și PDM au generat venituri mai mari.
Diagrama 3-2-2. Veniturile declarate de partide pentru alegerile din 2009-1023 (Concurenţi
majori)
Venituri declarate partide perioade electorale: 2009-10, MDL
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Cheltuielile generale pentru campania electorală au cunoscut o creştere în perioada 2009-10.
Creşterea este esenţială. Aceasta a atins suma de 42 mln. de lei în timpul campaniei din
28.11.2010, comparativ cu suma de 16 mln. de lei care a fost cheltuită pentru alegerile din
29.07.2009.
Studiul privind numărul de donatori pentru fiecare partid politic scoate în evidenţă o tendinţă de
descreştere. La alegerile parlamentare din 28.11.2010 partidele majore au avut parte de 815
donatori, în timp ce pentru alegerile din 29.07.2009 au existat 830 de donatori, iar la alegerile
parlamentare din 05.04.2009 – 750 donatori.
Diagrama 3-2-4. Numărul donatorilor pe partide: 2009-10

23

Doar partidele selectate sunt reprezentate
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Numarul donatorilor pe partide: 2009-10
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Donaţiile medii, substanţiale şi majore la alegerile din 28.11.2010, care au depăşit 10 mii de lei,
constituiau 90% din suma totală a donaţiilor. În diagrama de mai jos poate fi observată
defalcarea pe partide şi tendinţele existente.
Diagrama 3-2-5. Cuantumul donaţiilor majore (concurenţi majori)
Cuantumul donaţiilor vs. venituri declarate, MDL
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Sunt foarte puţini donatori care alocă sume enorme de bani, excepţie este doar PPCD –
contribuţiile în mărime mică şi medie constituie mai mult de 50% din venitul partidului. Valorile
donaţiilor medii şi mediane de asemenea au cunoscut o creştere în perioada de referinţă. În
general, valorile donaţiilor medii au sporit de la 7 mii de lei la peste 50 de mii de lei (de 7 ori mai
mult într-un singur an!).

3.3.2 Entităţi religioase
Entităţile religioase se bucură de câteva prevederi fiscale24 care le crează un mediu mai favorabil
de activitate decât altora, și anume:

24

Legea cu privire la culte, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324889&lang=1
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1) Articolul 15 (3) al Legii prevede că activitatea economico-financiară a cultelor
religioase se află sub controlul statului. Asupra părţilor componente ale cultelor
religioase, precum şi asupra instituţiilor şi întreprinderilor înfiinţate de ele se
extinde legislaţia fiscală.
2) Articolul 30 asigură că veniturile provenite din activitatea de producţie şi din cea
editorială a cultelor religioase sunt impozabile în modul stabilit de legislaţia
fiscală.
3) Articolul 31 prevede că activitatea filantropică şi de sponsorizare a cultelor
religioase şi a părţilor lor componente se reglementează de Legea cu privire la
filantropie şi sponsorizare şi de legislaţia fiscală.
4) Articolul 41 asigură că mijloacele financiare ale cultelor religioase şi ale părţilor
lor componente se formează din contribuţiile benevole financiare şi de altă
natură ale credincioşilor şi organizaţiilor, din veniturile provenite în urma
activităţii religioase, din comercializarea obiectelor de cult, din activitatea de
întreprinzător, din moşteniri, din donaţiile persoanelor fizice şi juridice din
Republica Moldova şi din străinătate, precum şi din alte surse neinterzise de
lege.
5) Articolul 43 prevede un şir de facilităţi fiscale, cum ar fi: (1) Statul promovează
faţă de cultele religioase o politică fiscală preferenţială. (2) Părţile componente
ale cultelor religioase cărora le aparţin lăcaşurile de cult, precum şi terenurile pe
care acestea sunt construite, sunt scutite de impozitele pe bunurile imobiliare şi
funciare conform prevederilor Codului Fiscal. (3) În relaţiile cu cultele religioase,
autorităţile publice nu vor acorda preferinţă nici unuia dintre ele.
Aceste prevederi clar creează un mediu fiscal mai favorabil pentru entităţi religioase decât
pentru alte organizaţii necomerciale.

3.2.3 Organizaţii necomerciale
Codul Fiscal (CF) conţine o normă expresă prin care întregul venit generat al organizaţiei
neguvernamentale va trebui folosit pentru atingerea obiectivelor şi nu în beneficiul membrilor
săi fondatori sau pentru a susţine un partid politic (art.52(2))xlvi. Această prevedere acoperă cea
mai mare parte a noţiunii de utilitate publică.
Redacţia actuală a Codului Fiscal prevede scutiri de impozit în sensul în care venitul final sau
profitul în urma deducerii cheltuielilor din venituri nu se impozitează. Această prevedere se
extinde asupra organizaţiilor necomercialexlvii:
1. Întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor (art. 53-1)xlviii,
2. Asociaţiile de economii si împrumut (art.53-2)xlix,
3. Organizaţiile sindicale (art.53-3)l,
4. Organizaţiile cu statut de utilitate publică.li
Printre facilităţile fiscale existente se numără:
- deducerea donaţiilor din partea contribuabililor rezidenţi (persoane juridice), prin care
aceștia pot deduce prin donaţii până la 10% din venitul impozabil (art.36(1))lii,
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desfăşurarea de către organizaţiile de utilitate publică a afacerilor auxiliareliii.

Eficienţa acestor metode se va discuta în altă parte, însă rezultatele implementării lor nu au
produs efecte dorite de diversificare a veniturilor şi de consolidare a societăţii civile.
Facilităţile fiscale actuale nu reuşesc realizarea obiectivului principal de consolidare a societăţii
civile sau diversificare a fondurilor şi veniturilor societăţii civile. Sunt necesare completări în
mecanismele de stimulare a organizaţiilor care deţin statutul de utilitate publică, și anume:
1. Eficientizarea și accesibilitatea mecanismului de deducere a donaţiilor,
2. Adoptarea mecanismelor fiscale de direcţionare a impozitului (direcţionarea unui
procent din impozitul plătibil către o organizaţie de utilitate publică),
3. Scutiri de impozitul pe venit dacă veniturile generate nu ajung la un % din buget din
afacerile auxiliare,
4. Mecanisme de contractare și subvenţionare în baza criteriilor de eligibilitate pentru
serviciile sociale,
5. Contractarea în arendă în condiţii mai bune pentru organizaţiile de utilitate publică,
6. Adoptarea standardelor de contabilitate pentru organizaţiile necomerciale (specifice
sectorului - obiectiv: responsabilitatea pentru cheltuieli).
- Scutiri TVA pentru diferite tipuri de organizaţii, inclusiv organizaţiile necomerciale
Scutiri de TVA în cazul veniturilor obţinute în sumă mai mică de 600 000 leiliv
Organizaţiile necomerciale sunt scutite de plata TVA în cazul dacă veniturile acestora nu
depăşesc 600 000 lei anual.
Scutiri TVA în cadrul acordurilor bilaterale
Acordurile internaţionale de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate
pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă
tehnică şi investiţională în derulare se aplică unui șir de proiecte de asistenţă tehnică25.

3.4 Instrumente trezoreriale
3.4.1 Partide politice
Finanţarea de stat se amână până la 2011 (alegerile locale generale)lv şi 2013 (alegerile
parlamentare).
c) Finanţarea de stat include următoarele formelvi:
1) subvenţii din bugetul de stat, conform prevederilor Legii cu privire la bugetul de statlvii,
inclusiv în timpul alegerilor,
25

HG cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de
acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub
incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte nr. 246 din 08.04.2010
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2) împrumuturi din bugetul de stat (rambursabile în dependenţă de voturi acumulate)lviii26,
3) transportul gratuit, degrevarea din serviciul public şi accesul nediscriminatoriu la
suportul tehnico-financiar din partea statului lix, şi
4) finanţarea indirectă a publicităţii politice, care se compune din 5 minute la TV şi 10 la
radio în total şi 2 minute în fiecare zi la difuzorul public de radio şi TV.
Statul se angajează să susţină dezvoltarea partidelor politice şi independenţa acestora,lx care se
supune regulii de nediscriminarelxi.
Prevederile Legii bugetului de stat cu privire la partidele politice, care nu lucrează la momentul
dat, stipulează până la 0,2% de finanţare de stat doar pentru partidele politice parlamentare.
Legea prevede că partidele politice care acced în Parlament anual vor primi o sumă de la 0,1%
din bugetul de stat, proporţional procentului de locuri obţinute în legislativ. De asemenea,
partidele vor primi o sumă de la 0,1% din bugetul de stat27, lxii proporţional procentului de
mandate obţinute în alegerile locale generale de nivelul doi, cu condiţia că au obţinut mai mult
de 50 de mandate. CEC va transfera banii partidelor lunarlxiii.
Mai jos prezentăm simularea unei posibile finanţări din bugetul de stat în baza rezultatelor
alegerilor parlamentare şi locale generale, dacă normele legale cu privire la partidele politice ar
fi fost adoptate în noiembrie 2007. Venitul ipotetic de la finanţarea de stat, bazată pe rezultatele
obţinute la alegerile parlamentare şi locale, este aproape egal, pentru că, de regulă, partidele
obţin performanţe similare la ambele tipuri de alegeri.
Graficul 3-3-1. Venitul posibil (ipotetic) de la finanţarea de stat 2009-1128 (principalii concurenţi)
Veniturile ipotetice din finantari de stat (alegeri parlamentare si locale generale), MDL
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Graficul ne demonstrează că finanţarea de stat reprezintă un venit substanţial în bugetul
partidelor şi este comparabilă cu venitul curent declarat al partidelor de la contribuţii private, iar
în unele cazuri chiar îl depăşeşte. Într-adevăr, dacă comparăm acest grafic cu cel precedent, fără
a schimba regulile, finanţarea posibilă din partea statului pentru PCRM ar constitui aproximativ
19 mln MDL, ceea ce este de 4 ori mai mult decât venitul declarat de la contribuţii private. În
cazul PLDM şi PDM, finanţarea de stat ar putea fi de aproximativ 2 ori mai mică în comparaţie cu
26

Pentru alegerile din 05.04.2009 CEC a stabilit un plafon de împrumut pentru partide de 32 mii MDL şi pentru
29.07.2009 – 25 mii MDL.
27
În cazul alegerilor locale generale nu se aplică procentul de redistribuire, pe când în cazul alegerilor parlamentare
procentul de redistribuire se aplică.
28
Sunt reprezentate doar partidele selectate.
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venitul curent declarat de la donaţii private. PL şi AMN ar primi aproximativ aceleaşi sume de la
stat ca şi venitul lor curent declarat de la donaţii private.
Încălcarea regulilor de folosire a finanţării de stat se sancţionează cu interzicerea folosirii
acesteia dacă: a) activitatea partidului este suspendată, b) s-a pierdut statutul de persoană
juridică, c) se încalcă standardele de evidenţă contabilă a ajutorului din partea statului, d)
partidul este în proces de lichidarelxiv. O altă sancţiune este stoparea finanţării de stat a
partidelor care au depăşit pragul financiar stabilit. Curtea de Apel ar putea ordona restituirea
unor sume alocate de la stat dacă se dovedeşte că acestea nu au fost folosite în modul cuvenitlxv,
lxvi
.
3.3.2 Entităţi religioase
Pentru entităţile religioase art.15 al Legii cultelor29 prevede posibilitatea acordării unor subvenţii
directe sau indirecte şi cooperării inclusiv cu aspect financiar.
În practică lipsesc date referitoare la această cooperare.

3.4.3 Organizaţii necomerciale
Practica contractării serviciilor sociale are următoarele aranjamente: Finanţarea direct din
bugetul de stat, şi Finanţarea din bugetele autorităţilor.
Aranjamentele finanţării din bugetul de stat efectuat tradiţional în Moldova. De exemplu, toate
instituţiile de îngrijire rezidenţială sunt finanţate direct din bugetul de stat, ca parte a bugetelor
ministeriale de sector. Responsabilitatea prestatorilor de servicii sociale şi educaţionale aparţine
Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului (un număr de prestatori de îngrijire
rezidenţială pentru bătrâni şi persoane cu dizabilitate), Ministerului Sănătăţii (un număr de
spitale rezidenţiale), Ministerului Educaţiei şi Tineretului (un număr de setări educaţionale
rezidenţiale). Ministerul Finanţelor împreună cu ministerele corespunzătoare stabilesc
cheltuielile normative pentru costul beneficiarului în îngrijirea rezidenţială şi, luând ca bază
numărul proiectat de persoane în ingrijire rezidenţială, asigură bugetul fiecărei instituţii, iar
bugetul pentru fiecare categorie a instituţiei în bugetul de stat. Ministerele corespunzătoare
adoptă reglementări de funcţionare ale instituţiei respective, controlează şi gestionează
instituţia. Bugetele pentru instituţii vin administrativ de la ministerul corespunzător semestrial,
rapoartele financiare sunt similar prestate pentru toate ministerele.

29

Legea cultelor. Articolul 15. Statul şi cultele religioase
(1) Cultele religioase sînt autonome, separate de stat, egale în drepturi în faţa legii şi a autorităţilor publice.
Discriminarea unui sau altui cult religios se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
(2) Statul nu intervine în activitatea religioasă a cultelor.
(3) Activitatea economico-financiară a cultelor religioase se află sub controlul statului. Asupra părţilor componente
ale cultelor religioase, precum şi asupra instituţiilor şi întreprinderilor înfiinţate de ele se extinde legislaţia fiscală.
(4) Statul şi instituţiile lui pot întreţine relaţii de cooperare cu orice cult religios şi pot încheia, după caz, acorduri sau
convenţii de cooperare cu orice cult religios sau cu părţile componente ale acestuia.
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=324889&lang=1
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Finanţarea aşa-numitor servicii alternative din bugetul de stat are următorul model. Hotărârea
de Guvern30 a adoptat decizia privind transferul de subordonare a următoarelor trei centre către
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului: “Speranţa” Criuleni (43 din 40, plus asistenţa
centrului de zi din 2008 cu 25 de copii mai mult ) ,“Plamcie” Taraclia (45 din 60), “Azimut”
Soroca (24 din 25).
Bugetele pentru aceste instituţii au fost prestate direct din bugetul de stat şi de la Ministerul
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, ca un aranjament bazat pe voinţa politică şi aranjamente
specifice între factorii de decizie. Aceşti trei prestatori de servicii sociale au apărut în cadrul
programului Fondului de Investiţii Sociale de stabilire a serviciilor alternative şi comunitare, care
a jucat un rol important în proces31. Sursa finanţării este bugetul de stat din taxele generale; nu
sunt extrase contribuţii din schema de asigurare.
Aranjamentele financiare ale funcţionării autorităţilor centrale au un impact direct asupra
modalităţii autorităţilor centrale de a aborda cheltuielile sociale. Abordarea curentă este bazată
pe programe de performanţă unde toate cheltuielile sociale provin din bugetul de stat (fără a
include cheltuielile bazate pe asigurare şi mijloace locale) şi sunt organizate pe obiective,
indicatori de performanţă şi bugete. Cheltuielile sociale de stat curente sunt organizate în 3
programe32:
elaborarea politicilor şi managementul în domeniul protecţiei sociale,
organizarea odihnei pentru copii și a protecţiei medico-sociale a copiilor aflaţi în
îngrijirea statului (inclusiv suportul pentru copii cu dizabilităţi mintale),
organizarea suportului medico-social al bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi fizice şi
psihice şi persoanelor traficate.
Indicatorii de performanţă menţionaţi în bugetul de stat reflectă metodologia calculării
cheltuielilor sociale de stat. Graficul de mai jos arată că numărul de beneficiari ai serviciilor de
asistenţă socială nu se va schimba în următorii ani până în 2010. Numărul curent de 64 indică
faptul că cele 3 centere existente funcţionează deja. O altă concluzie este că îngrijirea
rezidenţială depăşeşte locurile centrelor comunitare şi pasul planificat este de a rămâne la fel.
Grafic 3.1
Dinamica indicatorilor de performanţă
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30

Hotărârea Guvernului nr. 181, 17.02.2006 “Cu privire la transmiterea unor centre pentru copii” de la subordonarea
Consiliului raional Soroca, Consiliile orăș eneș ti Criuleni ș i Taraclia.
31
Programul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) la etapa 2 a prevăzut crearea serviciilor sociale şi
comunitare. El este finanţat din donaţii străine şi parţial din fondurile de stat locale. Unul din criteriile pentru
continuarea finanţării din exterior este preluarea treptată a finanţării serviciilor sociale de către autorităţile de stat.
32
Proiectul bugetului de stat pentru anul 2008, Septembrie 2007, pp.369-374
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A doua prevedere pentru finanţarea serviciilor sociale este bazată pe capacitatea autorităţilor
locale de a finanţa crearea şi aprovizionarea serviciilor sociale33.
Capacitatea autorităţilor locale de finanţare rezistă dezvoltării serviciilor sociale care depind în
mare parte de un grad înalt al descentralizării fiscale şi financiare ale autorităţilor locale.
Moldova probabil este printre ţările cele mai centralizate din regiunea de Est. Prin urmare,
aceasta crează condiţii nefavorabile pentru stimularea capacităţirlor autorităţilor locale de a
dezvolta serviciile sociale. În acest sens, dependenţa de mijloacele financiare provenite de la
autorităţile locale este critică pentru dezvoltarea serviciilor sociale, inclusiv a serviciilor sociale
pentru copii cu dizabilităţi.
Într-adevăr, cum arată graficele de mai jos, doar o jumătate din bugetele locale vin de la
autorităţile locale. Chiar mai mult, autorităţile locale raionale sunt într-o situaţie mult mai bună
decât cele comunitare locale. Mai mult decât 50% ale bugetelor autorităţilor locale au originea
în transferurile de la autorităţile centrale, care urmează aşa-numita procedură de balansare a
bugetelor locale.
Graficele 3.2, 3.3
Categorii de cheltuieli sociale din bugetele locale
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În bugetele locale, cheltuielile pe educaţie reprezintă mai mult decât 65%, în timp ce cheltuielile
pe protecţia socială sunt mai puţin decât 10%, precum este ilustrat în graficul 5.4.. Graficul 5.3
de asemenea arată că din cheltuielile sociale ale bugetului, 45% reprezintă costurile suportului
serviciilor sociale, iar restul - costuri administrative şi autorităţi locale gestionate şi
predeterminate de către programele băneşti ale autorităţilor centrale.
Graficele 3.4, 3.5

33

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2008, Septembrie 2007, pp.459-470
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Tipuri de cheltuieli ale autorităţilor locale, mii
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Pentru unele autorităţi locale, situaţia arată mai bine. De exemplu, autorităţile locale din Bălţi
sau Cahul au o capacitate financiară mult mai bună decât cele din Orhei. În ultimul caz, rata
contribuţiei de la autorităţile centrale este mult mai înaltă, respectiv autorităţile locale au mai
puţină posibilitate să renoveze programe şi servicii sociale.
Mai detaliat programele specifice sunt reprezentate în graficele de mai sus, unde serviciile
sociale, cum ar fi centrele comunitare, sunt cea mai mică prioritate în finanţarea bugetelor
locale, mai puţin de 10%. În general, finanţarea pentru copiii cu dizabilităţi şi persoanele cu
dizabilităţi prin servicii ar putea chiar nici să nu atingă 15-18 mln lei. Numărul persoanelor
deservite acoperă maxim 10% din necesităţile existente.

Graficele 3.8, 3.9
Programele sociale din bugetele locale, mii lei
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Un alt factor critic al finanţărilor din bugetele locale este vulnerabilitatea finanţării locale. În
absenţa unui cadru clar de politici pentru prestarea serviciilor sociale, autorităţile locale mereu
vor opta pentru schimbarea destinaţiei cheltuielilor. Aceasta pare a reflecta de asemenea şi
puterea autorităţilor centrale de a negocia discret alocaţiile pentru a sprijini bugetele locale.
In lumina informaţiei prezentate şi a sistemului fiscal existent, finanţarea serviciilor sociale şi a
serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi din bugetele locale pare a nu avea loc.
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3.5 Analiza comparată
În acest tabel aducem o analiză comparativă a politicilor cu referire la instituţiile necomerciale.
Tabel 3.5.1
Partide politice

Entităţi religioase

Instrumente
fiscale

Există şi sunt
dezvoltate

Există şi sunt
dezvoltate

Instrumente
trezoreriale

Există şi sunt
perspective
substanţiale de
dezvoltare
Există dar
relaxante,
supravegherea mai
bună în alegeri

Există de facto prin
subvenţii directe şi
indirecte

Instrumente
regulatorii

Există, însă foarte
relaxante

Organizaţii
necomerciale
Există

Comentarii

Există în mică
măsură,
perspective
neclare
Există şi stricte,
supraveghere

Coincluzia parţială: Sectorul necomercial este cel mai dezavantajat în comparaţie cu celelalte
sectoare.
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4. Experienţa internaţională
4.1 Standarde internaţionale
Posibilităţile organizaţiilor societăţii civile (OSC) de a aduna fonduri – în bani sau produse –
reprezintă un drept esenţial. Odată ce OSC prin natura lor sunt non-profit, aceste contribuţii
reprezintă o sursă vitală de finanţare a activităţilor acestora. În afară de obţinerea fondurilor din
contribuţii financiare, OSC cu statut de persoană juridică trebuie să aibă posibilitatea de a
desfăşura activităţi economice, cu folosirea profitului obţinut pentru finanţarea obiectivelor,
fără a fi obligate să obţină autorizaţii speciale şi cu respectarea condiţiilor legale ce se aplică
activităţilor în cauză (Principiul 1334).
Criteriile de eligibilitate pentru asistenţă din partea statului, inclusiv facilităţi fiscale, trebuie să
fie clare şi obiective, inclusiv funcţia de interes public al OSC, precum şi transparente. Este
absolut firesc pentru o OSC să-şi folosească fondurile pentru a rambursa personalului şi
voluntarilor săi cheltuielile suportate atunci când activau din numele acesteia, chiar şi atunci
când fondurile folosite au fost obţinute în calitate de ajutor din partea statului.
OSC care au primit ajutor de la stat sau facilităţi fiscale pot fi rugate să prezinte rapoarte privind
folosirea acestora. Cu toate acestea, necesitatea de a asigura transparenţa trebuie echilibrată de
obligaţiile de a respecta viaţa privată şi confidenţialitatea. Orice excepţie de la aceste obligaţii
trebuie să se bazeze pe principii de necesitate şi proporţionalitate.
Standardele internaţionale şi cele mai bune practici
ALE ÎNTÂLNIRII DE LA COPENHAGA A DIMENSIUNII UMANE A CSCE, Copenhaga, 29 iunie 1990
(...) III
(26) Statele participante recunosc că pentru o democraţie puternică este nevoie ca valorile şi
practicile democratice să devină o parte integrantă a vieţii naţiunii, precum şi să existe un şir larg
de instituţii democratice. Astfel, ei vor încuraja, facilita şi, în caz de necesitate, vor susţine
eforturile practice de cooperare şi folosirea în comun a informaţiilor, ideilor şi experienţei de
către ei şi prin contacte directe şi cooperare între indivizi, grupuri şi organizaţii în domeniu,
inclusiv următoarele:
— dezvoltarea altor forme de asociere liberă şi grupuri de interes public.
Într-un şir de ţări există tendinţa de a mări volumul asistenţei publice pentru ONG-uri, în special
prin intermediul contractelor de prestare a serviciilor în comunitate (Croaţia, Republica Cehă,
Estonia, Ungaria şi Muntenegru). În Republica Cehă 85% din ONG-uri sunt finanţate din surse
interne, rolul predominant revenindu-i guvernului. În Croaţia guvernul a decis să aloce 50% din
fonduri provenite de la loterii (aproximativ 20 milioane USD) pentru dezvoltarea sectorului ONG,

34

Principiile fundamentale ale Statutului organizaţiilor non-guvernamentale în Europa, Strasbourg, 13 noiembrie 2002,
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/Civil_society/Basic_texts/Fundamental%20Principles%20E.asp.
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prin formarea Fundaţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, însărcinată cu
monitorizarea acestor fonduri.
De regulă, statele membre oferă facilităţi fiscale în calitate de asistenţă financiară pentru ONGuri. În multe state, asociaţiile recunoscute ca lucrând în interesul public sau comunitar pot avea
dreptul la facilităţi fiscale semnificative, în special în ceea ce priveşte alte impozite decât TVA
sau impozitul pe profit (Austria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Italia, Letonia,
Portugalia, Spania, Elveţia, Marea Britanie).Ungaria are un sistem fiscal care avantajează
asociaţiile în serviciul public, scutindu-le de taxe locale şi TVA.
Unele state optează pentru sisteme de finanţare a asociaţiilor din impozite. Ungaria, Lituania,
Polonia şi Slovacia au introdus sisteme care permit contribuabililor să redirecţioneze un procent
din impozitul lor anual (1-2%) OSC-urilor. Cu toate acestea, impactul sistemului asupra viabilităţii
financiare a ONG-urilor diferă. Organizaţiile non-profit au dreptul să desfăşoare activităţi
economice, care deseori includ repercusiuni fiscale semnificative, cu condiţia că aceasta nu este
activitatea lor principală. Activitatea economică a ONG-urilor poate fi scutită de impozite total
sau parţial (Lituania, Malta, România) sau să fie supusă impozitării, ca şi activitatea agenţilor
economici (Norvegia, Serbia). În ţările UE directiva privind ajustările TVA stipulează facilităţi
fiscale pentru partea non-profit a activităţii asociaţiilor. Această directivă, care permite
companiilor cu un anumit rulaj să fie eliberate de plata TVA, se interpretează în mai multe feluri
în contextul ţărilor diferite. Scutirea de la plata impozitelor se aplică activităţilor de servicii
publice (Portugalia), de natură socială (Belgia, Germania) şi de natură culturală sau sportivă
(Danemarca, Spania).

4.2 Experienţa ţărilor cu democraţii consolidate35
Posibilităţile ONG-urilor de a aduna fonduri - în bani sau produse - reprezintă un drept
36
esenţial. Odată ce ONG-urile prin natura lor sunt non-profit, aceste contribuţii reprezintă o
sursă vitală de finanţare a activităţilor lor. Cu toate acestea, este perfect legal pentru un stat să
reglementeze modul de colectare a acestor fonduri pentru a proteja publicul-ţintă.
Donatori pot fi persoane fizice sau juridice (agenţi economici sau instituţii) din ţară sau din
străinătate. Regulile care se aplică finanţării interne şi exterioare trebuie, în principiu, să fie
aceleaşi, în special în ceea ce ţine de folosirea fondurilor şi cerinţe faţă de rapoartele financiare.
În afară de obţinerea fondurilor din contribuţii financiare, OSC cu statut de persoană juridică
trebuie sa aibă posibilitatea de a desfăşura activităţi economice, cu folosirea profitului obţinut
pentru finanţarea obiectivelor, fără a fi obligate să obţină autorizaţii speciale şi cu respectarea
condiţiilor legale ce se aplică activităţilor în cauză (Principiul 13).

35

Ministers’ Deputies CM Documents CM/Monitor(2005)1 Volume II final revised 11 October 2005,
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Monitor(2005)1&Language=lanEnglish&Ver=vol2finalrev&Site=COE
&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864#P9_129#P9_129
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Criteriile de eligibilitate pentru asistenţa din partea statului, inclusiv facilităţi fiscale, trebuie să
fie clare şi obiective, inclusiv funcţia de interes public al OSC, precum și transparente. Este
absolut firesc pentru o OSC să-și folosească fondurile pentru a rambursa personalului şi
voluntarilor săi cheltuielile suportate atunci când activau din numele acesteia, chiar şi atunci
când fondurile folosite au fost obţinute în calitate de ajutor din partea statului.
OSC care au primit ajutor de la stat sau facilităţi fiscale pot fi rugate sa prezinte rapoarte privind
folosirea acestora. Cu toate acestea, necesitatea de a asigura transparenţa trebuie echilibrată de
obligaţiile de a respecta viaţa privată şi confidenţialitatea. Orice excepţie de la aceste obligaţii
trebuie să se bazeze pe principii de necesitate și proporţionalitate.37
În practică, următoarele surse de finanţare sunt, în general, permise în statele membre: (a)
finanţarea publică, în special granturi de la guvernul central sau local; (b) fonduri private, în
special abonamente şi resurse provenite din activităţi comerciale, şi (c) donaţii.
a. Finanţarea publică
Într-un şir de ţări există tendinţa de a mări volumul asistenţei publice pentru ONG-uri, în special
prin intermediul contractelor de prestare a serviciilor în comunitate (Croaţia, Republica Cehă,
Estonia, Ungaria şi Muntenegru38). În Republica Cehă 85% din ONG-uri sunt finanţate din surse
interne, rolul predominant revenindu-i guvernului. În Croaţia, guvernul a decis să aloce 50% din
fondurile provenite de la loterii (aproximativ 20 milioane USD) pentru dezvoltarea sectorului
ONG, prin formarea Fundaţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, însărcinată cu
monitorizarea acestor fonduri. În Moldova, Ministerul Mediului, Construcţiilor şi Dezvoltării
Regionale a stabilit relaţii bune de colaborare cu ONG-uri, oferindu-le proiecte în domeniul
protecţiei mediului. În Bulgaria, suportul financiar public pentru ONG-uri mai rămâne a fi o
excepţie39.
De regulă, statele membre acordă scutiri fiscale ca un mijloc de asistenţă financiară pentru ONGuri. În multe ţări, asociaţiile ce activează în interes public sau comunitar pot beneficia de
avantaje fiscale, în special în ceea ce priveşte impozitul, altul decât TVA-ul sau cel pe profit
(Austria, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Italia, Letonia, Portugalia, Spania,
Elveţia, Marea Britanie). Ungaria are un sistem fiscal ce este avantajos pentru asociaţiile de
furnizare a serviciilor de interes public, acestea fiind scutite de impozite locale, impozit pe
proprietate şi TVA.

37
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Legislaţia Federaţiei Ruse prevede exonerarea de impozitul pe venit pentru anumite tipuri de
ONG-uri şi donatori. Legea privind modificarea Codului Fiscal, adoptată de Dumă la 12.05.2005,
mărește numărul de domenii în care resursele obţinute din granturi naţionale şi internaţionale
pot fi scutite de impozitul pe venit, demn de remarcat în acest sens fiind domeniul de protecţie
a drepturilor omului. În acelaşi timp, legea prevede că Guvernul va stabili o listă de organizaţii
ale căror granturi pot beneficia de scutiri, fără stipularea criteriilor de eligibilitate. În
Azerbaidjan, deşi ONG-urile beneficiază de anumite scutiri fiscale (în special TVA), în
conformitate cu legea cu privire la donaţii adoptată în 2003, acestea trebuie să plătească
contribuţii sociale considerabile: ONG-urile care primesc donaţii trebuie să plătească 27% din
salariile personalului lor în Fondul de Asigurări Sociale. În Estonia, Bulgaria şi Ungaria fundaţiile
sunt scutite de impozit, inclusiv fundaţiile de interes public.
Anumite ţări tot mai mult optează pentru sisteme de finanţare a asociaţiilor din impozite.
Ungaria, Lituania, Polonia şi Slovacia au introdus sisteme prin care contribuabilii pot aloca ONGurilor un procent din impozitul lor anual (1-2%). Cu toate acestea, impactul acestui sistem
asupra viabilităţii financiare a ONG-urilor este variabil.
b. Finanţarea privată
Cotizaţiile de membru, care stau la baza conceptului de asociaţii, sunt autorizate în toate ţările.
Mărimea cotizaţiei, prevăzută în statutul acestora, este, în general, modestă şi are o valoare
simbolică. Volumul sursei de finanţare este destul de limitat şi nu este suficient pentru a permite
ONG-urilor să funcţioneze. Cu toate acestea, în unele ţări rolul cotizaţiilor de membru în
finanţarea ONG-urilor este în creştere (de exemplu în România).
În majoritatea statelor membre, organizaţiile non-profit sunt autorizate să desfăşoare o
activitate economică, care deseori presupune repercusiuni fiscale semnificative, cu condiţia ca
aceasta să nu constituie principala lor activitate. Activitatea economică a ONG-urilor poate fi în
întregime sau parţial scutită de impozit (Lituania, Malta, România) sau să fie supusă impozitării
în acelaşi mod ca şi agenţii economici (Norvegia, Serbia, "Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei"). În ţările UE, directiva privind ajustarea TVA-ului prevede scutiri de impozit în ceea
ce priveşte activitatea non-profit a asociaţiilor. Această directivă, care permite agenţilor
economici cu o anumită cifră de afaceri să fie scutite de TVA, este interpretată în diferite ţări
într-o varietate de moduri în ceea ce priveşte asociaţiile. Scutirile se aplică activităţilor de
furnizare a serviciilor de interes public (Portugalia), celor de natură socială (Belgia, Danemarca,
Germania) şi celor cu caracter cultural sau ce vizează sportul (Danemarca, Spania).
Anumite ţări (Danemarca, Franţa, Germania, Irlanda, Olanda, Spania şi Marea Britanie),
consideră asociaţiile ca fiind societăţi comerciale supuse impozitului pe profit în cazul în care
acestea sunt angajate în activităţi economice competitive, chiar dacă scopul lor nu este de a face
un profit. Cu toate acestea, deseori aceleaşi ţări prevăd, de asemenea, scutiri fiscale în cazul în
care asociaţiile îndeplinesc un serviciu public, serviciu în folosul comunităţii sau de caritate, şi în
special în cazul în care nu întreprind nici o activitate industrială sau comercială. În Franţa, o
asociaţie angajată în activităţi comerciale poate fi scutită de impozite asupra persoanelor
juridice dacă activitatea sa prezintă o anumită utilitate socială. În unele ţări (Croaţia, Luxemburg,
Ucraina) există restricţii asupra activităţilor comerciale sau de afaceri ale ONG-urilor. În Lituania,
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o nouă Lege privind asociaţiile, adoptată în 2004, nu mai interzice asociaţiilor să se angajeze în
activităţi comerciale.
c. Donaţiile
În general, sunt autorizate donaţiile şi moştenirile din partea persoanelor fizice sau agenţilor
economici, atât naţionali cât şi străini. În multe ţări nu există restricţii privind această sursă de
finanţare (Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Norvegia, România, Serbia, Suedia, Elveţia). Unele dintre
ele stipulează că sursa nu trebuie să fie ilegală (Serbia, Elveţia).
Donaţiile externe continuă să joace un rol semnificativ în sprijinul financiar acordat ONG-urilor în
multe ţări din Europa Centrală şi de Est (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia,
Federaţia Rusă, Serbia şi Muntenegru, "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei", Ucraina).
Legislaţiile variază considerabil. În Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Republica Cehă şi Ungaria,
atât donaţiile străine cât şi cele naţionale sunt scutite de impozit. În Azerbaidjan
amendamentele la legea privind donaţiile, ce a intrat în vigoare în 2003, impun înregistrarea
prealabilă a donaţiilor străine, care sunt scutite apoi de impozite însă sunt supuse contribuţiilor
sociale considerabile. De asemenea, legislaţia Republicii Azerbaidjan interzice monitorizarea
alegerilor de către acele ONG-uri naţionale, ale căror buget constă în proporţie de 30% din
finanţare străină. Lituania impune limite asupra capacităţii ONG-urilor de a primi donaţii de la un
guvern sau o organizaţie guvernamentală străină, cu excepţia cazului în care aceasta este în
sprijinul educaţiei, culturii, protecţiei sănătăţii şi sportului. Cu toate acestea, donaţiile sunt
scutite de impozit.
În Turcia, noua lege privind asociaţiile (Legea Nr. 5253), adoptată în noiembrie 2004, permite
asociaţiilor naţionale, în anumite condiţii, să primească asistenţă financiară din străinătate. Cu
toate acestea, problema rămâne una sensibilă, şi stipulările legii în cauză au fost abordate în
contextul revizuirii Constituţiei. În Federaţia Rusă se desfăşoară în mod repetat campanii de
defăimare împotriva ONG-urilor independente în ceea ce priveşte sursele lor de finanţare.
Remarcând îngrijorările exprimate de ONG-uri ruseşti cu privire la starea relaţiilor dintre acestea
şi autorităţile publice din ultima vreme, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului
a subliniat că democraţia nu se poate face fără opinia decisivă a ONG-urilor şi că presiunea
asupra lor este inadmisibilă.
Fluctuaţiile din finanţarea externă slăbesc viabilitatea financiară a sectorului non-profit.
Întrebările referitoare la posibilitatea şi capacitatea de a diversifica sursele nu sunt o chestiune
de alegere, ci una de supravieţuire pentru ONG-uri. De exemplu, în Belgia, Bulgaria, Norvegia,
România şi Slovenia donaţiile acordate ONG-urilor sunt încurajate de un sistem de facilităţi
fiscale (ce variază în mărimi) pentru donatori. În ţările în care finanţarea externă a scăzut
considerabil în ultima vreme (Republica Cehă, Ungaria, Letonia, România, şi Slovacia),
viabilitatea sectorului nonguvernamental depinde de sistemul naţional de finanţare, care este în
prezent în curs de înfiinţare. În Bulgaria, de exemplu, companiile şi contribuabilii pot solicita
reduceri fiscale în mărime de până la 10% din profiturile sau veniturile lor pentru donaţiile
acordate ONG-urilor. Un sistem similar ce încurajează generozitatea naţională este, de
asemenea, identificat în Estonia, Lituania şi Slovacia. În Polonia, adoptarea în 2003 a Legii cu
privire la organizaţiile de utilitate publică şi voluntariat, care în prezent prevede o sumă
deductibilă fixă ce înlocuieşte deducerea fiscală anterioară de 15% din venitul din donaţii, pare
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să fie un pas înapoi. În Ungaria şi Republica Cehă, donatorii au, de asemenea, dreptul la o
deducere a venitului impozabil / profitului pentru anul precedent, dar procentul scăzut de
deducere nu este suficient pentru a asigura o creştere a donaţiilor naţionale. În alte ţări
(Albania, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, "fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei" şi Federaţia Rusă), donaţiile naţionale private şi corporative sunt limitate, una din
cauze fiind absenţa aproape în întregime a stimulentelor financiare.

4.3 Experienţa ţărilor din Europa Centrală
Elementul-cheie al sistemelor de procentaj este că contribuabilii pot aloca un anumit procent
din impozitul pentru anul precedent unuia dintre scopurile ce urmează să fie selectate, fie unei
organizaţii sau organizaţiilor alese.
În 1997, Ungaria a devenit prima ţară care a introdus un sistem de procentaj, fiind urmată de
Slovacia în 2002, Polonia în 2004, Lituania, de asemenea, în 2004, şi România în 2005. Acest tip
de sistem a fost adoptat, de asemenea, de o serie de consilii locale din Ungaria şi Japonia.
Sistemele de direcţionare a procentului susţin dezvoltarea generală a filantropiei în multe
privinţe, însă oferă finanţare substanţială doar pentru o parte bine definită şi mică a sectorului
nonguvernamental. Prin urmare, este puţin probabil ca acestea să fie vreodată ceva mai mult
decât o posibilitate suplimentară de a spori donaţiile şi a sprijini ONG-urile.
4.3.1 Direcţionarea unei părţi din impozitul plătibil
Practica direcţionării procentului funcţionează în conformitate cu principiile similare altor forme
de donaţie, deşi aceasta este o formă a finanţării de la bugetul de stat, ce este distribuită în
conformitate cu deciziile contribuabililor şi independent de voinţa politică. O problemă mult
discutată ce vizează direcţionarea procentului este faptul că aceasta diferă de alte forme de
finanţare, în sensul că nu necesită sacrificiu financiar sau de altă natură dar, ca o parte a
impozitării, deşi nu se poate afirma categoric, nu este în totalitate voluntară. În ciuda acestui
fapt, ea încă mai este în măsură să contribuie la dezvoltarea practicii de donaţie în societăţile în
cauză.
Contribuabilii ce direcţionează un anumit procent acţionează ca cei care donează. Constatările
de sprijin sunt următoarele:
Persoanele care sunt mai active în direcţionarea procentului sunt mult mai active ca
donatori în general, şi viceversa: buni donatori sunt buni contribuabili ce direcţionează
procentul.
Aceiaşi factori educaţionali, sociali şi demografici (sex, vârstă, starea civilă, mărimea
familiei, locul de reşedinţă) determină direcţionarea procentului şi comportamentul de a
dona, în general.
Cu cât mai puternică este reţeaua socială şi conexiunile unei persoane cu ONG-urile, cu
atât mai probabil este ca aceasta să devină un donator. Acelaşi lucru este valabil pentru
direcţionarea procentului.
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Caracteristicile colectării informaţiilor pentru luarea deciziilor cu privire la direcţionarea
procentului şi a altor forme de donare sunt similare. Deşi principala sursă de informare
este mass-media electronică, canalele personale de informare sunt mult mai eficiente în
ceea ce priveşte direcţionarea procentului.
ONG-urile ce colectează procentele direcţionate desfăşoară această activitate ca o strângere de
fonduri.
Constatările de sprijin sunt următoarele:
ONG-urile care sunt deja implicate în strângerea de fonduri sunt mai bine plasate pentru
a atrage procentele direcţionate comparativ cu cele ce nu sunt implicate.
Grupurile de beneficiari ai direcţionării procentului şi ai donaţiilor în general au evoluat
în aceeaşi direcţie pe parcursul ultimilor ani (în Ungaria); s-a înregistrat o tendinţă de
sporire a altruismului.
Efectul centralizării în capitală este specific pentru ambele domenii.
Nu există nici o dovadă a efectului fenomenului de evicţiune prezis de mulţi experţi.
Direcţionarea procentului nu a înlocuit alte forme de donare şi nici nu a împiedicat sporirea
acestora.
Direcţionarea procentului nu a eclipsat donaţiile individuale sau cele efectuate de sectorul de
afaceri şi nici nu a diminuat greutatea şi importanţa lor. Deşi veniturile provenite din
direcţionarea procentului au sporit, donaţiile individuale şi cele oferite de sectorul de afaceri
încă mai constituie surse de finanţare a ONG-urilor semnificativ mai importante.
Efectul evicţiunii poate fi influent într-o singură privinţă: în ceea ce priveşte factorii de decizie
politică, direcţionarea procentului poate fi însoţită de neglijarea sau retragerea altor forme de
alocaţie, suport şi măsuri ce încurajează donaţiile. Există exemple concrete
în ambele ţări de reducere a stimulentelor fiscale pentru donaţiile caritabile în urma
implementării legilor de procentaj.
Direcţionarea procentului oferă guvernelor celor două ţări o soluţie fiscală la un cost destul de
previzibil. Introducerea unui sistem de procentaj în scop filantropic şi admiterea în sistem a unor
grupuri de presiune poate fi în avantajul atât al beneficiarilor, cât şi al contribuabililor.
Sistemele de procentaj din ţările Europei Centrale şi de Est sunt în fond asemănătoare în aceea
că scopurile lor principale sunt de a consolida cultura donării, de a sprijini ONG-urile recent
înfiinţate şi de a contribui la instituirea modelelor de comportament necesare pentru
dezvoltarea coeziunii sociale.
Exemplul Ungariei40
În 2003, aproape 1,5 milioane din 4,5 milioane de contribuabili din Ungaria (aproape o treime
din contribuabili) au decis să exercite opţiunea de 1% şi să aloce în acest mod 6 miliarde de
forinţi (aproape 23 milioane de euro) pentru aşa organizaţii ca asociaţiile şi fundaţiile, precum şi
pentru instituţii culturale. Peste 600 000 de oameni au făcut acelaşi lucru pentru a susţine
40
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costurile curente ale bisericii lor cu peste 3 miliarde de forinţi (peste 12 milioane de euro). Alţi
140 000 de oameni care nu au dorit să susţină biserica, în schimb au atribuit peste 800 milioane
de forinţi (peste 3 milioane de euro) în scopuri speciale prevăzute în bugetul naţional (în acest
an, sunt programele de combatere a rabiei şi de ocrotire a sănătăţii). Însumat, peste 2 milioane
de atribuiri au fost efectuate către aproape 22 000 beneficiari totalizând în aproape 10 miliarde
(circa 39 milioane de euro).
Exemplul Slovaciei41
Această secţiune examinează două tipuri de susţinere guvernamentală pentru sectorul
neguvernamental. Primul, care implică donaţii cu deducere din impozit pentru organizaţii de
utilitate publică, a funcţionat până la sfârşitul anului 2003. Facilităţile fiscale erau disponibile
persoanelor fizice şi juridice, însă persoanele fizice trebuiau să doneze cel puţin 500 coroane
slovace (SKK) (14,3 euro) pentru a fi eligibili pentru scutire fiscală, pe când agenţii economici
trebuiau să doneze 2 000 SKK (57 euro). Contribuabili-persoane fizice puteau să-şi reducă baza
de impozitare cu până la 10%, iar agentii economici – nu mai mult de 2%.
A doua modalitate de suport guvernamental a fost sistemul de direcţionare a procentului pentru
contribuabili-persoane fizice, aprobat de Parlament în 1999, modificat în 2001, şi introdus în
2002. Decizia de a extinde schema pentru a include agenţii economici a fost luată în 2002, şi
agenţii economici au fost incluşi în sistem în 2004. În acelaţi an, procentul care putea fi
direcţionat pentru organizaţii de utilitate publică a crescut de la 1% la 2%.
Următoarele tabele arată datele statistice privind cele două sisteme.
Tabelul 18
Donaţiile cu deducere din impozit făcute de contribuabili-persoane fizice

Inscripţii în rândul de sus:
- Numărul total de contribuabili; - Numărul de donaţii; - Total impozite plătite (EUR); - Suma
donată (EUR)
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Proporţia donatorilor către numărul total de contribuabili-persoane fizice şi suma donată ca
procentaj din suma totală a impozitelor plătite (%)

Inscripţii în rândul de sus:
- Donatori/Toţi contribuabili;

- Donaţii cu deducere din impozit/Total impozite plătite

Cifrele arată că numărul donatorilor aproape s-a triplat între 1998 şi 2003, şi că suma donată
aproape s-a dublat, în ciuda căderii din 2003. În 2003, ultimul an al facilităţilor fiscale pentru
donaţii de caritate, 48 915 persoane au donat 9 030 273 euro pentru susţinerea activităţii ONGurilor.
Proporţia contribuabililor care au pretins facilităţi fiscale pentru donaţii a crescut până la 3,1%
între 1998 şi 2003, şi donaţiile cu deducere din impozit au crescut până aproximativ la
echivalentul de 1% din toate impozitele plătite. În total între 1998 şi 2003 au fost făcute 163 790
donaţii cu deducere din impozit, dintre care 18% au mers spre educaţie, 7,6% spre cultură, 7,3%
spre asistenţă socială, 18% spre sănătate, 12% spre serviciul de transfuzie a sângelui, 1,7% spre
protecţia mediului şi 35,4% spre „alte” domenii. Astfel, cele mai mari sume au mers spre
categoria „alte domenii”, urmată de domeniile sănătate şi educaţie.
Numărul donaţiilor cu deducere din impozit din partea persoanelor fizice pe domenii de
activitate
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Inscripţii în rândul din stânga:
- Educaţia %; - Cultura %; - Asistenţa socială %; - Sănătate %; - Transfuzii de sânge; - Protecţia
mediului; - Alte domenii; - Total %
Analiza numărului donaţiilor cu deducere din impozit către fiecare domeniu pe parcursul
timpului arată următoarele patru tendinţe principale:
3.1.1
Proporţia tuturor donaţiilor către sănătate a crescut de la doar 6,2% în 1998 la
26,0% în 2001 şi 36,8% în 2002, înainte de a scădea la 7,4% în 2003.
3.1.2
Un procent tot mai mare de donaţii a mers către serviciul de transfuzie a
sângelui şi către protecţia mediului, două sectoare adăugate în 2000. Proporţia tuturor
donaţiilor către serviciul de transfuzie a sângelui a crescut de la 5,8% iniţial la 30,7% în
2003. Donaţiile către protecţia mediului constituiau iniţial doar 0,5% din total, dar au
crescut până la 4,8% către 2003.
3.1.3
Deşi donaţiile în categoria „alte domenii” au constituit 35,4% din toate donaţiile
din această perioadă, procentajul anual a scăzut de la 57,0% în 1998 până la 29,3% în 2002
şi 23,9% în 2003. Proporţia donaţiilor în domeniul educaţiei a fost destul de stabilă, între
17% şi 21%. Procentaje relativ mici au mers spre cultură (6-9%) şi asistenţă socială (6-8%).
Între 1998 şi 2003 donaţiile cu deducere din impozit făcute de către persoane fizice au constituit
în total 1 503 694 760 SKK sau puţin peste 42 962 700 euro. Aceasta înseamnă că suma medie
donată de către fiecare contribuabil în aceşti şase ani a constituit 9 180 SKK (262 EUR).
Din toată suma donată, 15% au mers spre educaţie, 8% spre cultură, 5,5% spre asistenţa socială,
9% spre sănătate, 6,5% spre transfuzii de sânge, 0,5% spre protecţia mediului şi 56% spre
categoria „alte domenii”.
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Suma donaţiilor cu deducere din impozit din partea persoanelor fizice pe domenii de activitate
(în euro)

Inscripţii în rândul din stânga:
- Educaţia %; - Cultura %; - Asistenţa socială %; - Sănătate %; - Transfuzii de sânge; - Protecţia
mediului; - Alte domenii; - Total %
Analiza sumei anuale primite de fiecare domeniu de activitate din donaţii cu deducere din
impozit arată următoarele tendinţe principale:
1. Suma donată către educaţie, asistenţă socială şi protecţia mediului nu a variat
semnificativ de la an la an. Procentajul întregii sume donate spre educaţie (13-17%) şi
asistenţă socială (5-7%) a fost aproximativ în conformitate cu numărul donaţiilor care au
mers spre aceste domenii. Procentajul întregii sume donate spre protecţia mediului a fost
aproape de 1%, însă a scăzut în 2003 în pofida creşterii bruşte a numărului de donaţii în
acest an.
2. Suma care a mers spre sectorul de transfuzii de sânge a constituit în jur de 6% din
totalul pe an între 2000 şi 2002, însă o creştere semnificativă a numărului de donaţii a
însemnat că acest sector a primit 16,4% din întreaga sumă donată în 2003.
3. În 2000 proporţia întregii sume donate spre sectorul de cultură a crescut uşor peste
nivelul său obişnuit de 6%.
4. Procentajul sumei totale donate spre sănătate a crescut de la 6% la 15% în 2002 (când
36% din toate donaţiile au mers spre acest sector), înainte de a cădea înapoi la 5% în 2003,
când doar 7,3% din toate donaţiile au mers spre acest sector.
5. Categoria „alte domenii” a primit cel mai înalt procentaj din toată suma donată în
fiecare an, însă procentajul anual a scăzut de la 70% iniţial la 50% spre sfârşitul perioadei.
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Astfel, deşi cea mai mare scădere a numărului de donaţii a avut loc în acest sector, el
totuşi a atras cea mai mare parte din toată suma donată.
Procentajul agenţilor economici care au făcut donaţii cu deducere din impozit a fost destul de
constant, în jur de 5% între 1998 şi 2002, însă suma donată a crescut substanţial în fiecare an cu
excepţia anului 1999.
Donaţii cu deducere din impozit din partea agenţilor economici

Inscripţii în rândul de sus:
- Numărul de contribuabili-agenţi economici; - Numărul de agenţi economici-donatori; Donatori/Contribuabili (%); - Total suma donată (EUR)
Tabelul arată că suma primită de ONG-uri în rezultatul direcţionării impozitului de către
persoanele fizice a constituit între o pătrime şi o jumătate din suma totală care putea fi alocată.
De menţionat că suma direcţionată a scăzut în al doilea an (2003), dar a crescut în 2004 şi din
acel moment a crescut în mod constsnt. Pentru aceasta există două motive:
1. Procentajul a fost mărit la 2% în 2004.
2. Un mai mare procentaj din toată suma potenţială a fost direcţionat în 2004, şi a
continuat să crească de atunci.
Lipsa de informaţie împiedică o analiză corectă a motivelor. De exemplu, nu există informaţie
despre întrebarea critică privind numărul de contribuabili-persoane fizice care fac direcţionări.
Totuşi, deşi sistemul de direcţionare a procentului a adunat o sumă mare de bani pentru ONGuri, contribuabilii ar fi putut direcţiona către ONG-uri şi mai mult. De exemplu, doar în 2006
puteau fi direcţionate către ONG-uri încă 362 387 213 SKK (9 729 038 EUR), însă nu au fost. Anul
2004 a fost primul an în care agenţilor economici li s-a permis să direcţioneze un procent de
impozit către o ONG. Aproape toţi agenţii economici au profitat de această posibilitate, şi suma
direcţionată a constituit 96% din suma care putea fi alocată. Acest rezultat pozitiv a depăşit
aşteptările sectorului ONG. În 2005 suma direcţionată a crescut uşor, însă a reprezentat un
procent cu mult mai mic din suma care putea fi direcţionată. În 2006 direcţionarea de către
agenţii economici a crescut atât în termeni nominali, cât şi cei relativi, însă ultima cifră a fost
totuşi cu mult mai mică decât nivelul excepţional de înalt din 2004.

Procentajul de direcţionări din partea persoanelor fizice
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), www.CReDO.md

Consolidarea financiară a societăţii civile prin introducerea mecanismului de direcţionare a unei părţi din impozit către
organizaţiile necomerciale de utilitate publică

38

Inscripţii în rândul de sus:
- Direcţionări potenţiale (EUR); - Direcţionări realizate (EUR); - Direcţionări realizate/potenţiale
(%)
Procentajul direcţionărilor din partea agenţilor economici

Inscripţii în rândul de sus:
- Direcţionări potenţiale (EUR); - Direcţionări realizate (EUR); - Direcţionări realizate/potenţiale
(%)
Următoarea secţiune examinează veniturile sectorului ONG sub cele două mecanisme (donaţiile
cu deducere din impozit şi direcţionarea procentului) începând cu 1998. Între 1998 şi 2003
donaţiile cu deducere din impozit au constituit în total 5 284 961 305 SKK (150 999 206 EUR),
dintre care 72% au venit de la agenţi economici. Între 2002 şi 2006 direcţionarea procentului a
constituit în total 3 099 874 969 SKK (80 151 065 EUR), dintre care 64% au venit de la agenţi
economici.
Venitul sectorului ONG în cele două sisteme (în euro)
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Inscripţii în rândul de sus:
- Donaţii cu deducere din impozit; - Direcţionarea procentului; - Total
De menţionat următoarele:
1. ONG-urile au primit cu 70 847 141 euro mai mult în perioada de şase ani de funcţionare
a donaţiilor cu deducere din impozit decât în cinci ani de direcţionare a procentului.
1. Agenţii economici au constituit cea mai mare parte a veniturilor ONG-urilor sub ambele
sisteme.
2. Agenţii economici au constituit o parte mai mare a venitului ONG-urilor în perioada
donaţiilor cu deducere din impozit decât în timpul sistemului de direcţionare a
procentului.
3. În perioada 1998-2006 sectorul ONG a obţinut un venit total de 231 149 957 euro de la
cele două sisteme de finanţare.
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5. Opţiunile politicilor
Opţiunile sunt generate de-a lungul aspectelor ce ţin de tipul de politică şi modalitatea de
administrare. Toate opţiunile sunt generate pentru organizaţiile deţinătoare a statutului de
utilitate publică.

5.1 Opţiunile de politici
A. Opţiunile pentru conţinutul politicii de direcţionare a unei părţi din impozit
A1. Status quo (situaţia actuală)
1.1 deducerea donaţiilor din venitul impozabil doar pentru persoane juridice,
1.2 cerinţe de transparenţă mai mare pentru organizaţiile eligibile pentru facilităţi fiscale
A2. Opţiunea medie
2.1 deducerea donaţiilor din venitul impozabil pentru persoane juridice şi persoane
fizice,
2.2 direcţionarea unei părţi (2%) ale impozitului (doar persoane fizice),
2.3 cerinţe de transparenţă mai mare pentru organizaţiile eligibile pentru facilităţi
fiscale.
A3. Opţiunea consolidată
3.1 deducerea donaţiilor din venitul impozabil pentru persoane juridice şi fizice,
3.2 direcţionarea unei părţi (2%) ale impozitului (persoane fizice şi juridice),
3.3 cerinţe de transparenţă mai mare pentru organizaţiile eligibile pentru facilităţi
fiscale,
3.4 campania de informare pentru funcţionalitatea instrumentelor fiscale.

B. Opţiunile particulare pentru instrumentul direcţionării unei părţi din venit
B1. Opţiunea status quo (îmbunătăţită prin extinderea procedurii şi asupra persoanelor fizice)
Beneficiarul depune cererea şi factura la donatorul potenţial (indicând IDNO, Nr.
certificatului de utilitate publică şi alte date necesare),
Donatorul transferă o parte a impozitului conform solicitării pe contul beneficiarului (suma
calculată care nu va depăşi 2%),
1.2.a În cazul persoanelor fizice, executorul plăţilor de direcţionare va fi
angajatorul, patronul
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Beneficiarul recepţionează donaţia şi eliberează o factura sau un alt document de strictă
evidenţă,
Donatorul raportează suma sau sumele direcţionate o dată pe an conform cerinţelor
similare procedurii de deducere a donaţiei,
IF supraveghează conform procedurilor actuale în baza rapoartelor şi verificărilor după
necesitate,
Beneficarul raportează sumele cheltuite anual conform procedurilor legii.

B2. Opţiunea proiect lege 2008 (vezi anexa pentru proiectul de lege)
2.1 Beneficiarul depune cererea la donatorul potenţial (indicând IDNO, Nr. certificatului de
utilitate publică şi alte date necesare), sau donatorul potenţial află despre existenţa unui
beneficiar relevant,
2.2 Donatorul depune raportul anual la IF (31 martie), indicând în acest raport că va
transferă o parte a impozitului conform solicitării beneficiarului (suma calculată care nu
va depăși 2%, cu indicaţia tuturor datelor necesare de identificare),
2.2.a În cazul persoanelor fizice, executorul informaţiei plăţilor de direcţionare va fi
angajatorul, patronul
2.3 IF, pe parcursul anului de depunere a declaraţiei pe venit, va executa plata de
direcţionare către organizaţia beneficiară indicată,
2.4 IF supraveghează conform procedurilor actuale în baza rapoartelor şi verificărilor după
necesitate,
2.5 Beneficarul raportează sumele cheltuite anual conform procedurilor legii.

5.2 Analiza impactului bugetar
În scopul evaluării impactului implementării legii privind utilizarea publică a unui anumit procent
din impozitul pe venit prin direcţionarea unui procent către organizaţiile de utilitate publică este
necesar de evaluat numărul de potenţiali donatori şi de simulat donaţia posibilă.
Grafic 1. Numărul potenţalilor donatori
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Evolutia numarului subiectilor impozitului pe venit
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Deoarece impozitul pe venit formează bugetul unitaţilor administrativ-teritoriale, impactul
poate fi sensibil anume la acest capitol.
Conform datelor, veniturile din impozitul pe venit evoluţionează prin scădere, situându-se între
1.7 mlrd şi 2.0 mlrd lei.
Grafic 2
Evoluţia veniturilor în bugetul national public din
impozitul pe venit, mln lei
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Graficul de mai jos dă câteva posibile scenarii referitoare la suma disponibilă pentru donaţii. Axa
verticală indică suma totală în condiţiile direcţionării a 2% dacă, conform axei orizontale, vor
participa 3% sau 10% sau 20%, etc. din potenţali donatori.
Grafic 3
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Sumele generate prin direcț ionare a 2% în funcț ie de % de
participare contribuabili, mln lei
25

20

altele
Soroca
Ungheni

15

Orhei
Ialoveni
Cahul

10

Găgăuzia
Rezina
Bălț i

5

Chiș inău

0
3%

10%

20%

30%

50%

Observăm că dacă vor particpa 3% din potenţiali donatori şi aceştia vor direcţiona întregul
volum de 2% din impozit, atunci vor fi disponibile sume de până la 2 mln lei, în cazul participării
a 10%, vor fi disponibile 3,5 mln lei, în cazul a 20% participare, vor fi disponibile 7,5 mln lei, etc.
Impactul asupra bugetelor locale nu este semnificativ. 7 mln este un buget de întreţinere a unui
aparat central al unui Minister, cum ar fi Ministerul Sănătăţii.

Tabel 1

Chișinău
Bălţi
Rezina
Găgăuzia
Cahul
Ialoveni
Orhei
Ungheni
Soroca
altele

Nr. contribuabili
361 689
49 183
18 846
37 919
54 404
43 999
65 415
39 713
43 223
781 688
1 496 079

Suma
maximă
disponibilă
2%, mln lei
30
2,5
1,14
0,72
0,68
0,68
0,54
0,48
0,46
6,52
43,72

5.3 Criteriile de evaluare
Este necesară evaluarea politicilor discutate prin prisma unor criterii de evaluare. Propunem un
şir de criterii de evaluare.
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A. Perspectiva sectorului neguvernamental
- 1) consolidarea durabilităţii financiare a sectorului neguvernamental,
- 2) accesibilitatea şi rapiditatea utilizării mecanismului,
- 3) promovarea transparenţei, reputaţiei şi implicării în activitatea sectorului
neguvernamental.
B. Perspectiva birocraţiei
- 1) capacitatea de implementare, capacitatea administrativă, costurile de implementare
- 2) cost-eficienţă (costurile administrative şi instituţionale vs sumele gestionate),
- 3) gradul de transparenţă şi încredere în funcţionarea sistemului,
- 4) susceptibilitatea evaziunii fiscale, corupţiei.
C. Perspectiva donatorilor
- 1) rapiditatea executătii şi recepţionării pe contul organizaţiei beneficiare,
- 2) accesibilitatea procedurii pentru donatori,
- 3) costurile de gestionare a mecanismului
D. Perspectva societăţii în general şi a altor actori
- 1) acceptabilitatea politică,
- 2) impactul implementării asupra bugetului.
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6. Analiza opţiunilor de politici
Tabel A: Opţiunile pentru conţinutul politicii de direcţionare a unei părţi din impozit
A1. Status quo
1.1 deducerea
donaţiilor din venitul impozabil
doar pentru persoane juridice,
1.2 cerinţe de
transparenţă mai mare pentru
organizaţiile eligibile pentru
facilităţi fiscale

A. Perspectiva sectorului neguvernamental
1) consolidarea durabilităţii
Foarte mică
financiare a sectorului
neguvernamental,
2) accesibilitatea şi rapiditatea
Nu e relavant
utilizării mecanismului,
3) promovarea transparenţei,
Neschimbat
reputaţiei şi implicării în
activitatea sectorului
neguvernamental.

A2. Opţiunea medie
2.1 deducerea donaţiilor din venitul
impozabil pentru persoane juridice şi persoane
fizice,
2.2 direcţionarea unei părţi (2%) ale
impozitului (doar persoane fizice),
2.3 cerinţe de transparenţă mai mare
pentru organizaţiile eligibile pentru facilităţi
fiscale.

Medie

Peste medie

Nu e relavant

Nu e relavant

Medie

Medie

Cea mai nedorită
B. Perspectiva birocraţiei
1) capacitatea de
implementare, capacitatea
administrativă, costurile de
implementare

A3. Opţiunea consolidată
3.1 deducerea donaţiilor din venitul impozabil
pentru persoane juridice şi fizice,
3.2 direcţionarea unei părţi (2%) ale impozitului
(persoane fizice şi juridice)
3.3 cerinţe de transparenţă mai mare pentru
organizaţiile eligibile pentru facilităţi fiscale
3.4 campania de informare pentru
funcţionalitatea instrumentelor fiscale

Cea mai bună

Existentă

Medie

Medie

2) cost-eficienţă (costurile
administrative şi instituţionale
vs sumele gestionate),

Neschimbat

3-7 mln lei sume direcţionate, careva costuri de
gestionare, în special informare, modele
suplimentare,

3-7 mln lei sume direcţionate, careva costuri de gestionare,
în special informare, modele suplimentare,

3) gradul de transparenţă şi

Neschimbat
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încredere în funcţionarea
sistemului,
4) susceptibilitatea evaziunii
fiscale, corupţiei

Neschimată

Uşor se ridică

Uşor se ridică

Menţinerea status quo
C. Perspectiva donatorilor
1) rapiditatea executătii şi
recepţionării pe contul
organizaţiei beneficiare,

Neschimbat

Pozitiv

Mai pozitiv

2) accesibilitatea procedurii
pentru donatori,

Neschimbat

Nu e relavant

Nu e relevant

3) costurile de gestionare a
mecanismului

Neschimbat

Nu e relavant

Nu e relavant

D. Perspectva societăţii în general şi a altor actori
1) acceptabilitatea politică,

Neschimbat, cerinţe şi solicitări

Schimbare medie

Mai greu de acceptat

2) impactul implementării
asupra bugetului.

Neschimbat

Impact de scădere a veniturilor la bugetele locale

Mai pozitiv

Probabil, cea mai preferată
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Tabel B: Opţiunile particulare pentru instrumentul direcţionării unei părţi din venit
B1. Opţiunea status quo (îmbunătăţită prin extinderea procedurii
şi asupra persoanelor fizice)
1.1 Beneficiarul depune cererea şi factura la donatorul
potenţial (indicând IDNO, Nr. certificatului de utilitate
publică şi alte date necesare),
1.2 Donatorul transferă o parte a impozitului conform
solicitării pe contul beneficiarului (suma calculată care
nu va depăşi 2%),
1.2.a În cazul persoanelor fizice, executorul
plăţilor de direcţionare va fi angajatorul, patronul
1.3 Beneficiarul recepţionează donaţia şi eliberează o
factură sau un alt document de strictă evidenţă,
1.4 Donatorul raportează suma sau sumele direcţionate o
dată pe an conform cerinţelor similare procedurii de
deducere a donaţiei
1.5 IF supraveghează conform procedurilor actuale în baza
rapoartelor și verificărilor după necesitate.
1.6 Beneficarul raportează sumele cheltuite anual conform
procedurilor legii.

A. Perspectiva sectorului neguvernamental
1) consolidarea durabilităţii
financiare a sectorului
neguvernamental,
2) accesibilitatea şi rapiditatea
utilizării mecanismului,
3) promovarea transparenţei,
reputaţiei şi implicării în
activitatea sectorului
neguvernamental.

B2. Opţiunea proiect lege 2008 (vezi anexa)
2.3 Beneficiarul depune cererea la donatorul potenţial
(indicând IDNO, Nr. certificatului de utilitate publică şi
alte date necesare) sau donatorul potenţial află
despre existenţa unui benefiar relevant,
2.4 Donatorul depune raportul anual la IF (31martie),
indicând în acest raport că va transferă o parte a
impozitului conform solicitării beneficiarului (suma
calculată care nu va depăţi 2%, cu indicaţia tuturor
datelor necesare de identificare),
2.2.a În cazul persoanelor fizice, executorul
informaţiei plăţilor de direcţionare va fi angajatorul,
patronul
2.5 IF, pe parcursul anului de depunere a declaraţiei pe
venit, va executa plata de direcţionare către
organizaţia benefiară indicată,
2.6 IF supraveghează conform procedurilor actuale în
baza rapoartelor și verificărilor după necesitate,
2.7 Beneficarul raportează sumele cheltuite anual
conform procedurilor legii.

Nu e relavant

Nu e relavant

Nu e relavant

Nu e relavant

Mai bună

Mai puţin bună

Mai preferată
B. Perspectiva birocraţiei
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1) capacitatea de
implementare, capacitatea
administrativă, costurile de
implementare

Existentă

Nu necesită capacităţi

2) cost-eficienţă (costurile
administrative şi instituţionale
vs sumele gestionate),

Bună

Costuri suplimentare

3) gradul de transparenţă şi
încredere în funcţionarea
sistemului,

Scade

Bună

4) susceptibilitatea evaziunii
fiscale, corupţiei,

Creşte

Controlabilă

Foarte bună

Distanţa e mare

Foarte accesibilă

Inaccesibilă

Se măresc

Mici

C. Perspectiva donatorilor
1) rapiditatea executătii şi
recepţionării pe contul
organizaţiei beneficiare,
2) accesibilitatea procedurii
pentru donatori,
3) costurile de gestionare a
mecanismului

Mai preferată
D. Perspectva societăţii în general şi a altor actori
1) acceptabilitatea politică,
2) impactul implementării
asupra bugetului.

Neclară

Neclară
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7. Concluzii şi recomandări
Opţiunea redomandată în baza studiului este combinaţia politicilor A3 şi B1.
Componenta A3 prevede continuarea politicilor actuale, dar şi extinderea acestora pentru
politica fiscală de direcţionare a unei părţi din impozit.
A3. Opţiunea consolidată
3.1 deducerea donaţiilor din venitul impozabil pentru persoane juridice şi fizice,
3.2 direcţionarea unei părţi (2%) ale impozitului (persoane fizice şi juridice),
3.3 cerinţe de transparenţă mai mare pentru organizaţiile eligibile pentru facilităţi
fiscale,
3.4 campania de informare pentru funcţionalitatea instrumentelor fiscale.
Componenta B1 prevede extinderea politicilor fiscale asupra persoanelor fizice.
B1. Opţiunea status quo (îmbunătăţită prin extinderea procedurii şi asupra persoanelor fizice)
2.8 Beneficiarul depune cererea şi factura la donatorul potenţial (indicând IDNO, Nr.
certificatului de utilitate publică şi alte date necesare),
2.9 Donatorul transferă o parte a impozitului conform solicitării pe contul beneficiarului
(suma calculată care nu va depăşi 2%),
1.2.a În cazul persoanelor fizice, executorul plăţilor de direcţionare va fi
angajatorul, patronul
2.10
Beneficiarul recepţionează donaţia şi eliberează o factură sau un alt document
de strictă evidenţă,
2.11
Donatorul raportează suma sau sumele direcţionate o dată pe an conform
cerinţelor similare procedurii de deducerii donaţiei,
2.12
IF supraveghează conform procedurilor actuale în baza rapoartelor și
verificărilor după necesitate,
2.13
Beneficarul raportează sumele cheltuite anual conform procedurilor legii.
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8. Anexe
Anexa 1. Proiectul de lege privind utilizarea publică a 2 % din impozitul pe venit al persoanei fizice şi
juridice rezidente ale Republicii Moldova, discutat in 2008
Art.1. Domeniul de aplicare.
Prezenta lege reglementează dreptul contribuabililor persoane fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova,
cetăţeni străini, apatrizi) şi persoane juridice din Republica Moldova (în continuare contribuabili) de a
direcţiona suma de pînă la 2 % din impozitul pe venit achitat statului în folosul unor organizaţii
necomerciale de utilitate publică din Republica Moldova (în continuare Beneficiari), procedura de transfer
al acestor sume în contul Beneficiarilor, precum şi modul de control asupra corectitudinii utilizării acestor
mijloace.
Art.2. Dreptul de a dispune de 2 % din impozitul pe venit
Contribuabilul este în drept să direcţioneze sumele de bani de cel mult 2% din impozitul său pe venit
achitat bugetului de stat pentru a fi utilizate de Beneficari în modul stabilit de art.6.
Contribuabilul - persoană fizică obligat să prezinte declaraţia pe venit îşi realizează dreptul indicat la
alin.(1) concomitent cu întocmirea declaraţiei pe venit ordonând Inspectoratului Fiscal din teritoriul în
care îşi are domiciliul transferarea sumei respective la contul Beneficiarului.
Contribuabilul - persoană fizică care nu este obligat să prezinte declaraţia pe venit îşi realizează dreptul
indicat la alin.(1) prin completarea unei cereri de direcţionare de modelul stabilit depusă la Inspectoratul
Fiscal din teritoriul în care îşi are domiciliul ordonând transferarea sumei respective la contul
Beneficiarului. Cererea de direcţionare se depune în termenul stabilit pentru depunerea declaraţiei pe
venit.
Contribuabilul - persoană juridică îşi realizează dreptul indicat la alin.(1) concomitent cu întocmirea
declaraţiei pe venit ordonând Inspectoratului Fiscal din teritoriul în care îşi are sediul (adresa juridică)
transferarea sumei respective la contul Beneficiarului
Suma de care poate dispune contribuabilul conform alin.(1) nu poate fi mai mică de 50 lei pentru 1 an
calendaristic şi poate fi transferată doar unui singur beneficiar.

Art.3. Procedura de transfer a 2% din impozitul pe venit
Contribuabilul care îşi realizează dreptul indicat la art.2 alin.(1) indică expres în declaraţia pe venit sau în
cererea de direcţionare suma ce o direcţionează şi datele de identificare a Beneficiarului (denumirea,
adresa, cod fiscal, cont bancar) .Un număr de identificare fiscală incorect sau de neînţeles din actul prin
care se direcţionează suma va duce la nulitatea clauzei de direcţionare, dacă acesta nu a fost corectat în
modul stabilit de alin.(2).
Contribuabilul care a întocmit greşit clauza de direcţionare a sumei de 2 % poate s-o corecteze, dar nu mai
târziu de 30 iunie a anului următor celui pentru care se achită impozitul.
Toate sumele ce provin din declaraţii de direcţionare nule se vor restituie de către Beneficiar la bugetul de
stat.
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Art. 4. Beneficiarii
Calitatea de Beneficiar al mijloacelor băneşti direcţionate de contribuabili în baza art.2 o poate avea doar
organizaţia necomercială cu sediul în Republica Moldova sub formă de asociaţie obştească, fundaţie,
instituţie privată care, în baza legii, deţine certificatul de organizaţie necomercială de utilitate publică.
Lista organizaţiilor necomerciale care deţin certificat de utilitate publică se actualizează periodic de
Ministerul Justiţiei.
Pot beneficia de sumele direcţionate în baza prezentei legi doar Beneficiarii care-şi desfăşoară activităţile
de utilitate publică pe teritoriul Republicii Moldova sau/şi în beneficiul rezidenţilor din Republica
Moldova.
Art.5. Obligaţia inspectoratului fiscal
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este obligat să ordone deţinătorului finanţelor bugetului de stat
transferarea sumelor direcţionate în baza prezentei legi la contul Beneficiarului indicat în declaraţii.
Obligaţia stipulată la alin.(1) precum şi obligaţia de transfer al mijloacelor financiare trebuie executată în
termen de treizeci de zile de la expirarea termenului de procesare a declaraţiilor, dar nu mai târziu de 31
decembrie a anului următor celui pentru care s-a achitat impozitul pe venit.
Termenul de transfer indicat la alin.(2) poate fi prelungit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu maxim
6 luni, dacă declaraţia contribuabilului a fost corectată.
Dacă pînă la data executării obligaţiei indicate în alin.(1) se stabileşte că Beneficiarului i-a fost retras
certificatul de utilitate publică, clauza contribuabilului de dispunere a 2% devine nulă şi suma direcţionată
nu se transferă.
Modul şi procedura de efectuare a transferului de către deţinătorul finanţelor bugetului de stat se aprobă
de Ministerul Finanţelor.
În cazul în care Beneficiarul a utilizat suma primită în baza prezentei legi contrar destinaţiei va fi obligat să
restituie suma respectivă în bugetul de stat în termen de 40 de zile de la data constatării sau de la data
când hotărîrea instanţei a devenit definitivă. Inspectoratul fiscal sau alt organ de control va informa
despre acest fapt Ministerul Justiţiei.
Art.6. Obligaţia Beneficiarului
Beneficiarul este obligat să folosească sumele primite în baza prezentei legi exclusiv pentru activităţile de
utilitate publică practicate.
Beneficiarii vor publica datele despre folosirea sumelor transferate în conformitate cu prezenta lege într-o
notă de presă pînă în data de 31 octombrie a anului următor după anul transferului. Regulile de
depozitare a actelor fiscale se vor aplica şi originalului notei pentru presă pentru a dovedi faptul publicării.
Publicarea în reviste electronice pe pagina web ale beneficiarului se califică ca având calitatea de notă de
presă.
Beneficiarul va informa Ministerul Justiţiei cu privire la modul de utilizare a sumelor primite în baza
prezentei legi prin rapoartele anuale de activitate. Comisia de certificare este în drept să solicite fiecărui
Beneficiar informaţii cu privire la utilizarea sumelor direcţionate în baza prezentei legi.
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Art.8. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1)
Guvernul în termen de 3 luni de la data publicării va aduce actele sale în conformitate cu
prezenta lege.
Informaţia cu privire la organizaţiile necomerciale de utilitate publică care au beneficiat de suma de 2 %
din impozitul pe venit direcţionat de contribuabili, precum şi sumele direcţionate acestora nu este
confidenţială.
Art.9. Întrarea în vigoare
Prezenta lege va intra în vigoare după 3 luni de la publicare.
Declaraţiile de desemnare a beneficiarilor vor fi făcute pentru prima dată pentru impozitele din venitul
obţinut în anul 2008.
Articolul 1. Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările ulterioare se modifică şi se
completează după cum urmează:
Art. 8 alin.(1) se completează cu o nouă literă d) care va avea următorul conţinut:
d) să direcţioneze, în condiţiile legii, 2% din impozitul pe venit anual achitat la buget unei organizaţii
necomerciale de utilitate publică.
Literele d)-h) vor fi literele e) – i);
Art. 83 se completează cu un nou aliniat (4) care va avea următorul conţinut:
(4) Contribuabilul indică în declaraţia cu privire la impozitul pe venit suma care reprezintă 2% din
impozitul pe venit anual achitat la buget direcţionată organizaţiei necomerciale de utilitate publică.
Aliniatele (4)-(10) din art.83 vor fi aliniatele (5) – (11) din acest articol;
Art. 87 se completează cu un nou aliniat (5) care va avea următorul conţinut:
(5) Contribuabilul care, conform art.83, nu este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe
venit, dar intenţionează să direcţioneze suma reprezentînd 2 % din impozitul pe venit anual achitat la
buget în folosul unei organizaţii necomerciale de utilitate publică, are dreptul, în termenul stabilit pentru
prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, să prezinte o cerere de direcţionare în care va
indica şi suma, ce corespunde cel mult 2% din impozitul pe venitul său anual achitat la buget şi
organizaţia recipientă Beneficiar al acestei sume.
Articolul 2. Legea nr.847 –XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, cu modificările
ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:
Art. 10 alin.(2) se completează cu o nouă literă m) care va avea următorul conţinut:
m) Cheltuielile formate de 2% din suma impozitului pe venit direcţionat de contribuabilii persoane fizice şi
persoane juridice organizaţiilor necomerciale de utilitate publică;
Art. 33 alin.(3) se completează cu o nouă literă e) care va avea următorul conţinut:
e) transferarea pe contul organizaţiilor necomerciale beneficiare a sumei de 2 % din impozitul pe venit
direcţionat de contribuabili pentru activităţile de utilitate publică;
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9. Referinţe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

Legea asistenţei sociale nr. 548-XV, 25.12.2003
Legea nr. 338-XIII, 24.12.1994, privind drepturile copilului
Legea nr.821-XII, 24.12.1991, “privind protecţia socială a invalizilor”,
HG nr. 727, 16.06.2003, “despre aprobarea strategiei naţionale privind protecţia
copilului şi familiei”,
HG nr. 1018, 13.09.2004, “cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al centrului
de plasament temporar al copilului”,
HG nr.450, 28.04.2006 pentru aprobaea standardelor minime de calitate privind
îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar,
HG nr.51, 23.01.2002, “despre aprobarea Concepţiei nationale privind protecţia
copilului şi a familiei”,
Legea nr.81-XV, 28.02.2003, “privind cantinele de ajutor social” şi Regulamentul-tip cu
privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social, aprobat prin HG nr.1246,
16.10.2003 despre aprobarea regulamentului-tip cu privire la funcţionarea
cantinelor de ajutor social,
Regulamentul-tip cu privire la serviciul protezare şi ortopedie, aprobat prin ordin al
Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, nr.7, 03.03.2003, în coordonare cu
Ministerul Finanţelor,
Regulamentul-tip de funcţionare a instituţiilor sociale din subordinea Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotarîrea Colegiului Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale nr.5, 25.01.2000,
Procesul-verbal al şedinţei Guvernului nr.1419-793/1, 15.09.2002, pnct.4
Procesul-verbal al şedinţei Guvernului nr.54, 3.12.2003, pnct.51(4),

Articolul 52. Organizaţiile necomerciale scutite de impozit
(1) La organizaţiile necomerciale scutite de impozit pot fi atribuite:
a) instituţiile care activează în sferele ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, ştiinţei şi culturii;
b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor, societăţile veteranilor şi alte asociaţii obşteşti, fundaţiile, organizaţiile filantropice
care se ocupă în mod exclusiv de:
- acordarea de ajutor material şi de servicii gratuite invalizilor, oamenilor bolnavi, persoanelor singure, orfanilor sau copiilor
rămaşi fără îngrijire părintească, familiilor cu mulţi copii, şomerilor, persoanelor care au avut de suferit în urma războaielor,
calamităţilor naturale, catastrofelor ecologice, epidemiilor;
- activitatea ce ţine de apărarea drepturilor omului, învăţămînt, dobîndirea şi propagarea cunoştinţelor, ocrotirea sănătăţii,
acordarea ajutorului social populaţiei, cultură, artă, sport de amatori, lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, protecţia mediului
şi de alte domenii cu caracter social-util, în conformitate cu legislaţia cu privire la asociaţiile obşteşti şi cu privire la fundaţii;
c) organizaţiile religioase, asociaţiile întreprinzătorilor şi fermierilor şi alte societăţi organizate în scopul creării unor condiţii
favorabile pentru realizarea şi apărarea intereselor de producţie, tehnico-ştiinţifice, sociale şi altor interese comune ale agenţilor
economici;
d) barourile şi uniunile avocaţilor, uniunile şi asociaţiile notarilor şi camerele notariale;
e) partidele şi alte organizaţii social-politice.
(2) Organizaţiile necomerciale specificate la alin.(1) sînt scutite de impozit în cazul în care corespund următoarelor cerinţe:
a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia, iar în statut, în regulament sau într-un alt document sînt indicate
genurile de activitate concrete desfăşurate de către organizaţia necomercială şi statutul ei de organizaţie necomercială, precum şi
i
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interdicţia privind distribuirea venitului sau proprietăţii între membrii organizaţiei, între fondatori sau între persoane
particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
b) întregul venit de la activitatea prevăzută de statut, de regulament sau de alt document să fie folosit în scopurile
prevăzute de statut, de regulament sau de alt document;
c) nu folosesc vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, vreunui fondator sau vreunei
persoane particulare;
d) nu susţin vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc vreo parte
din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
(3) Restricţiile prevăzute la alin.(2) lit. d) nu se extind asupra organizaţiilor menţionate la alin.(1) lit. e).
(4) Organizaţiile specificate la alin. (1) lit. a), c), d) şi e) sînt recunoscute drept necomerciale şi sînt scutite de plata impozitului,
dacă respectă prevederile prezentului articol, la decizia organelor fiscale teritoriale. Decizia se emite în baza cererii persoanelor
împuternicite ale organizaţiilor respective. La cerere se anexează statutul, regulamentul sau un alt document, ce include dispoziţii
privind obligaţiile de a îndeplini cerinţele prezentului articol, precum şi certificatul înregistrării de stat dacă aceasta este prevăzută de
legislaţie. Persoanele împuternicite ale organizaţiilor respective, cu excepţia celor recent constituite, prezintă, de asemenea, declaraţia,
prevăzută la art. 83 alin. (2), pe perioadele de gestiune precedente, dar nu mai mult decît pe ultimii doi ani fiscali. Ca temei de refuz
pentru recunoaşterea organizaţiei drept necomercială şi pentru scutirea de plata impozitului serveşte neincluderea în statut, în
regulament sau într-un alt document a dispoziţiilor referitoare la obligaţiile privind îndeplinirea prevederilor prezentului articol sau
existenţa obligaţiilor fiscale. Decizia privind recunoaşterea organizaţiei drept necomercială şi privind scutirea acesteia de plata
impozitului se adoptă în termen de 30 de zile de la data prezentării documentelor prevăzute de prezentul alineat. Copia deciziei se
înmînează solicitantului în termen de 3 zile.
(5) Organizaţiile specificate la alin. (1) lit. b) pot fi scutite provizoriu de plata impozitului, în modul prevăzut la alin. (4), conform
deciziei organelor fiscale teritoriale, pînă la obţinerea certificatului de stat conform legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti şi cu
privire la fundaţii. Termenul pentru care se adoptă decizia organului fiscal privind scutirea provizorie de plata impozitului pe venit nu
poate depăşi un an de la înregistrarea organizaţiilor specificate la alin. (1) lit. b). În cazul refuzului de a acorda certificat de stat,
organizaţiile menţionate, pe perioada scutirii provizorii, achită impozitul în modul general stabilit. După obţinerea certificatului de
stat, drept temei pentru scutirea de plata impozitului servesc prezenţa certificatului respectiv şi decizia Comisiei de Certificare, care
prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor lista organizaţiilor necomerciale referitor la care a
fost adoptată decizia de scutire de plata impozitului.
ii
Articolul 53. Afacerile auxiliare
(1) Afacere auxiliară este orice activitate de întreprinzător a organizaţiilor necomerciale, care nu implică scutire de impozit
conform art.52.
(2) Afacerile auxiliare ale organizaţiilor menţionate la art.52 alin.(1) se consideră obiect separat al impunerii, venitul de la care
se impozitează la cota prevăzută la art.15 lit.b).
(3) Venitul impozabil din afacerile auxiliare reprezintă venitul brut obţinut de organizaţie din afacerile auxiliare desfăşurate de
către aceasta în mod regulat, redus cu mărimea deducerilor permise conform capit.3, care vizează nemijlocit afacerile respective.
Articolul 53¹. Întreprinderile create de societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor. Se scutesc de plata impozitului întreprinderile create
pentru realizarea scopurilor statutare ale societăţilor orbilor, surzilor şi invalizilor.
Articolul 53². Asociaţiile de economii şi împrumut. Se scutesc de plata impozitului asociaţiile de economii şi împrumut.
Articolul 53³. Organizaţiile sindicale şi patronale. Organizaţiile sindicale şi patronale se scutesc de impozit pe venit.
Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, nr. 3336 din 16 iulie 2010. Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a
partidelor politice. 1. În sensul prezentului Regulament următoarele noţiuni semnifică: finanţarea campaniilor electorale - finanţarea
directă şi indirectă, susţinerea materială prin alte forme a concurenţilor electorali de către persoane fizice şi/sau persoane juridice din
ţară;
iv
Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, nr. 3336 din 16 iulie 2010, Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a
partidelor politice. 5. În campania electorală se interzice: 4) propunerea de către concurenţii electorali a unor sume de bani, cadouri, a
bunurilor materiale fără plată, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere cu excepţia materialelor ilustrative şi a
insignelor, pregătite special pentru agitaţia electorală.
v
Codul Electoral. Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale. (7) Mijloacele financiare virate pe
contul "Fond electoral" nu pot fi folosite în scopuri personale. Concurenţilor electorali li se interzice să propună alegătorilor bani,
cadouri, să distribuie fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acţiuni de binefacere.
vi
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 28. Finanţarea din bugetul de stat a partidelor politice.. (1) Alocaţiile anuale din
bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice constituie 0,2% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv şi
se distribuie după cum urmează: a) 50% - partidelor politice proporţional cu numărul de mandate obţinute la alegerile parlamentare
şi validate la momentul constituirii noii legislaturi a Parlamentului; b) 50% - partidelor politice proporţional cu numărul de voturi
acumulate la alegerile locale generale, cu condiţia că acestea au obţinut nu mai puţin de 50 de mandate în organele reprezentative ale
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
vii
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 29. Utilizarea alocaţiilor din bugetul de stat
(1) Alocaţiile de la bugetul de stat vor fi utilizate, la decizia organelor de conducere ale partidelor politice, pentru următoarele
destinaţii: a) întreţinerea sediilor; b) cheltuieli de personal; c) cheltuieli pentru presă şi material promoţional; d) cheltuieli de
deplasare în ţară şi în străinătate; e) cheltuieli pentru telecomunicaţii; f) cheltuieli de organizare a activităţii politice; g) cheltuieli
pentru primirea delegaţiilor din străinătate; h) plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care partidul respectiv
face parte; i) investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului respectiv; j) cheltuieli de protocol; k) cheltuieli de
birotică; l) cheltuieli pentru campania electorală.
viii
Articolul 31. Caracterul public al informaţiei privind finanţarea campaniilor electorale
(1) Cheltuielile suportate de partidele politice în campaniile electorale constituie informaţie de interes public.
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Legea cu privire la partidele politice, Articolul 30. Rapoartele financiare. (1) Partidele politice, în conformitate cu regulamentul
aprobat de către Ministerul Justiţiei, anual, până la 31 martie, vor prezenta rapoarte financiare Curţii de Conturi, Ministerului
Finanţelor şi Ministerului Justiţiei. (2) Rapoartele menţionate la alin.(1) vor fi verificate de către Curtea de Conturi, referitor la
subvenţiile primite de la bugetul de stat, şi de către Ministerul Finanţelor, prin intermediul structurilor subordonate, referitor la alte
venituri. (3) Încălcarea reglementărilor privind finanţarea partidelor politice sau privind utilizarea de către acestea a mijloacelor ce le
aparţin atrage răspunderea prevăzută de lege.
ix

x
Codul Electoral. Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale.
(1) Finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială prin alte forme a campaniilor electorale ale concurenţilor electorali de către
persoanele fizice şi persoanele juridice din ţară se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) după începutul campaniei electorale, mijloacele financiare şi alte forme de susţinere materială a activităţii concurenţilor
electorali vor fi declarate săptămânal: în cazul alegerilor parlamentare – într-o publicaţie de circulaţie republicană; în cazul alegerilor
locale – într-o publicaţie de circulaţie regională, în teritoriul respectiv;
b) după constituirea consiliului sau a biroului electoral respectiv, concurenţii electorali sînt obligaţi, de asemenea, să declare
mijloacele financiare şi alte forme de susţinere materială, primite din sursele menţionate în prezentul articol, înainte de a le folosi.
c) informaţia despre veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale în
termen de 24 de ore de la primire şi va conţine informaţii de identificare a persoanei fizice sau juridice care a donat/cheltuit
mijloacele, suma acestora şi numerele actelor financiare de evidenţă.
(2) Concurentul electoral deschide la bancă un cont cu menţiunea "Fond electoral", virând în el mijloace financiare proprii, sume
băneşti primite de la persoane fizice şi persoane juridice din ţară. Virarea acestor sume în contul concurentului electoral poate fi
efectuată numai cu acordul prealabil al acestuia. Plafonul mijloacelor ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral se
stabileşte de către Comisia Electorală Centrală.
(3) Concurentul electoral confirmă la Comisia Electorală Centrală persoana responsabilă de finanţe (trezorierul). Concurentul electoral
care nu deschide un cont la bancă cu menţiunea "Fond electoral" informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală.
(4) Persoanele juridice pot vira sumele băneşti pe contul "Fond electoral" numai prin transfer, cu o notă informativă despre existenţa
sau inexistenţa cotei străine în capitalul statutar.
(6) Persoanele fizice şi juridice nu au dreptul să comande materiale electorale publicitare pentru şi în favoarea concurenţilor electorali
şi să achite cheltuielile aferente producerii acestora fără acordul concurenţilor electorali şi cu mijloace financiare care nu au fost virate
pe contul "Fond electoral" al concurenţilor respectivi.

Codul Electoral. Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale.
(10) Comisia Electorală Centrală sau consiliile electorale de circumscripţie vor ţine o condică ce va cuprinde toate datele prevăzute
de prezentul articol şi o vor pune la dispoziţia publicului pentru încunoştinţare. Totodată, organul electoral respectiv va grupa
informaţiile şi va întocmi un raport săptămânal privitor la volumul contribuţiilor primite de fiecare concurent electoral şi la sursele din
care ele au fost primite. Cu două zile înainte de alegeri, organul electoral respectiv va întocmi un raport preelectoral final şi un raport
de totalizare, care vor cuprinde toate informaţiile de care dispun în privinţa volumului şi surselor mijloacelor primite de concurenţii
electorali.
xii
Codul Electoral. Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale.…(9) Banca informează Comisia
Electorală Centrală şi consiliul electoral de circumscripţie respectiv despre sumele băneşti virate în contul concurentului electoral în
decurs de 24 de ore de la data depunerii lor la cont.
xiii
Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile în Parlament din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare
în masă. din Republica. 50. CCA va prezenta o dată la două săptămâni CEC rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a
campaniei electorale de către radiodifuzori. Cu două zile înainte de alegeri, CCA va prezenta CEC un raport de totalizare privind
activitatea radiodifuzorilor în perioada electorală.
xiv
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 25. Sursele de finanţare a partidelor politice... (7) Încălcările prevederilor legale
privind finanţarea partidelor politice şi privind modul de utilizare de către partidele politice a mijloacelor financiare şi a bunurilor
materiale se sancţionează în conformitate cu legea.
xv
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 28. Finanţarea din bugetul de stat a partidelor politice ... (2) Partidele politice pierd
dreptul la alocaţii din bugetul de stat dacă: a) activitatea acestora a fost limitată - pentru întreaga durată de limitare a activităţii; b)
îşi pierd personalitatea juridică; c) încălcă reglementările privind finanţarea partidelor sau prevederile alin.(3); d) sînt în proces de
lichidare.
(3) Partidele politice care în mersul campaniei electorale au depăşit plafonul maxim de cheltuieli stabilit prin lege, precum şi
partidele care au fost finanţate cu încălcarea prevederilor legale pierd dreptul la finanţare din bugetul de stat.
(4) Partidul politic care a pierdut dreptul la finanţare din bugetul de stat ca urmare a depăşirii plafonului de cheltuieli pentru
campania electorală sau a încălcării prevederilor legale privind finanţarea campaniilor electorale poate fi repus în acest drept după
scrutinul următor, în condiţiile alin.(1).
(5) Partidul politic care a pierdut dreptul la finanţare din bugetul de stat ca urmare a încălcării procedurii de încasare a veniturilor se
repune în acest drept după înlăturarea neregulii care a servit drept temei pentru suspendarea finanţării.
xvi
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 27. Caracterul public al donaţiilor pentru partidele politice... (3) În cazul constatării
primirii de donaţii anonime sau de donaţii cu depăşirea plafoanelor prevăzute de prezenta lege, partidul politic este obligat, în termen
de 10 zile, să verse în bugetul de stat sumele respective.
xvii
Codul Electoral. Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale. Comisia Electorală Centrală şi
consiliul electoral de circumscripţie pot cere Curţii de Conturi sau Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul
Finanţelor efectuarea unui control al surselor de venit, al corectitudinii evidenţei şi folosirii conform destinaţiei a banilor de către
concurenţii electorali.
xi
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Legea cu privire la partidele politice, Articolul 31. Caracterul public al informaţiei privind finanţarea campaniilor electorale ... (3)
În cazul în care, în cadrul controlului efectuat la solicitarea Comisiei Electorale Centrale de către organele abilitate, se constată că
partidul politic înregistrat în calitate de concurent electoral a primit sau a utilizat mijloace financiare cu încălcarea prevederilor
prezentei legi, Comisia Electorală Centrală se va adresa Curţii Supreme de Justiţie cu o cerere de anulare a înregistrării acestuia în
calitate de concurent electoral. Curtea Supremă de Justiţie va examina cererea şi se va pronunţa asupra ei în decurs de 5 zile, dar nu
mai târziu de ziua precedentă alegerilor.
(4) Dacă informaţia prezentată de un partid politic în condiţiile alin.(2) este incompletă, Comisia Electorală Centrală este în drept să
solicite partidului respectiv date suplimentare despre mărimea fiecărei încasări în contul acestui partid şi despre provenienţa acestor
mijloace.
xix
Codul Electoral Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din străinătate ... (2) În cazul în care concurentul electoral a utilizat
intenţionat mijloace băneşti din străinătate, Comisia Electorală Centrală adresează Curţii de Apel Chişinău o cerere de anulare a
înregistrării acestuia.
xx
Codul Electoral Articolul 69. Răspunderea juridică... (4) Anularea înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale
Centrale, iar în cazul alegerilor locale – şi la solicitarea consiliului electoral de circumscripţie, prin hotărâre judecătorească definitivă
care constată:
a) folosirea intenţionată de către concurentul electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor
peste plafonul mijloacelor din fondul electoral, în toate cazurile în proporţii considerabile (mai mult de 5 la sută din suma-limită);
b) utilizarea intenţionată de către concurentul electoral a mijloacelor financiare din străinătate;
c) nesuspendarea din funcţie de către candidatul care are această obligaţie.
În acest caz se anulează înregistrarea candidatului independent sau se exclude din lista concurentului electoral candidatul respectiv.
xxi
Codul Electoral Articolul 69. Răspunderea juridică
... (2) Pentru încălcarea legislaţiei electorale, Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie poate aplica
concurenţilor electorali sancţiuni sub formă de avertisment sau poate solicita aplicarea sancţiunii anulării înregistrării.
(3) Avertismentul se aplică prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale în cazul oricăror alegeri, precum şi prin hotărâre a
consiliului electoral de circumscripţie – în cazul alegerilor locale.
(4) Anularea înregistrării se aplică la solicitarea Comisiei Electorale Centrale...
xxii
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 25. Sursele de finanţare a partidelor politice... (5) Veniturile prevăzute la alin.(1) se
scutesc de impozit sau se impozitează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
xxiii
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 24. Patrimoniul partidelor politice. .. (5) Patrimoniul partidului politic, inclusiv
veniturile, nu poate fi distribuit între membrii acestuia.
xxiv
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 25. Sursele de finanţare a partidelor politice. (1) Surse de finanţare a partidelor
politice sunt: a) cotizaţiile de membru de partid; b) donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale,
sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid; c) subvenţiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi şi
legii bugetare anuale; d) alte venituri legal obţinute conform art.24 alin.(3).
xxv
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 26. Donaţiile ...(3) O persoană fizică poate face donaţii unui sau mai multor partide
politice. Donaţiile făcute de o persoană fizică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăşi suma a 500 de
salarii medii lunare pe economia naţională stabilite pe anul respectiv. Dacă persoana fizică este membru de partid, în suma menţionată
se include şi suma cotizaţiilor de partid plătite de aceasta într-un an.
(4) Donaţiile făcute de o persoană juridică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăşi suma a 1000 de
salarii medii lunare pe economia naţională stabilite pe anul respectiv.
xxvi
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 24. Patrimoniul partidelor politice. (1) Partidele politice au dreptul să dispună, cu
titlu de proprietate, de clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri neinterzise prin lege. Bunurile
partidelor politice nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru realizarea sarcinilor lor statutare
xxvii
Comisia Electorala Centrala, Hotărîrea nr. 3336 din 16 iulie 2010, Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a
partidelor politice. 10. Comisia Electorală Centrală va înainta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor
un demers privind verificarea provenienţei contribuţiilor financiare virate concurenţilor electorali, ce depăşesc suma de 100 mii lei.
Comisia Electorală Centrală, după necesitate, va solicita Curţii de Conturi efectuarea unui control a surselor de venit, a corectitudinii
evidenţei conform destinaţiei a cheltuielilor de către concurenţii electorali.
xxviii
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 27. Caracterul public al donaţiilor pentru partidele politice... (1) Fiecare partid
politic ţine registrul donaţiilor primite, în care se menţionează numele (denumirea), domiciliul (sediul) donatorului şi suma donată.
xxix
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 26. Donaţiile... (5) Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială
sub orice formă a partidelor politice de către alte state şi organizaţii internaţionale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii
finanţate de către stat sau care au capital de stat, capital străin, de către organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase,
de către cetăţenii Republicii Moldova minori sau aflaţi în străinătate, de către persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii
Moldova, de către persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.
xxx
Codul Electoral, Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din străinătate
(1) Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială sub orice formă a campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri
şi ale concurenţilor electorali de către alte state, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine, internaţionale şi mixte, precum şi
de către persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova. Sumele astfel primite se confiscă prin hotărâre a instanţei de
judecată şi se fac venit la buget. Prevederile în cauză nu pot fi interpretate şi aplicate în sensul limitării finanţărilor alocate cu scopul
sprijinirii eforturilor de promovare a valorilor democratice, a standardelor internaţionale pentru alegeri libere şi corecte.
xxxi
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 27. Caracterul public al donaţiilor pentru partidele politice... (2) Partidele politice
nu pot primi donaţii anonime sau cu depăşirea plafoanelor prevăzute de prezenta lege.
xxxii
Comisia Electorala Centrala, Hotărîrea nr. 3336 din 16 iulie 2010, Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a
partidelor politice. 5. În campania electorală se interzice: 1) finanţarea directă şi/sau indirectă, susţinerea materială sub orice formă de
către: a) alte state; b)organizaţii internaţionale; c)întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate de către stat sau care au capital de stat;
d) întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu capital străin; e) organizaţii necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase; f) cetăţeni ai
xviii
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Republicii Moldova minori; g) cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în străinătate; h) persoane fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii
Moldova; i) persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.
xxxiii
Codul Electoral … Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale ...(5) Se interzice finanţarea
şi susţinerea materială sub orice formă a campaniilor electorale de către: a) cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit 18 ani; b)
organizaţii finanţate de la buget; c) persoane anonime; d) organizaţii de binefacere şi religioase.
xxxiv
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 25. Sursele de finanţare a partidelor politice. (1) Surse de finanţare a partidelor
politice sunt: a) cotizaţiile de membru de partid; b) donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale,
sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid; c) subvenţiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi şi
legii bugetare anuale; d) alte venituri legal obţinute conform art.24 alin.(3).
xxxv
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 26. Donaţiile... (2) Veniturile anuale ale unui partid politic provenite din donaţii nu
pot depăşi echivalentul de 0,1% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv.
xxxvi
Hotărîrea CEC, Nr. 3566, 05 octombrie, http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=4678&l=
xxxvii
Hotărîrea CEC, Nr. 3280, 13 iulie 2010, http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=3682&l=
xxxviii
Hotărîrea CEC, Nr. 2590, 20 iunie 2009, http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=2800&l=
xxxix
Hotărîrea CEC, Nr. 2067, 06 februarie 2009, http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=hotarire&id=3326&l=
xl
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LPM133/2009, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333217
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Articolul 52. Organizaţiile necomerciale scutite de impozit
(2) Organizaţiile necomerciale specificate la alin.(1) sînt scutite de impozit în cazul în care corespund următoarelor cerinţe:
a) sînt înregistrate sau create în conformitate cu legislaţia, iar în statut, în regulament sau într-un alt document sînt indicate genurile de
activitate concrete desfăşurate de către organizaţia necomercială şi statutul ei de organizaţie necomercială, precum şi interdicţia
privind distribuirea venitului sau proprietăţii între membrii organizaţiei, între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în
procesul reorganizării şi lichidării organizaţiei necomerciale;
b) întregul venit de la activitatea prevăzută de statut, de regulament sau de alt document să fie folosit în scopurile prevăzute de statut,
de regulament sau de alt document;
c) nu folosesc vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, vreunui fondator sau vreunei
persoane particulare;
d) nu susţin vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc vreo parte din
venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
xlvii
Articolul 52. Organizaţiile necomerciale scutite de impozit
(1) La organizaţiile necomerciale scutite de impozit pot fi atribuite:
a) instituţiile care activează în sferele ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, ştiinţei şi culturii;
b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor, societăţile veteranilor şi alte asociaţii obşteşti, fundaţiile, organizaţiile filantropice care se
ocupă în mod exclusiv de:
- acordarea de ajutor material şi de servicii gratuite invalizilor, oamenilor bolnavi, persoanelor singure, orfanilor sau copiilor rămaşi
fără îngrijire părintească, familiilor cu mulţi copii, şomerilor, persoanelor care au avut de suferit în urma războaielor, calamităţilor
naturale, catastrofelor ecologice, epidemiilor;
- activitatea ce ţine de apărarea drepturilor omului, învăţămînt, dobîndirea şi propagarea cunoştinţelor, ocrotirea sănătăţii, acordarea
ajutorului social populaţiei, cultură, artă, sport de amatori, lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, protecţia mediului şi de alte
domenii cu caracter social-util, în conformitate cu legislaţia cu privire la asociaţiile obşteşti şi cu privire la fundaţii;
c) organizaţiile religioase, asociaţiile întreprinzătorilor şi fermierilor şi alte societăţi organizate în scopul creării unor condiţii
favorabile pentru realizarea şi apărarea intereselor de producţie, tehnico-ştiinţifice, sociale şi altor interese comune ale agenţilor
economici;
d) barourile şi uniunile avocaţilor, uniunile şi asociaţiile notarilor şi camerele notariale;
e) partidele şi alte organizaţii social-politice.
xlviii
Articolul 53¹. Întreprinderile create de societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor
Se scutesc de plata impozitului întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale societăţilor orbilor, surzilor şi
invalizilor.
xlix
Articolul 53². Asociaţiile de economii şi împrumut
Se scutesc de plata impozitului asociaţiile de economii şi împrumut.
l
Articolul 53³. Organizaţiile sindicale şi patronale
Organizaţiile sindicale şi patronale se scutesc de impozit pe venit.
li
Articolul 52. Organizaţiile necomerciale scutite de impozit
(3) Restricţiile prevăzute la alin.(2) lit. d) nu se extind asupra organizaţiilor menţionate la alin.(1) lit. e).
(4) Organizaţiile specificate la alin. (1) lit. a), c), d) şi e) sînt recunoscute drept necomerciale şi sînt scutite de plata impozitului, dacă
respectă prevederile prezentului articol, la decizia organelor fiscale teritoriale. Decizia se emite în baza cererii persoanelor
împuternicite ale organizaţiilor respective. La cerere se anexează statutul, regulamentul sau un alt document, ce include dispoziţii
privind obligaţiile de a îndeplini cerinţele prezentului articol, precum şi certificatul înregistrării de stat dacă aceasta este prevăzută de
legislaţie. Persoanele împuternicite ale organizaţiilor respective, cu excepţia celor recent constituite, prezintă, de asemenea, declaraţia,
prevăzută la art. 83 alin. (2), pe perioadele de gestiune precedente, dar nu mai mult decît pe ultimii doi ani fiscali. Ca temei de refuz
xlvi
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pentru recunoaşterea organizaţiei drept necomercială şi pentru scutirea de plata impozitului serveşte neincluderea în statut, în
regulament sau într-un alt document a dispoziţiilor referitoare la obligaţiile privind îndeplinirea prevederilor prezentului articol sau
existenţa obligaţiilor fiscale. Decizia privind recunoaşterea organizaţiei drept necomercială şi privind scutirea acesteia de plata
impozitului se adoptă în termen de 30 de zile de la data prezentării documentelor prevăzute de prezentul alineat. Copia deciziei se
înmînează solicitantului în termen de 3 zile.
(5) Organizaţiile specificate la alin. (1) lit. b) pot fi scutite provizoriu de plata impozitului, în modul prevăzut la alin. (4), conform
deciziei organelor fiscale teritoriale, pînă la obţinerea certificatului de stat conform legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti şi cu
privire la fundaţii. Termenul pentru care se adoptă decizia organului fiscal privind scutirea provizorie de plata impozitului pe venit nu
poate depăşi un an de la înregistrarea organizaţiilor specificate la alin. (1) lit. b). În cazul refuzului de a acorda certificat de stat,
organizaţiile menţionate, pe perioada scutirii provizorii, achită impozitul în modul general stabilit. După obţinerea certificatului de
stat, drept temei pentru scutirea de plata impozitului servesc prezenţa certificatului respectiv şi decizia Comisiei de Certificare, care
prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor lista organizaţiilor necomerciale referitor la care a
fost adoptată decizia de scutire de plata impozitului.
lii
Procedura stabilita de către Guvern (art.36(3) CF), nu este accesibila persoanelor fizice, practica restrânsa de utilizare, HG nr. 489
din 04.05.98 confirmare donaţiei in forma băneasca si ne-băneasca,
liii
Articolul 53. Afacerile auxiliare
(1) Afacere auxiliară este orice activitate de întreprinzător a organizaţiilor necomerciale, care nu implică scutire de impozit
conform art.52.
(2) Afacerile auxiliare ale organizaţiilor menţionate la art.52 alin.(1) se consideră obiect separat al impunerii, venitul de la care
se impozitează la cota prevăzută la art.15 lit.b).
(3) Venitul impozabil din afacerile auxiliare reprezintă venitul brut obţinut de organizaţie din afacerile auxiliare desfăşurate de
către aceasta în mod regulat, redus cu mărimea deducerilor permise conform capit.3, care vizează nemijlocit afacerile respective.
liv
Codul Fiscal Articolul 112. Înregistrarea subiectului impozabil
(1) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51,
instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se
înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în
sumă ce depăşeşte 600 000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de
Stat, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se
consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.
(2) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o
oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce
depăşeşte 100000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub formă de decontare prin virament
la conturile bancare ale subiectului activităţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul
bugetar al Republicii Moldova. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea de
plafon, despre care fapt a fost înştiinţat oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv.
(3) La înregistrarea subiectului impozabil, Serviciul Fiscal de Stat este obligat să-i elibereze certificatul de înregistrare, aprobat în
modul stabilit, cu indicarea:
a) denumirii (numelui) şi adresei juridice ale subiectului impozabil;
b) datei înregistrării;
c) codului fiscal al subiectului impozabil.
(4) Subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care beneficiază de servicii de import a căror valoare fiind adăugată la
valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, depăşeşte 600000 de lei este obligat să se
înregistreze ca contribuabil al T.V.A. în modul stabilit la alin.(1).
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 32 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.28, care se va
aplica cu începere de la 1 iulie 2013 pentru alegerile în Parlament şi de la 1 iulie 2011 pentru alegerile locale generale.
lvi
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 25. Sursele de finanţare a partidelor politice. (1) Surse de finanţare a partidelor
politice sînt: a) cotizaţiile de membru de partid; b) donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale,
sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid; c) subvenţiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi şi
legii bugetare anuale; d) alte venituri legal obţinute conform art.24 alin.(3).
lvii
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 24. Patrimoniul partidelor politice. ... (3) Partidul politic este în drept să desfăşoare
activitate editorială, activitate legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale, precum şi alte activităţi economice ce rezultă direct
din scopul prevăzut în statut.
lviii
Codul electoral, Articolul 37. Susţinerea materială de către stat a campaniilor electorale (1) Statul acordă concurenţilor electorali
credite fără dobîndă. (2) Primirea creditelor de la bugetul de stat se face numai prin intermediul unui mandatar financiar, desemnat în
acest scop de concurentul electoral. Mandatarul poate fi persoană fizică sau persoană juridică înregistrată la Ministerul Finanţelor, care
răspunde solidar cu concurentul electoral ce l-a desemnat. (3) Creditele primite de la stat se sting, complet sau parţial, de către stat, în
funcţie de numărul total de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral în circumscripţia electorală respectivă. Suma de bani,
determinată prin împărţirea sumei creditului la numărul de alegători care au participat la votare, apoi prin înmulţirea rezultatului
obţinut cu numărul de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral respectiv, urmează a fi stinsă din contul statului. (4)
Concurenţii electorali care au obţinut mai puţin de trei la sută in voturile valabil exprimate pe întreaga ţară sau în circumscripţiile
respective, inclusiv candidaţii independenţi care nu au fost aleşi, vor restitui creditele primite din bugetul de stat în termen de 2 luni
de la data încheierii votării. Ceilalţi concurenţi electorali vor restitui creditele în termen de 4 luni. (5) În cazul în care primarul ales şi
validat refuză să exercite mandatul, el restituie cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
lv
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Legea cu privire la partidele politice, Articolul 46. Drepturile garantate ale concurenţilor electorali
(1) Concurenţii electorali participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale în folosirea mijloacelor
de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii, finanţate de la buget.
(2) Tuturor concurenţilor electorali li se oferă posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.
(3) Candidaţii, pe durata campaniei electorale, beneficiază de dreptul de a fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent
fără menţinerea salariului.
(4) În cazul alegerilor parlamentare, candidaţii au dreptul la călătorie gratuită cu orice tip de transport public (cu excepţia
taximetrelor) pe întreg teritoriul ţării, iar în cazul alegerilor locale, acest drept poate fi exercitat doar în raza circumscripţiei electorale
respective.
lix

Legea cu privire la partidele politice, Articolul 25. Sursele de finanţare a partidelor politice ...(6) Finanţarea publică sau privată a
partidelor politice nu poate avea drept scop limitarea independenţei lor.
lxi
Legea cu privire la partidele politice, Articolul 5. Susţinerea de către stat a partidelor politice. (1) În scopul favorizării exercitării
calitative a actului de guvernare, statul sprijină dezvoltarea partidelor politice. În acest scop, prin prezenta lege şi prin alte acte
normative, se instituie mecanisme juridice de funcţionare a partidelor politice şi a structurilor lor, precum şi de finanţare a partidelor şi
structurilor acestora din surse private şi din bugetul de stat. (2) Discriminarea partidelor politice la acordarea sprijinului din partea
statului nu se admite. (3) Susţinerea partidelor politice de către stat se realizează doar în baza legii.
lxii
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327053
Articolul 28. Finanţarea din bugetul de stat a partidelor politice. (1) Alocaţiile anuale din bugetul de stat pentru finanţarea partidelor
politice constituie 0,2% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv şi se distribuie după cum urmează: a) 50% partidelor politice proporţional cu numărul de mandate obţinute la alegerile parlamentare şi validate la momentul constituirii noii
legislaturi a Parlamentului; b) 50% - partidelor politice proporţional cu numărul de voturi acumulate la alegerile locale generale, cu
condiţia că acestea au obţinut nu mai puţin de 50 de mandate în organele reprezentative ale unităţilor administrativ-teritoriale de
nivelul al doilea.
lxiii
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327053
Articolul 28. (6) Mijloacele alocate pentru finanţarea partidelor politice se transferă pe conturile acestora, în condiţiile şi în proporţiile
prevăzute la alin.(1), de către Comisia Electorală Centrală, în baza datelor privind numărul de voturi acumulate de partidele politice.
(7) Alocaţiile din bugetul de stat se transferă lunar pe conturile partidelor politice, în sume egale, în decursul întregului an.
lxiv
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327053
Articolul 28. Finanţarea din bugetul de stat a partidelor politice
(2) Partidele politice pierd dreptul la alocaţii din bugetul de stat dacă:
a) activitatea acestora a fost limitată - pentru întreaga durată de limitare a activităţii;
b) îşi pierd personalitatea juridică;
c) încălcă reglementările privind finanţarea partidelor sau prevederile alin.(3);
d) sînt în proces de lichidare.
(3) Partidele politice care în mersul campaniei electorale au depăşit plafonul maxim de cheltuieli stabilit prin lege, precum şi
partidele care au fost finanţate cu încălcarea prevederilor legale pierd dreptul la finanţare din bugetul de stat.
(4) Partidul politic care a pierdut dreptul la finanţare din bugetul de stat ca urmare a depăşirii plafonului de cheltuieli pentru
campania electorală sau a încălcării prevederilor legale privind finanţarea campaniilor electorale poate fi repus în acest drept după
scrutinul următor, în condiţiile alin.(1).
(5) Partidul politic care a pierdut dreptul la finanţare din bugetul de stat ca urmare a încălcării procedurii de încasare a veniturilor se
repune în acest drept după înlăturarea neregulii care a servit drept temei pentru suspendarea finanţării.
(8) În cazul pierderii de către partidul politic, în condiţiile prezentei legi, a dreptului la finanţare din bugetul de stat, transferul
sumelor respective încetează din luna următoare lunii în care partidul a pierdut acest drept.
lxv
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327053
Articolul 29. Utilizarea alocaţiilor din bugetul de stat (2) Alocaţiile de la bugetul de stat utilizate pentru alte destinaţii decît cele
prevăzute la alin.(1) se restituie bugetului de stat în baza hotărîrii definitive a Curţii de Apel Chişinău.
lxvi
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327053
Articolul 29. Utilizarea alocaţiilor din bugetul de stat
(1) Alocaţiile de la bugetul de stat vor fi utilizate, la decizia organelor de conducere ale partidelor politice, pentru următoarele
destinaţii: a) întreţinerea sediilor; b) cheltuieli de personal; c) cheltuieli pentru presă şi material promoţional; d) cheltuieli de deplasare
în ţară şi în străinătate; e) cheltuieli pentru telecomunicaţii; f) cheltuieli de organizare a activităţii politice; g) cheltuieli pentru
primirea delegaţiilor din străinătate; h) plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care partidul respectiv face
parte; i) investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului respectiv; j) cheltuieli de protocol; k) cheltuieli de birotică;
l) cheltuieli pentru campania electorală.
lx
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