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Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

Urmare a ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective
din 30 noiembrie curent, venim cu următoarele propuneri suplimentare la proiectul
Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor
acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2021).
1. În scopul susținerii angajatorilor și motivării salariaților din economia
națională, propunem revenirea la scutirea tichetelor de masă de plata contribuțiilor
de asigurări sociale de stat, fapt care ar încuraja întreprinderile să contribuie la
alimentarea salariaților lor. Or, costurile adiționale pe care acestea le implică,
descurajează întreprinderile să acorde tichete de masa angajaților săi, mai cu seamă
în situația economică actuală din țară afectată de extinderea pandemiei Covid-19.
Considerăm că asigurarea cu tichete de masa este un mecanism eficient care
asigură o sănătate bună a beneficiarilor și contribuie astfel la creșterea
productivității. În acest context, propunem:
1.1. La art. 24, alin. (191) Codul fiscal nr. 1163/1997, excluderea textului
„precum şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente tichetelor
de masă.”
1.2. La Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă:
- La art. 4, alin. (1), excluderea textului „Valoarea tichetelor de masă nu
include contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii.”
- La art. 7, alin. (2), excluderea cuvintelor „(datorate de angajator și
angajat)", iar în continuare se adaugă textul „ , contribuții de asigurări sociale de
stat obligatorii”, în continuare după text.
1.3. La Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
La Anexa nr. 3 „Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează
contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”, adăugarea unui punct nou cu
următorul conținut:
„21) Valoarea nominală a tichetelor de masă, stabilită în conformitate cu art.
4 alin. (1) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă”.
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2. În rezultatul examinării proiectului Legii fondurilor de asigurare obligatorie
de asistență medicală pentru anul 2021, constatăm că transferurile de la bugetul de
stat pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern, ca pondere, sunt în creștere
față de anul 2020, însă nu sînt suficiente pentru a acoperi financiar volumul
asistenței medicale prevăzute în Programul unic al AOAM pentru aceste categorii
de persoane.
Conform raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală pentru anul 2019, Guvernul a transferat pentru asigurarea unei
persoane neangajate pentru care are calitatea de asigurator 1 607,4 lei, ceea ce este
de 3 ori mai puțin față de suma achitată per salariat și de 2,5 ori mai mică în
comparație cu costul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă
fixă, stabilită în mărime de 4056 de lei.
De menționat este că numărul persoanelor asigurate de Guvern în anul 2019 a
constituit 1 691 690 persoane sau circa 64,4% din totalul persoanelor integrate în
sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală. Prin urmare, este judicios și
oportun de a consolida eforturile Guvernului întru transferarea mijloacelor
financiare din bugetul de stat în FAOAM pentru aceste categorii de persoane, cu
atît mai mult că ponderea majoritară din aceste categorii de persoane este
constituită din acele categorii de persoane care au nevoie cel mai des de asistență
medicală (copiii, pensionarii, gravidele și persoanele cu dizabilități).
În această ordine de idei, considerăm necesară modificarea art. 9 din Legea
nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală prin substituirea
sintagmei „reprezentînd suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în
fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul precedent,
indexată cu indicele preţurilor de consum pentru anul precedent.” cu sintagma
„reprezentînd suma rezultată din înmulțirea numărului persoanelor neangajate
pentru care Guvernul are calitatea de asigurator și prima de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală calculată în sumă fixă.”.
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