„Cine este în drept să desfășoare activitate de comerț?”
Calitatea de comerciant o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică care
desfăşoară activităţi în domeniul comerțului.
„Intenționați să comercializați anumite mărfuri în cadrul unei piețe,
ce trebuie să cunoașteți?”
În acest caz necesită a fi respectate Regulile specifice de desfăşurare a comerțului în
piețe aprobate prin intermediul Hotărîrii Guvernului nr.517 din 18 septembrie 1996, cu
modificările și completările ulterioare.
În pieţe se interzice:
 comercializarea produselor alimentare fără condiţii de păstrare a acestora conform
cerințelor normativelor în vigoare şi fără documente de autorizare a calității lor;
 comercializarea produselor perisabile şi excesiv perisabile în lipsa condiţiilor respective
de vînzare;
 comercializarea mărfurilor, desfacerea cărora este interzisă sau limitată de actele normative
în vigoare;
 utilizarea cîntarelor de uz casnic (cîntarelor cu arc), precum şi a dispozitivelor pentru
măsurarea greutăţilor care nu au fost verificate şi etalonate de către organele Departamentului
Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică;
 comercializarea fără achitarea plăţii pentru locul de comerţ şi serviciile prestate;
 comercializarea produselor conservate prin ermetizare în condiţii casnice;
 vînzarea mărfurilor de către persoanele care nu au atins vîrsta de 15 ani;
 vînzarea şi consumarea băuturilor alcoolice (cu excepţia întreprinderilor de comerţ şi
alimentație publică unde este autorizată comercializarea acestor băuturi);
 comercializarea petardelor, artificiilor şi rachetelor luminoase.
„Aflați dacă aveți nevoie de act permisiv pentru desfășurarea activității de întreprinzător în
piețele autorizate din RM”
Atunci cînd iniţiaţi o activitate de comerț, este important să aflaţi dacă activitatea Dvs. are
nevoie de act permisiv.
Autorităţile abilitate cu dreptul de a acorda aceste acte permisive sunt:
1) Agenţia Servicii Publice
- pentru înregistrarea persoanelelor juridice, filialelor şi reprezentanțelor lor;
- pentru înregistrarea întreprinzătorii individuali, inclusiv gospodăria ţărănească (de
fermier);
2) Serviciul Fiscal de Stat:
- pentru eliberarea patentei de întreprinzător;
- pentru înregistrarea activității independente pentru înregistrarea/încetarea activității
și înregistrarea/radierea din evidență a Echipamentului de casă și control;
- pentru înregistrarea activității de achiziţii şi vînzare a produselor din fitotehnie şi/sau
horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal;
Cadrul juridic de autorizare a activităţii de întreprinzător este reglementat de Legea nr. 160
din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Conform Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, activitatea de
comerţ poate fi exercitată de persoane fizice și juridice care au drept obiect de activitate
comercializarea de produse și/sau servicii și care corespund celor indicate în anexa la Lege.
Pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii trebuie să notifice autoritatea
administraţiei publice locale.
Informaţie suplimentară puteţi găsi în HG nr. 931 din 8 decembrie 2011 cu privire la
desfăşurarea comerţului cu amănuntul.
„Ce trebuie să cunoașteți după începerea activității de comerț în piețele autorizate din
RM?”
Indiferent de forma organizatorico-juridică, subiectul impunerii fiscale are următoarele
obligaţii:
1)
de calculare a impozitelor/taxelor (pentru detalii accesaţi Ghidul contribuabilului
începător – aspecte fiscal, plasat pe pagina web a SFS);
2) de raportare (prezentare) a dărilor de seamă:
Orice persoană care practică activitate de întreprinzător se prezintă în raporturile
fiscale în calitate de contribuabil. Ca contribuabil aveţi obligaţia de a prezenta în termenul stabilit
de SFS dări de seamă privind impozite și taxe.
Informaţie detaliată privind dările de seamă, rapoartele și termenul de prezentare a
acestora puteţi găsi în calendarul fiscal de pe pagina oficială a SFS sau accesînd link-ul.
Asupra titularului patentei de întreprinzător nu se extind cerinţele privind
prezentarea dărilor de seamă fiscale, financiare şi statistice.
3) de achitare a impozitelor/taxelor:
Pentru fiecare unitate comercială și loc de vînzare, în cadrul cărora desfășoară
activitate de comerț, comercianții achită taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii
în conformitate cu legislația fiscală, în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte
ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a
serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate.
Taxa se achită în lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări
servicii, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar. Mărimea
taxei se aprobă de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau
modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale.
Important: în termen de 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite
autorității administrației publice locale o plată de notificare în mărime de 100 lei.
„Cerințe privind deținerea actelor permisive”
 La locul de vînzare a produselor/prestare a serviciilor, comerciantul trebuie să deţină
documentele care atestă conformitatea acestora cu regulamentele tehnice în vigoare. În cazul în
care documentele respective sînt păstrate în alt loc, în incinta unităţii comerciale trebuie să se
păstreze copiile acestora, autentificate cu ștampila comerciantului.

„Cerințe privind evidența produselor comercializate”
 Comerciantul este obligat să ţină evidenţa produselor comercializate/a serviciilor prestate
şi să elibereze cumpărătorilor/consumatorilor bonuri de casă sau alte acte ce confirmă cumpărarea
produsului/prestarea serviciului. Actele de evidenţă sînt disponibile la cererea autorităţilor de
control, conform prevederilor legale în vigoare
„În ce cazuri încetează activitatea de comerț?”
Activitatea de comerț încetează în temeiul deciziei instanței de judecată, la cererea:
 organului de control (lista organelor cu drept în efectuarea controlului este stabilită de
Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, în cazul
în care, în cadrul controalelor efectuate de organul respectiv, se stabilește că comerciantul a admis,
pentru a 3-a dată consecutiv, una sau mai multe încălcări, care au fost comise și constatate anterior,
și care nu au fost înlăturate de comerciant;
 autorității administrației publice locale – în cazul în care autoritatea administrației publice
locale a emis în adresa comerciantului, de 2 ori consecutiv, prescripții privind înlăturarea
încălcărilor constatate, iar comerciantul nu a înlăturat încălcările în cauză.
 persoanelor fizice și juridice, în următoarele cazuri:
- comerciantul încalcă interdicțiile și cerințele privind desfășurarea activității de comerț
în localitatea respectivă, stabilite de Regulamentul de desfășurare a activităților de
comerț în localitatea respectivă;
- comerciantul încalcă cerințele și interdicțiile privind regimul de lucru (orarul de
funcționare), stabilite de Regulamentul de desfășurare a activităților de comerț în
localitatea respectivă;
- comerciantul încalcă limitele maxime admise ale nivelului zgomotului și al vibrației,
aprobate de Guvern.”

