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Limitări prevăzute de legea nr.62 privind reglementarea valutară din 21.03.2008

Conform alin.(5) Fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, rezidenţii

pot deschide conturi curente şi conturi de depozit în străinătate în cazul:

a) deschiderii de către băncile licenţiate a conturilor pe numele acestora, necesare

pentru desfăşurarea activităţilor financiare; (se referă la băncile comerciale)

b) deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării în străinătate a 

operaţiunilor aferente investiţiilor directe şi a operaţiunilor cu bunuri imobile, în cazul

în care deschiderea acestor conturi de către investitori (pe numele lor) este obligatorie

conform legislaţiei statului străin în care se efectuează operaţiunile;

c) deschiderii conturilor pe numele reprezentanţelor persoanelor juridice

rezidente în scopul asigurării activităţii acestor reprezentanţe;

d) deschiderii conturilor de către persoanele fizice rezidente pentru perioada aflării lor

temporare în străinătate;

e) deschiderii de către rezidenţi a conturilor de depozit de garanţie prevăzut la art. 12 alin. 

(3) lit. b), în cazul în care suma garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor);

f) deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării operaţiunilor ce ţin de 

primirea împrumuturilor/creditelor/garanţiilor de la nerezidenţi, în cazul în care suma

împrumutului/creditului/garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).



Păstrarea dividendelor în străinătate prin intermediul infiinţării persoanelor

juridice nerezidende:

Offshores Onshores



LISTA
Jurisdicțiilor europene ce nu implementează standarde 
internaționale de transparență și cu grad sporit de risc

Andorra

Campione, oraș din Italia

Cipru, partea de nord

Gibraltar

Guernsey

insulele Man şi Jersey

Malta



Compania offshore

Compania activă din 

Republica Moldova

Fondator

Instituţia bancară

europeană

Business card

Shopping

dividende



Sfat:

Nu utilizați business card-ul pentru 
achiziții în Republica Moldova !!!



Compania activă din 

Republica Moldova

Fondator

Compania onshore

Instituţia bancară

europeană

Mandatar

ACORD PENTRU EVITAREA 
DUBLEI IMPUNERI CU 
PRIVIRE LA IMPOZITELE PE 
VENIT ŞI PE CAPITAL

dividende




