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Către Victor Barb ăneagră 
Viceministru 
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 
str.Cosmonauţilor, 7, mun. Chişinău 
MD – 2005, Republica Moldova 
 
 
 
15 aprilie 2010 
 
 
Stimate domnule Viceministru, 
 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare Asociaţie), Vă mulţumim 
pentru oportunitatea oferită de a ne aduce contribuţia la revizuirea Proiectului Obiectivelor Politicii Fiscale pentru 
perioada 2011 – 2013 şi pentru oferirea posibilităţii de a propune sugestii de amendare a acestora. Vă prezentăm 
Avizul nostru propriu-zis în Anexa la această adresă. 
 
Totuşi, pe lângă obiectivele prezentate spre analiză, considerăm oportune şi necesare de a fi incluse în lista acestora 
şi următoarele: 

 
1. Implementarea în legisla ţia fiscal ă a conceptului de „solu ţie fiscal ă individual ă anticipat ă”  
 
Prevederile actuale ale Codului fiscal sunt interpretate prin intermediul instrucţiunilor, deciziilor, ordinelor, circularelor 
şi a altor documente elaborate de către autorităţile fiscale, alte instituţii competente, care deseori exprima opinii 
contradictorii, pot fi generale şi interpretabile, iar altele - nu sunt publicate în mod oficial. 
 
În consecinţă, contribuabilii întâmpină o serie de dificultăţi la interpretarea normelor fiscale şi nu dispun de pârghii 
pentru a-şi securiza tratamentul fiscal aferent anumitor tranzacţii complexe.  
 
În acest context, este deosebit de importantă introducerea unor norme in Codului fiscal care să reglementeze 
procedura de emitere de către autorităţile fiscale a soluţiilor fiscale individuale anticipate, care să atenueze 
expunerea companiilor faţă de eventuale riscuri fiscale care ar decurge din interpretarea eronată a legislaţiei fiscale, 
în particular, în cadrul tranzacţiilor complexe.  
 
Acest instrument corespunde practicii fiscale internaţionale, precum şi aşteptărilor curente ale mediului de afaceri în 
Moldova. 
 
Ba mai mult, această practică ar fi şi una favorabilă pentru stat, întrucât în practica multor state emiterea unor astfel 
de soluţii se efectuează de către autorităţi contra unei taxe speciale. 
 
2. Implementarea posibilit ăţii de restituire a TVA aferent ă investi ţiilor capitale efectuate în municipiile 

Chişinău şi Bălţi prin stabilirea unui plafon minim al TVA peste ca re ar fi posibil ă restituirea  
 
Salutăm eforturile depuse anterior de către autorităţi care s-au materializat în implementarea, din 2008, a posibilităţii 
de restituire a TVA aferentă anumitor investiţii (cheltuieli) capitale efectuate în localităţile republicii, altele decât 
municipiile Chişinău şi Bălţi – amendamente operate prin Legea nr. 177 din 20 iulie 2007 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative. 
 
Totuşi, luând în consideraţie că în mod special municipiile Chişinău şi Bălţi sunt locaţiile de interes din Moldova 
pentru actualii/potenţialii investitori (din diverse considerente evidente, cum ar fi piaţa de desfacere, infrastructura, 
etc.), considerăm strict necesară implementarea posibilităţii de restituire a TVA aferentă investiţiilor capitale efectuate 
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în aceste localităţi, întrucât sumele aferente ale TVA (deductibile) sunt, de regulă, extrem de mari şi nu pot fi 
absorbite din contul obligaţiilor TVA pentru luna curentă sau lunile imediat următoare.  
 
În consecinţă, marii investitori consideră procedura existentă privind restituirea TVA drept una inechitabilă, precum şi 
o barieră pentru realizarea investiţiilor semnificative în Moldova, motivul de bază fiind reducerea volumului de 
lichidităţi şi, respectiv, reducerea capacităţii de finanţare a activităţii operaţionale / investiţionale, suportarea costurilor 
de oportunitate drept rezultat al pre-finanţării cu TVA a bugetului public naţional. 
 
Impactul nefavorabil al restricţiilor curente legate de restituirea TVA este unul şi mai costisitor în perioada actuală de 
recesiune economică când agenţii economici întâmpină dificultăţi semnificative cu lichidităţile.   
 
Cu toate acestea, întrucât ponderea principală a veniturilor bugetare la ora actuală se formează din TVA, 
recomandăm cel puţin acordarea posibilităţii de restituire a TVA, pentru astfel de situaţi, dacă aceasta depăşeşte un 
anumit plafon (ex. MDL 1 milion). 
 
3. Implementarea posibilit ăţii de recuperare a TVA aferent ă achizi ţiilor, care dep ăşeşte TVA aferent ă 

livr ărilor, prin compensarea cu alte obliga ţii la bugetul public na ţional  
 
Luând în consideraţie aceleaşi argumente care au fost expuse la pct. 2 de mai sus, precum şi faptul că ar fi dificilă 
liberalizarea totală a restituirii de TVA de la buget, sugerăm includerea în Obiectivele politicii fiscale pentru perioada 
2011 – 2013 cel puţin a implementării posibilităţii de recuperare a TVA aferentă achiziţiilor (ex. stocuri) ce depăşeşte 
TVA aferentă livrărilor impozabile efectuate de către subiecţii impozabili înregistraţi drept plătitori TVA1, prin 
compensarea acesteia cu alte obligaţii la bugetul public naţional (ex. cu TVA datorată în vamă). 
 
4. Revizuirea conceptual ă a tratamentului fiscal actual al dona ţiilor în scopuri filantropice sau de 

sponsorizare  
 

Atât în perioada de până la implementarea în Moldova a ratei 0% a impozitului pe venit din activitatea de 
întreprinzător, cât şi în perioada aplicării acesteia, art. 36 al Codului fiscal (CF) prevede o deducere fiscală limitată a 
donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare - nu mai mult de 10% din venitul impozabil al contribuabilului. 
Această regulă este aplicabilă atât agenţilor economici, cât şi persoanelor fizice care nu practică activitatea de 
antreprenoriat. 

Corespunzător, prevederile fiscale menţionate nu stimulează efectuarea donaţiilor în scopuri filantropice şi de 
sponsorizare, defavorizând intenţia companiilor de a suporta cheltuieli în acest sens. Această concluzie rezultă din 
următoarele: 

 

(i) plafonul redus - doar pân ă la 10% din venitul impozabil reprezintă o limitare semnificativă, mai ales, 
având în vedere faptul că la efectuarea donaţiilor nemonetare în valoarea bunurilor transmise către 
beneficiarii donaţiei, se include şi TVA aferent achiziţiei acestora; 

(ii) stabilirea plafonului de 10% aplicabil  venitului impozabil  este absolut neavantajoasă pentru 
companiile care constată pierderi fiscale. Datorită diferitelor reguli de evidenţă în scopuri contabile versus 
în scopuri fiscale, unele companii obţin pierderi fiscale, comparativ cu profiturile obţinute în realitate şi 
reflectate în rapoartele financiare. Însă, plafonul în mărime de 10% se aplică nu profitului contabil, ci 
venitul impozabil. Respectiv, efectuarea donaţiilor în scopuri filantropice prin efectul deducerii nu este nici 
populară, nici funcţională; 

(iii) costurile adi ţionale privind impozitul pe venit în m ărime de 15%. Limitarea deducerii descrise la 
punctele (i) şi (ii) de mai sus generează costuri fiscale adiţionale2 - costuri cu impozitul pe venit de 15%, 
datorită înregistrării de către aceste entităţi a pierderilor fiscale, chiar dacă aceste companii dispun de 
toate confirmările necesare pentru justificarea cheltuielilor de sponsorizare şi filantropie; 

                                                   
1 Cu excepţia agenţilor economici care pot deja beneficia de restituirea TVA conform prevederilor din Titlul III al Codului fiscal 
2 În baza prevederilor art. 90.2 al CF 
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(iv) povara administrativ ă, din cauza cerin ţelor privind documentele justificative.  Potrivit art. 36, alin. 
(3) al CF, donaţiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare vor fi deduse numai în cazul confirm ării 
lor în modul stabilit de Guvern . Hotărârea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998 („HG 489”), prevede o 
serie de documente care urmează să fie colectate de către companie în vederea confirmării donaţiilor în 
scopuri filantropice şi de sponsorizare, aceasta consumând timp şi resurse administrative. Ba mai mult, 
companiile care nu dispun de toate documente justificative prevăzute de HG 489, sunt în condiţii mai 
favorabile, deoarece faţă de ele nu se aplică impozitul de 15% menţionat. Cu alte cuvinte, statul nu 
motivează companiile de bună credinţă de a efectua donaţii, solicitând confirmările stabilite de HG 489, 
ci favorizează nejustificat companiile care tratează respectivele cheltuieli drept nedeductibile3.   

 

Astfel, revizuirea tratamentului fiscal actual al donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare va permite în mod 
eficient implementarea unor proiecte sociale în domeniile educaţiei, sănătăţii etc., consolidând buna credinţă şi 
formarea unui mediu sănătos în societate. 

 

Dorim să vă comunicăm, stimate domnule Viceministru, disponibilitatea noastră de a colabora în continuare cu 
reprezentanţii Ministerului Finanţelor pentru promovarea Obiectivelor politicii fiscale pentru 2011 – 2013 şi a 
modificărilor la acestea. 
 

Vă mulţumim pentru colaborare şi vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 

Cu deosebit respect, 
 

Mila Malairău  
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
Tel: +373 22 211 781 
Fax: +373 22 211 782 
E-mail: milamalairau@amcham.md 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
3 Aceste întreprinderi nu cad sub sfera de aplicare a impozitării cu 15% conform art. 90. 2 al CF 
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Anexă 
Aviz la Proiectul Obiectivelor politicii fiscale pe ntru perioada 2011 – 2013 

 
 
Nr. 

 

 
Obiectiv al politicii fiscale 

 
Comentarii şi recomand ări 

I. Impozitul pe venitul persoanelor fizice 

 
1. 

 
Menţinerea în continuare a 
sistemului de impozitare 
progresivă a veniturilor 
persoanelor fizice (pe 
termenul mediu 2011 - 2013) 
 

 
Considerăm inoportună menţinerea în continuare a sistemului de impozitare progresivă a veniturilor persoanelor fizice, 
întrucât aceasta reprezintă: 
 

� un factor de descurajare a angajării oficiale şi de stimulare a economiei tenebre; 
� relativ dificil de a fi administrată atât de către contribuabili, cât şi de către autorităţile fiscale, etc.  

 
Recomandăm în schimb unificarea cotei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, astfel cum au făcut majoritatea 
ţărilor vecine atât din UE cat şi din CSI. Aceasta sugestie se datorează şi faptului că: 
 

� în cazul unei cote unice nu va fie nevoie de ajustat anual plafoanele de taxare a venitului impozabil în funcţie de 
ratele de inflaţie; 

� sistemul cotei unice este mai uşor de administrat (atât de către contribuabili, cât şi de către autorităţile fiscale); 
� sistemul cotei unice asigură mai multă transparenţă. 

 

Totuşi, în situaţia implementării unei cote unice de impozitare, este strict recomandabilă majorarea simultană a nivelului 
scutirilor actualmente prevăzute în Cap. 4 al Titlului II al Codului fiscal (CF), în vederea creării unei poveri fiscale 
echitabile pentru persoanele fizice cu venituri reduse/medii.  

 

În situaţia în care implementarea cotei unice de impozitare a persoanelor fizice este imposibilă pe parcursul perioadei 
2011 - 2013, recomandăm majorarea considerabilă a plafonului de trecere de la o cotă de impozitare la alta pentru a 
susţine, în special, persoanele fizice cu venituri mici şi mijlocii, precum şi pentru a reduce fenomenul salarizării în plic. 

 

 
2. 

 
Substituirea scutirii personale 
anuale de MDL 8,100, scutirii 
personale majorate de MDL 
12,000 şi a scutirii pentru 
persoanele întreţinute de 
MDL 1,800 cu o scutire unică 
personală în mărime de MDL 
13,704 
 

 

Salutăm intenţia de a majora scutirea personală. Totuşi, cu referire la obiectivul ce ţine de eventuala eliminare a scutirii 
pentru persoanele întreţinute, având în vedere impactul social pe care îl va avea implementarea acestui obiectiv, îl 
considerăm inoportun pentru a fi inclus în lista Obiectivelor politicii fiscale pentru perioada 2011 – 2013. Aceasta ar putea 
avea, printre altele, şi următoarele efecte: 

 

� impozitarea egală a persoanelor fizice care aparţin unor pături sociale diferite, 
� defavorizarea în special a persoanelor fizice care întreţin mai multe persoane (ex. părinţii pensionari, copii elevi şi 

/ sau studenţi); 

� eventuala reducere a natalităţii, etc. 
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II. Impozitul pe venitul persoanelor juridice 

 
3. 

 
Anularea tuturor facilităţilor 
fiscale generale şi individuale 
privind impozitul pe venit din 
activitatea de întreprinzător 
  

 

Nu susţinem anularea tuturor facilităţilor fiscale privind impozitul pe venit, mai ales, în situaţia în care din anul 2012 se 
preconizează introducerea cotei de 10% a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, întrucât aceasta ar reduce 
semnificativ atractivitatea Moldovei pentru eventualele investiţii străine, precum şi pentru că aceasta: 

 
� ar reprezenta o adevărată barieră în efectuarea investiţiilor şi derularea afacerilor în Moldova, în particular, în 

contextul în care la lansarea afacerilor în Moldova, majoritatea companiilor cu capital străin efectuează investiţii 
semnificative în active pe termen lung, care: 

 

o pe de o parte, generează pierderi fiscale semnificative, reportabile în viitor conform unei proceduri 
ineficiente care este actualmente prevăzută de art. 32 al CF4 (i.e. eşalonat, în părţi egale); 

o pe de altă parte, generează sume semnificative ale TVA deductibilă, care de cele mai dese ori nu poate fi 
restituită de la buget, putând fi doar reportată pentru perioadele fiscale următoare, aceasta având un 
impact semnificativ asupra lichidităţilor şi a capacităţii de finanţare a activităţii investiţionale/operaţionale, 
etc. 

 

� ar defavoriza dezvoltarea unor sectoare cheie ale economiei Moldovei, cum ar fi sectorul agrar, sectorul 
tehnologiilor informaţionale5; 

� ar reduce atractivitatea investirii în Zone Economice Libere; 

� ar defavoriza şi crea impedimente în dezvoltarea agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care la ora actuală, reprezintă partea majoritară a numărului total de 
întreprinderi care operează în Moldova; 

� ar avea un impact major asupra stabilităţii fiscale şi asupra garanţiilor acordate în Moldova unor agenţi 
economici, etc. 

 

 
4. 

 
Introducerea începând cu 
anul 2012 a conceptului 
„preţuri de transfer” 
 

 
Susţinem implementarea acestui concept în legislaţia fiscală a Moldovei concomitent cu introducerea ratei de 10% a 
impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător. Cu toate acestea, este strict recomandabil ca:  
   

� anul 2012 să fie considerat drept un an de tranziţie, iar încălcările fiscale comise de contribuabili în partea ce ţine 
de preţurile de transfer în perioada 2012 să nu fie sancţionate cu amenzi şi/sau penalităţi, precum şi cu 
recalculări de impozit pe venit. Astfel, perioada de până la 1 ianuarie 2013 va fi folosită pentru clarificarea tuturor 
îndoielilor legate de implementarea adecvată a acestui concept; 

� începând cu 1 ianuarie 2013, normele să fie aplicate în totalitate, iar eventualele sancţiuni să fie în mod similar 
                                                   
4 Revizuirea procedurii actuale de reportare a pierderilor fiscale fiind de mai multe ori recomandată în trecut 
5 Şi, respectiv, ar putea fi considerată drept un obiectiv opus celui de relansare a activităţii economice şi, în special, obiectivului nr. 3 de stimulare a investiţiilor 
publice şi private, inclusiv a domeniului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (HG nr. 790 din 1.12.2009) 



 6

aplicate doar pentru încălcările comise în perioadele de după 1 ianuarie 2013; 

� până la implementarea acestui concept, să fie efectuată o analiză a legislaţiei fiscale internaţionale, în vederea 
introducerii unor cerinţe de prezentare a unei documentaţii simplificate a preţurilor de transfer de către agenţii 
economici mici şi mijlocii; 

� orice participant (reprezentanţii mediului de afaceri şi ai autorităţilor fiscale) care va urma să respecte 
reglementările în acest domeniu să beneficieze în mod obligatoriu de informare / cursuri privind aplicarea 
adecvată a acestui concept. Aceasta măsură va limita potenţialele implicaţii negative care ar putea să fie 
generate din cauza înţelegerii diferite a prevederilor în domeniul preţurilor de transfer. 

   
De asemenea, pentru a implementa conceptul preţurilor de transfer într-un mod consistent cu practica internaţională, 
insistăm la includerea nemijlocit în Proiectul Obiectivelor politicii fiscale pentru perioada 2011 – 2013, precum şi în 
legislaţia fiscală din Moldova a referinţei la aplicabilitatea în Moldova a Liniilor directoare privind preturile de transfer 
pentru companiile multinaţionale şi pentru autorităţile fiscale, emise de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică 
 

 
5. 

 
Introducerea impozitului pe 
activitatea reprezentanţelor 
 

 
Nu susţinem intenţia de a implementa o taxă specifică pentru activitatea reprezentanţelor. Ar fi recomandabilă studierea 
preliminară a legislaţiei şi practicii aplicabile în alte state cu privire la impozitarea acestora.  
   
Printre argumente de bază pentru neimpozitarea acestora, între altele, se număra:  
-        Activitatea acestora nu este una destinată obţinerii venitului / profitului;  
-        Reprezentanţele nu prestează servicii / livrează mărfuri cu aplicarea valorii adăugate;  
-        Multe companii internaţionale preferă, la prima etapă, fondarea unei reprezentanţe pentru a analiza fezabilitatea 
activării pe piaţa moldovenească şi doar pe urmă înregistrarea sa sub altă formă organizatorico-juridică.  
-        Măsura propusă va diminua bugetele reprezentanţelor, respectiv şi fluxul de bani în Republica Moldova.  
   
In acelaşi timp, în situaţia în care practica internaţională prevede stabilirea taxei unice pentru toate reprezentanţele, ar fi 
recomandabilă implementarea unei taxe în valoare fixă pentru toate reprezentanţele (cu studierea preliminară a legislaţiei 
şi practicii aplicabile în alte state), dar nu una variabilă (de ex. în dependenţă de finanţările primite de la compania 
mamă). Aceasta ar asigura respectarea principiului echităţii fiscale şi nu va duce la diminuarea finanţărilor primite de 
reprezentanţe din străinătate. 
 

III. Impozite sociale 

6. 

 
Stabilirea bazei minime de 
calcul pentru perceperea 
contribuţiilor de asigurări 
sociale şi primelor obligatorii 
de asistenţă medicală 
 

 
În opinia noastră, există două motive principale din cauza cărora întreprinderile nu plătesc salarii oficiale:  
 

� Costuri substanţiale pentru întreprinderile mici cu contribuţiile obligatorii de asigurări sociale şi primele obligatorii de 
asistenţă medicală 

� Angajaţii acestor întreprinderi mici, de asemenea, nu sunt cointeresaţi să primească salariile formale. 
 
Practica demonstrează că interesul pentru salariu formal este dictat de două motive: 
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� Angajaţii care primesc credite bancare sau doresc să obţină asemenea credite, pentru că băncile evaluează solvabilitatea 

angajatului şi, astfel, banca utilizează informaţiile oficiale (nota de informaţie cu privire la salariu, declaraţia privind impozit pe 
venit pentru perioada precedentă) 

 
� Persoanele care sunt în vârsta de pre-pensionare (de obicei pentru 5-7 ani înainte de vârsta de pensionare) pentru obţinerea 

pensiilor mai mari. 
 
Astfel, pentru a reduce dimensiunea practicii de achitare a salariilor în plicuri, propunem să luaţi în consideraţie următoarea soluţie: 
 
Pentru întreprinderile mici, care îndeplinesc următoarele cerinţe:  
- Volum de vânzări anuale până la 3,000,000 lei  
- Numărul mediu lunar de salariaţi (scriptic, nescriptic, prin cumul) nu depăşeşte 10 persoane  
 
de a combina prime / contribuţii obligatorii pentru angajator de asigurări medicale (3,5%) şi asigurări sociale de stat (23%) şi de a le 
institui în valoare absolută pentru fiecare angajat, cu plata trimestrială, în baza numărului mediu scriptic al angajaţilor într-o luna.   
Valoarea acestei sume fixe să fie stabilită anual în mărime de 20% din 80% al salariului mediu prognozat în economie stabilit de 
Guvern. Totodată, cota de 80% este prevăzută numai pentru municipiile Bălţi şi Chişinău, pentru alte oraşe să fie stabilită în mărime de 
65%, iar pentru zonele rurale - 50%. 
 

Astfel, angajaţii vor primi salarii oficiale, iar veniturile din impozit pe venit, precum şi contribuţiile / primele individuale de asigurări 
sociale şi medicale vor fi plătite din salariul brut al angajatului, decât din 1,142 lei lunar. 

IV. Taxa pe valoarea ad ăugat ă 

 
7. 

 
Examinarea oportunităţii 
implementării contului 
trezorerial TVA 
 

 
Luând în consideraţie efectele negative pe care le-ar genera eventuala implementare a sistemului conturilor de TVA 
asupra întregului mediu de afaceri din Moldova (analiza acestora este expusă în adresa Membrului AmCham – PwC, 
depusă la Ministerul Finanţelor în data de 24 martie 2010 – o vedeţi ataşată la acest Aviz), nu sus ţinem ini ţiativa 
implement ării acestuia în Moldova.  

 

 
8. 

 
Majorarea plafonului de 
înregistrare a subiecţilor 
impozabili cu TVA de la MDL 
300,000 la MDL 500,000 
 

 

Până la introducerea acestui obiectiv, ar fi recomandabilă analiza legislaţiei şi practicii altor state din regiune (atât State 
Membre ale UE, cât şi state din CSI, ESE) care atestă că: 

 

� există chiar o serie de state, unde nu există un plafon minim pentru înregistrarea companiilor drept contribuabili 
TVA, cum ar fi: Rusia, Austria, Franţa, Olanda, Portugalia, Grecia, Ungaria, Italia, Suedia, Spania, Irlanda (cu 
anumite excepţii); 

 

� există o serie de state, unde plafonul existent pentru înregistrarea obligatorie în scopuri de TVA este aproximativ 
similar cu cel actualmente aplicabil în Moldova, cum ar fi: Cipru, Finlanda, Lituania, Letonia, Slovenia, etc. 

 

Adiţional, considerăm că este strict necesară păstrarea în legislaţia fiscală a posibilităţii de înregistrare benevolă în 
scopuri de TVA şi menţinerea plafonului actualmente prevăzut (MDL 100,000), luând în consideraţie mai ales că aceasta 
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este şi o practică general acceptată şi în alte state, cum ar fi: Lituania, Bulgaria, Cehia, în ultimele două state neexistând 
chiar şi un plafon stabilit în acest sens. De altfel, în cazul excluderii posibilităţii de înregistrare benevolă, precum şi a 
majorării concomitente a plafonului de înregistrare obligatorie, agenţii economici vor suporta costuri/cheltuieli 
suplimentare cu TVA nedeductibilă. 

 

 
9. 

 
Implementarea cadrului legal 
de restituire a TVA 
persoanelor fizice 
nerezidente 
 

 

Susţinem includerea acestui obiectiv în Politica fiscală pentru perioada 2011 – 2013, precum şi ulterioara implementare a 
acestui sistem. 

 
10. 

 
Armonizarea principiilor de 
determinare a locului 
prestării serviciilor din 
legislaţia fiscală naţională cu 
cele comunitare 
 

 

Susţinem includerea acestui obiectiv în Politica fiscală pentru perioada 2011 – 2013, precum şi ulterioara armonizare a 
art. 111 al CF cu prevederile Directivei 2008/8/EC din 12 februarie 2008 pentru amendarea Directivei 2006/112/EC 
privind locul prestării serviciilor. 

 

Totuşi, recomandăm ca eventuala implementare a unor astfel de modificări să fie efectuată astfel încât să ofere suficient 
timp pentru agenţii economici din Moldova pentru adaptarea la noile reglementări. 

  

 
11. 

 
Reintroducerea cotei 
standard de 20% TVA la 
zahăr în schimbul cotei 
reduse de 8% 
 

 
Luând în consideraţie că actualmente zahărul este considerat un produs social important6, la comercializarea căruia este 
stabilit un plafon limită al adaosului comercial aplicabil, indiferent de numărul de intermediari, pentru susţinerea 
categoriilor vulnerabile ale populaţiei şi protejarea acestora de eventuale preţuri excesive/majorate, nu susţinem 
includerea acestui obiectiv în Politica fiscală pentru perioada 2011 – 2013, întrucât majorarea cotei TVA de la 8% la 20% 
va avea drept efect aceeaşi scumpire a zahărului la nivelul consumatorului final. 
 
Mai mult decât atât, în majoritatea ţărilor de pe continentul european se aplică o rată mai redusă TVA pentru zahăr (Rusia 
-10%, rata medie TVA la zahăr în UE – 4,7%).  În ţările, în care rata TVA la zahăr este de 20%, cultivarea sfeclei de 
zahăr este în declin, sau este aproape pierdută (Ucraina – numărul de fabrici de zahăr se reduce cu cca. 20 – 30% în 
fiecare an, Ucraina devenind ţară importatoare de zahăr; România – sfecla se cultivă pe o suprafaţă de numai cca. 6 mii 
hectare – de 4 ori mai mică decât în Moldova)   
 
Piaţa de zahăr din Ucraina înregistrează fluctuaţii mari a preţurilor la zahăr din cauza aplicării schemelor de prelucrare a 
sfeclei la condiţii de „tolling”, făcute cu scopul evaziunilor de la plata TVA. Controlul slab asupra frontierei de est, permite 
penetrarea zahărului din Ucraina, atunci când diferenţa de preţ este mai mare de 150 dolari SUA per tonă. În special, 
fenomenul menţionat are loc în perioada de toamnă – iarnă, când producătorii din Moldova au nevoie de vânzări, pentru 
acumularea resurselor financiare pentru achitarea cu furnizorii de sfeclă, iar structurile tenebre din Ucraina au zahăr 
ieftin, obţinut prin scheme de tolling. O eventuală majorare a ratei TVA la zahăr de la 8% la 20% nu va permite 
producătorilor autohtoni să majoreze preţurile pentru consumatori, şi vor fi nevoiţi să diminueze preţul net de vânzare cu 

                                                   
6  Produs inclus în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare către stat a preţurilor 
(tarifelor), precum şi în proiectul amendamentelor la HG nr. 547 
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12%. Industria de zahăr din Moldova înregistrează o rentabilitate a vânzărilor modestă, care variază în jurul a 10%, astfel 
diminuarea preţului net cu 12% va aduce industria în zona pierderilor.   
 
Producătorii de zahăr vor reacţiona prin reducerea investiţiilor şi micşorarea preţului de achiziţie a sfeclei. Ambele vor 
avea efect devastator pentru industria autohtonă, până la sistarea totală a cultivării sfeclei de zahăr. Păstrarea ratei TVA 
de 8% este vital necesară pentru existenţa industria de zahăr şi reprezintă o condiţie importantă pentru implementarea 
investiţiilor, care fac parte din acordul în cauză. 
 

Recent Ministerul Finanţelor şi-a manifestat îngrijorarea privind restituirea TVA la exportul zahărului la cota de 20%, care 
este are drept consecinţe restituiri substanţiale către producătorii de zahăr. Până în anul 2009 producătorii de zahăr 
achitau 20% la procurarea materiei prime (sfeclei de zahăr), astfel încât restituirea TVA de la export la rata de 20% era 
perfect justificată.  Pentru anul 2010 rata TVA la producţia agricolă constituie 8%, astfel încât în industria de zahăr nu va 
mai exista problema acumulării creanţelor din bugetul statului aferente TVA, iar problema restituirilor substanţiale a 
dispărut de la sine. 

 

V. Accize 

12. 

  
Propunem aplicarea următoarei abordări pentru ţigarete cu filtru (poziţia tarifară 240220) pentru perioada 2011-2013  
 

• Indexarea anual ă a cotei fixe a accizului; 
 
Ponderea accizului în preţul ţigaretelor în Republica Moldova este cea mai mică în regiune (România, Ucraina, Rusia). 
Acest fapt constituie un stimulent fiscal pentru traficul ilegal cu articole din tutun în ţările Uniunii Europene, şi în special în 
România. În vederea majorării nivelului general al ponderii accizului în Republica Moldova, şi avansînd în direcţia 
apropierii şi armonizării legislaţiei Republicii Moldova în domeniul accizelor cu abordările aplicate în ţările din regiune şi 
cele ale Uniunii Europene, se propune pentru indexarea cotei fixe a accizului de introdus un coeficient mai mare  decît 
«nivelul prognozat al inflaţiei». 
 
Coeficientul bazat pe nivelul prognozat al inflaţiei pentru anii 2011-2013 în mărime de 4,7-5,1%% este unul redus şi nu va 
contribui la majorarea veniturilor bugetare şi nici nu va adresa problema circulaţiei ilegale a articolelor din tutun. Totodată, 
în conformitate cu Directiva UE (2010/12/EU) are loc majorarea ponderii cotei fixe: de la 7,5% pîn ă la 76,5% din povara 
fiscală totală.              
 

• Menţinerea cotei ad-valorem la nivelul actual de 12% di n pre ţul maxim de vînzare cu am ănuntul;  
 
Majorarea de patru ori a cotei ad-valorem, de la 3% la 12% din preţul maxim de vînzare cu amănuntul din 1.01.2010, a 
condus la modificarea neuniformă a preţurilor la ţigaretele din toate categoriile de preţ. Astfel, preţul de vînzare cu 
amănuntul al ţigaretelor ieftine a crescut cu 0,50-1,00 lei pentru un pachet, iar al celor mai scumpe cu 3,00-5,00 lei pentru 
un pachet. Majorarea componentei ad-valorem va conduce la continuarea stimulării cererii pentru ţigarete ieftine şi la 
augmentarea discrepanţei de preţ între ţigaretele din categorii de preţ diferite. Această tendinţă deformează piaţa 
articolelor din tutun în favoarea ţigaretelor ieftine, ceea ce conduce la diminuarea bazei impozabile, scade încasările la 
buget şi stimulează contrabanda de ţăgarete ieftine în România. Mai mult, aceasta vine în contradicţie cu obiectivele 
statului în domeniul sănătăţii publice de diminuare a consumului de articole din tutun. În scopul stabilizării pieţei 
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propunem menţinerea intactă a componentei ad-valorem la nivelul de 12%.  
 

• Introducerea în structura accizului a nivelului acc izului minim în m ărime fix ă pentru 1000 ţigarete (i.e. «..., 
dar nu mai pu ţin decît XX lei pentru 1000 buc.») începînd cu anul  2011, сu indexarea lui ulterioar ă 
începînd cu 2012; 

   
• Aplicarea unui coeficient identic pentru indexarea cotei fixe a accizului şi a nivelului accizului minim; 

 
Nivelul accizului minim se aplică pentru articolele din tutun în toate ţările din regiune (România, Ucraina, Rusia), precum 
şi în majoritatea absolută a ţărilor UE. Acesta constituie una dintre garanţiile principale pentru asigurarea veniturilor în 
bugetul de stat.    
 
În vederea implement ării strategiei de planificare pentru un termen de l ungă durat ă a accizului la ţigarete cu 
filtru, a asigur ării stabilit ăţii veniturilor în bugetul de stat, a consolid ării unui mediu de afaceri previzibil, se 
propune de a elabora structura accizului la ţigarete cu filtru pentru perioada 2011-2013 (pentru  fiecare an) şi de a 
o adopta printr-un act legislativ corespunz ător în calitate de modificare a Codului Fiscal al R epublicii Moldova  

  
 


