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23 septembrie 2010 
 
 
Stimate domnule Viceministru, 
 
 
Asociaţia Patronală “Camera de Comerţ Americană din Moldova” („AmCham”) salută intenţia 
Ministerului Finanţelor („MF”) de extindere a mecanismului de restituire a TVA aferentă investiţiilor 
(cheltuielilor) capitale efectuate în toate localităţile republicii, inclusiv municipiile Chi şinău şi 
Bălţi. 
 
Este de apreciat urmarea de către autorităţile publice centrale a recomandărilor emise în acest 
sens de Fondul Monetar Internaţional şi incluse în raportul de ţară Nr. 10/234 din iulie 2010, 
recomandări menite să asigure implementarea de reforme structurale pentru accelerarea 
dezvoltării şi reducerii riscurilor fiscale. 
 
AmCham în corespondenţa sa precedentă purtată cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei 
a sugerat perfecţionarea legislaţiei fiscale în acest domeniu. Această necesitate a fost în continuu 
dictată de impactul nefavorabil al mecanismului restrictiv de restituire a TVA asupra mediului de 
afaceri şi asupra eventualelor investiţii noi în economia naţională, de necesitatea aplicării unei 
impuneri echitabile, precum şi de necesitatea alinierii legislaţiei Moldovei la practica internaţională 
în acest domeniu. 
 
În acest context, solicităm analiza recomandărilor prezentate în continuare legate de Proiectul de 
lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, elaborat în acest sens (în continuare, 
„proiectul Legii”) şi care a fost prezentat pentru examinare şi avizare prin scrisoarea MF nr. 14/4-
06/346 din 8 septembrie 2010. 
 
În conformitate cu proiectul Legii, precum şi art. 1011 din Codul Fiscal, acţiunea acestuia se va 
răsfrânge doar asupra sumelor TVA aferente investiţilor (cheltuielilor) capitale efectuate începând 
cu 1 ianuarie 2008. 
 
În opinia noastr ă, dreptul de a cere restituirea TVA urmeaz ă să fie acordat tuturor subiec ţilor 
impozabili care au o dep ăşire a sumei TVA aferent ă investi ţiilor (cheltuieli) capitale, 
indiferent de data efectu ării investi ţiei.  
   
În caz contrar, subiecţii impozabili vor fi puşi în condiţii inechitabile, fiind încălcate principiile şi 
garanţiile fundamentale ale activităţii de întreprinzător, consfinţite în acte naţionale şi internaţionale. 
 
Astfel, în conformitate cu art. 126 din Constituţia Republicii Moldova, statul este obligat să asigure 
libertatea comerţului şi a activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, precum şi 
inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine.  
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În această ordine de idei, art. 8 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (nr.845-XII din 
03.01.1992) stabileşte obligaţia statului de a crea tuturor întreprinderilor condiţii juridice şi 
economice egale de gospodărire, de a garanta respectarea drepturilor şi intereselor lor legitime şi 
de a contribui la dezvoltarea concurenţei libere.  
 
Potrivit art. 6 din Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător (nr. 81-XV din 
18.03.2004), investiţiile nu pot fi supuse discriminării în funcţie de cetăţenie, domiciliu, reşedinţă, 
loc de înregistrare sau de activitate, stat de origine al investitorului sau al investiţiei. Investitorilor 
urmează să le fie acordate condiţii echitabile şi egale de activitate, care exclud aplicarea de măsuri 
discriminatorii ce ar putea împiedica dirijarea, operarea, întreţinerea, folosirea, fructificarea, 
extinderea sau dispunerea investiţiilor.  
 
De asemenea, echitatea fiscală, adică tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează 
în condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale, reprezintă unul din principiile de 
bază ale impozitării consfinţit în art. 5 alin. (8) al Codului Fiscal. 
 
Ţinem să atragem atenţia că creanţa subiectului impozabil privind restituirea TVA este parte 
componentă a patrimoniului acestuia. În acelaşi timp, potrivit art. 127 din Constituţia Republicii 
Moldova, statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă 
acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii. 
 
Dreptul la protecţia proprietăţii este garantat şi de art. 1 al Protocolului 1 la Convenţia Europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Potrivit acestui act internaţional, 
orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit 
de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de 
principiile generale ale dreptului internaţional.  
 
În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în repetate rânduri a statuat că 
termenul „bunurile” din art. 1 al Protocolului 1 protejează nu numai bunurile corporale, dar şi 
creanţele (a se vedea, de exemplu, cauza Pressos Compania Navira S.A. şi alţii contra Belgiei, 
Hotărârea din 20.11.1995).  
 
În mai multe Hotărâri, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a aplicat art. 1 al Protocolului 1 
cu referire la cauzele privind creanţele reclamanţilor către stat privind restituirea TVA (a se vedea, 
de exemplu, cauza S.A. Dangeville contra Franţei, Hotărârea din 16.04.2002; cauza Business 
Support Centre contra Bulgariei, Hotărârea din 18.03.2010).  
 
Mai mult decât atât, într-o hotărâre, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a menţionat că 
„cea mai potrivită formă de redresare, în principiu, ar fi eliminarea practicii administrative de 
întârziere a restituirii TVA, care a fost considerată drept contrară prevederilor art. 1 al Protocolului 
1” (a se vedea cauza Intersplav contra Ucrainei, Hotărârea din 09.01.2007). 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, este necesar de a asigura un tratament fiscal echitabil, 
nediscriminatoriu pentru toţi subiecţii impozabili care la momentul intrării legii în vigoare vor avea o 
depăşire a sumei TVA aferentă investiţiilor (cheltuieli) capitale, indiferent de data efectuării 
investiţiei. 
  
În aceast ă ordine de idei, este necesar de a exclude sintagma  „începând cu 1 ianuarie 2008” 
din art. 101 1 din Codul Fiscal.   
 
Mai mult decât atât, considerăm că amendarea proiectului Legii potrivit modului expus mai sus, 
asigură îndeplinirea în mod consistent de către autorităţile Moldovei a obiectivelor sale de: 
 

� asigurarea restituirii datoriilor la rambursarea TVA pentru deblocarea activităţii economice 
în vederea reducerii poverii administrative şi fiscale pentru desfăşurarea afacerilor1, 

                                                      
1 Hotărârea Guvernului nr. 790 din 1 decembrie 2009 pentru aprobarea Programului de stabilizare şi relansare economică a 
Republicii Moldova pe anii 2009-2011 
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� creare a parteneriatului global pentru dezvoltare prin intermediul unui sistem comercial şi 

financiar transparent, bazat pe reguli, previzibil şi nediscriminatoriu, prin promovarea 
exporturilor şi atragerea investiţiilor (i.e. obiectiv inclus în lista Obiectivelor de Dezvoltare 
ale Mileniului în agenda pe termen mediu şi lung a Guvernului)2,  

 
� implementarea unor măsuri anticriză. Ţinând cont de impactul recesiunii economice 

resimţit atât de către mediul de afaceri, cât şi de către stat, aceste amendamente ar 
reprezenta o măsură anticriză menită să îmbunătăţească circuitul economic şi gestionarea 
eficientă a lichidităţilor pentru ambii participanţi, 

 
În acelaşi timp, pentru a facilita tranziţia la mecanismul propus de restituire a TVA şi a evita 
impactul negativ considerabil al acestuia asupra bugetului public naţional, autorităţile publice 
centrale ar putea analiza oportunitatea implementării, într-o primă fază, a unor norme precum: 
 

� stabilirea unui plafon anual maxim al TVA rambursabilă, 
 

� admiterea compensării sumelor respective ale TVA cu datoriile faţă de bugetul public 
naţional, precum şi cu obligaţiile viitoare faţă de bugetul public naţional, 

 
� admiterea cesiunii sumelor respective ale TVA către creditori în vederea stingerii datoriilor 

acestora faţă de bugetul public naţional, precum şi a obligaţiilor lor viitoare faţă de bugetul 
public naţional. 

 
Din considerentele expuse, venim cu iniţiativa să fie creat un grup de lucru, cu implicarea 
Ministerelor relevante (Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei) şi a reprezentanţilor mediului de 
afaceri, în vederea elabor ării nemijlocite a mecanismului de restituire a TVA aferent ă 
investi ţiilor efectuate în municipiile Chi şinău şi Bălţi, indiferent de data efectu ării acestora.  
 
Adiţional, rugăm respectuos aprobarea de către Dumneavoastră a organizării unei întrevederi în 
cadrul căreia ar fi analizate aspectele abordate în această adresare. 
 
 
În aşteptarea răspunsului şi în speranţa unei colaborări fructuoase şi pe viitor, primiţi asigurările 
înaltei noastre consideraţiuni. 
 
Vă mulţumim 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” 
Bd. Ştefan cel Mare, 202 
MD – 2004, mun. Chisinău 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 211 781 
Fax: +373 22 211 782 
E-mail: milamalairau@amcham.md 
www.amcham.md 

                                                      
2 Legea nr. 295 din 21 decembrie 2007 Lege pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 


