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Stimate domnule Ioniţă, 
 
În numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare AmCham), venim să 
vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni. 
 
Prin acest mesaj am dori să atragem atenţia Dvs. la proiectul de Lege (anexat) elaborat de Ministerul Finanţelor 
privind extinderea mecanismului de restituire TVA aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale, efectuate în toate 
localităţile republicii, inclusiv municipiile Chişinău şi Bălţi. 
 
Potrivit acestui proiect restituirea TVA pentru municipiile Chişinău şi Bălţi se va face doar în cazul investiţiilor 
capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008. 
 
În scopul acordării suportului în acest sens, AmCham a adresat în atenţia Ministerului Finanţelor Avizul din data 
de 23 septembrie 2010, anexat la această adresă. Totuşi, cunoscînd importanţa acestui subiect pentru investitorii 
străini prezenţi pe piaţă, am prezentat în Avizul nostru recomandări privind extinderea restituirii TVA şi pentru 
investiţiile capitale efectuate pînă la 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 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. 
 
Întrucît proiectul de Lege dat a ajuns în Parlament, 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, 
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