
 

DECLARAȚIA AMCHAM MOLDOVA PRIVIND UNELE MĂSURI FISCALE APROBATE 
PRIN ANGAJAREA RĂSPUNDERII GUVERNULUI 

 

Camera Americană de Comerț din Moldova susține efortul Guvernului de implementare a unor măsuri fiscale pentru 

reducerea  impactului economic cauzat de situația epidemiologică COVID-19. 

Prin urmare,  considerăm regretabilă decizia de a exclude normele prin care s-a propus instituirea plafoanelor 

maxime la calcularea taxelor locale, din Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor 

și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative, aprobat prin 

angajarea răspunderii a Guvernului.  

Anterior, comunitatea de afaceri a salutat inițiativa Ministerului Finanțelor de plafonare a taxelor locale prezentată 

în cadrul consultărilor publice a documentului de Politica fiscal-vamală pentru anul 2021. 

De mulți ani această plafonare  se prezintă drept un imperativ în procesul de planificare economică a activității 

antreprenorilor pe termen mediu, dar și o practică aplicată de majoritatea statelor europene care sunt semnatare, 

similar Republicii Moldova, a Cartei europene a autonomiei locale.  

Or, în situația pandemiei generale de COVID-19, taxele locale, deseori disproporționate, neuniforme  și excesiv de 

mari, ar putea să reprezinte, pentru unele categorii de agenți economici, povară financiară cea mai mare din 

volumul taxelor achitate, acestea fiind fixe și urmând a fi achitate indiferent de activitatea companiei sau 

staționarea acesteia din motive externe. 

De asemenea, este alarmantă decizia Guvernului privind introducerea unui nou impozit indirect asupra sectorului de 

comunicații electronice, concomitent păstrând „taxa de lux” în mărime de 2,5% pe veniturile aferente vânzării de 

servicii de telefonie mobilă.  

Așadar, în cadrul consultărilor publice a documentului de Politica fiscal-vamală pentru anul 2021, AmCham Moldova 

a salutat inițiativa Ministerului Finanțelor de abolire a „taxei de lux” ca fiind una nejustificată şi discriminatorie. 

Însă, în proiectul de lege aprobat, nu numai că „taxa de lux” nu a fost abolită, dar şi a fost introdusă o nouă taxă 

de portabilitate în mărime de 50% din plata pentru operare, administrate si întreținere a bazei de date centralizate 

(BDC) pentru realizarea portabilității numerelor, majorând semnificativ povara fiscală şi aşa excesivă asupra 

sectorului de comunicații electronice. 

Astfel, adițional la cele circa 3 milioane EUR achitate administratorului BDC anual, operatorii de servicii de telefonie 

vor fi nevoiți să achite suplimentar circa 1,5 milion EUR. 

De menționat, că operatorii de comunicații electronice au o importanță strategică pentru țară, în special în contextul 

pandemiei, când aceștia asigură servicii de comunicații critice pentru autoritățile publice, sistemul de medicină, 

sistemul educațional, mediul de afaceri şi populație. Deși se confruntă cu o reducere dramatică a veniturilor, 

operatorii reușesc încă să asigure fiabilitatea rețelelor şi serviciilor sale de comunicații.  În plus, operatorii au oferit 

cele mai mari donații pentru a susține necesitățile sporite ale sistemului de medicină, sistemului educațional, 

mediului de afaceri şi populației.  

Noua taxa va afecta şi mai mult economia şi populația, prin reducerea investițiilor în infrastructură şi scumpirea 

serviciilor de comunicații electronice. 


