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Local taxes in Chisinau for FY2020 - 
changes applied due to COVID-19 

 Taxele locale în mun. Chișinău 
pentru anul 2020 - modificări 
COVID-19  

 
On 21 May 2020 Decision no. 6/9 on changes to local taxes  
in Chisinau for 2020 was approved by Chisinau Municipal 
Council.  
 
Hence, for the period when the activity of commercial entities 
and/or entities providing services was interrupted as a result 
of the decision of the Commission for Extraordinary Situations, 
a nil rate has been established for the following taxes: 

(1) The area development fee; 

(2) The market fee; 

(3) The tax for advertising hoardings (only for advertising 
hoardings on which images were placed concerning 
the COVID-19 social prevention campaign, 
coordinated by Chisinau City Hall and the Ministry of 
Health, Labour and Social Protection, during the 
placement period).  

Also, for the period when the activity of commercial entities 
or/and entities providing services was interrupted as a result 
of the decision of the Commission for Extraordinary Situations 
and the Emergency National Public Health Commission, a nil 
rate is also established for: 
 

(1) The fee for commercial entities and/or entities 
providing services; and 

(2) The additional annual fee for commercial entities 
or/and entities providing services located in the street 
(outside authorized markets). 

In the case of online shops, the exemption is valid only for the 
emergency period (i.e. 17 March – 15 May 2020). 
 
At the same time, some adjustment coefficients applied to the  
fee for commercial entities and/or entities providing services 
have been increased as follows:   

 
✓ For each cash machine used within retail trade 

areas of more than 20.1 sq.m. where tobacco and 

related products are sold - from MDL 20,000 to 

MDL 50,000;  

 

✓ For retail units where alcoholic products are sold – 
from 30% to 50%; 

 

  
În data de 21 mai 2020 a fost aprobată Decizia Consiliul 
Municipal Chișinău nr. 6/9 cu privire la modificarea taxelor 
locale în mun. Chișinău pentru anul 2020.  
 
Astfel, pe perioada sistării activității unităților comerciale și/sau 
de prestări servicii urmare a deciziei Comisiei pentru Situații 
Excepționale a Republicii Moldova este stabilită cota zero 
pentru următoarele taxe locale:  

(1) Taxa pentru amenajarea teritoriului; 

(2) Taxa de piață; 

(3) Taxa pentru dispozitivele publicitare (doar pentru 
suprafețele dispozitivelor publicitare pe care au fost 
amplasate imagini cu campania socială de prevenire 
COVID-19 coordonate de Primăria mun. Chișinău și 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe 
perioada amplasării). 

Totodată, în perioada sistării activității unităților comerciale 
și/sau de prestări servicii urmare a deciziei Comisiei pentru 
Situații Excepționale a Republicii Moldova și Comisiei 
naționale extraordinare de sănătate publică este stabilită cota 
zero și pentru: 
 

(1) Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări 
servicii; și 

(2) Taxa anuală suplimentară pentru unitățile comerciale 
și/sau de prestări servicii amplasate în stradă (în 
afara piețelor autorizate). 

În cazul magazinelor on-line, scutirea va fi valabilă doar în 
perioada stării de urgență (i.e. 17 martie – 15 mai 2020). 
 
În același timp, unii coeficienți de ajustare a taxei pentru 
unitățile comerciale și/sau de prestări servicii au fost majorați 
după cum urmează: 

 

✓ Pentru fiecare aparat de casă la care se 
comercializează produse din tutun și produse 
conexe pentru unitățile de comerț cu amănuntul cu 
suprafața comercială mai mare de 20.1 m.p. – de 
la 20 mii lei la 50 mii lei; 

 
✓ Pentru unitățile de comerț cu amănuntul în care se 

comercializează producție alcoolică - de la 30% la 
50%; 



  
 
 
 

Tax Newsflash iunie 2020 
 

 

©2020 KPMG Moldova SRL, a Moldovan limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. PDC no. 0000875 

2 

✓ For markets, supermarkets, hypermarkets, 
warehouses, pharmacies, pavilions, halls, and 
sales exhibitions, with trade areas of more than 
200.1 sq. m., which worked during the emergency 
period – by 20%. 

 
 
The following local taxes have been reduced: 
 

(1) The accommodation fee - starting from 1 April 2020 
from 5% to 3%; 

(2) The tax for advertising hoardings - starting from 1 
January 2020 from MDL 1,200 / 1,000 (based on the 
location) to MDL 700 per year for each square meter 
for advertising hoardings; 

(3) The fee for commercial entities and/or entities 
providing services payable for renting public space 
for organizing events: in the historic city-center from 
MDL 1,000 to MDL 10 sq.m./day and in the district 
area from MDL 500 to MDL 5 sq.m./day.  

 
For the car transportation services sector the following 
exemptions have been approved: 
 

(1) The fee for passenger transportation services by taxi, 
during the emergency period, will be paid only for 
transport providers that de facto worked; 
 

(2) The monthly local fee for supply of passenger 
transportation services in Chisinau by car is exempt 
from payment for the period 1 March 2020 - 1 June 
2020. 

 
 
We remind you that the deadline for submission of the 
local taxes return and payment for the first quarter of 2020 
has been extended to 25 July 2020.  

 

✓ Pentru magazinele, supermagazinele, 
hipermagazinele, depozitele, farmaciile, 
pavilioanele, halele, expozițiile cu vânzări cu 
suprafața comercială mai mare de 200.1 m.p. care 
au activat de facto în perioada stării de urgență - 
cu 20%. 

 
Următoarele taxe locale au fost reduse: 
 

(1) Taxa de cazare - începând cu 01.04.2020 de la 5% 
la 3%; 

(2) Taxa pentru dispozitivele publicitare – începând cu 
01.01.2020 de la 1200/1000 lei (în funcție de zona de 
amplasare) la 700 lei anual pentru fiecare metru 
pătrat pentru dispozitivele publicitare; 

(3) Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări 
servicii pentru închirierea spațiului public pentru 
organizarea evenimentelor de către organizatori – 
agenți economici: în centrul nucleu-istoric de la 1000 
la 10 lei/mp/zi, pe teritoriul sectoarelor – de la 500 la 
5 lei/mp/zi. 
 

Pentru sfera serviciilor de transport auto următoarele scutiri au 
fost aprobate: 
 

(1) Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de 
călători, în regim de taxi, pentru perioada stării de 
urgență, se va achita doar pentru unitățile de 
transport care au activat de facto; 
 

(2) Taxa locală lunară pentru prestarea serviciilor de 
transport auto de călători pe teritoriul municipiului 
Chișinău este scutită de plată pentru perioada 01 
martie 2020 – 01 iunie 2020. 

 
Reamintim că termenul de prezentare a dării de seamă 
privind taxele locale pentru trimestrul I 2020 și de achitare 
a acestora a fost prelungit până la 25 iulie 2020.  
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