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Către: Serghei PUȘCUȚA 

Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor 

 

Nr. 118 din 14 octombrie 2020 

  

Ref.: Proiectele ce țin de măsurile de politică fiscală și vamală 2021 și de revizuire a Legii pentru punerea în 

aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal  

 

Stimate Domnule Viceprim-ministru, 

 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 

continuare „AmCham Moldova”). 

 

I. Măsurile de politică fiscală și vamală 2021 

 

Comunitatea AmCham Moldova a examinat măsurile de politică fiscală și vamală 2021, propuse spre examinare 

și discutate în cadrul ședinței de prezentare a acestora și salută efortul Ministerului Finanțelor de a prezenta 

măsurile citate într-o manieră cât mai transparentă și deschisă față de comunitatea de afaceri. 

 

Cu referință la conținutul măsurilor, salutăm revenirea la plafonarea taxelor locale – o măsură extrem de 

importantă de asigurare a previzibilității mediului de afaceri la nivel național. De asemenea, prelungirea practicii 

de prezentare a calendarului accizelor pentru următorii trei ani este o măsură care are, în esență, același sens – 

de asigurare  unei previzibilități a mediului de afaceri și de prognozare a activităților pe termen mediu a 

companiilor. 

 

Totodată, ținem să atragem atenția asupra unor momente importante care, în opinia noastră, necesită o atenție 

mai sporită în ceea ce ține de obiectivele de politică fiscală și vamală 2021, care fie lipsesc din proiect, fie 

necesită o revizuire în forma prezentată, în sensul asigurării unei concordanțe între realitățile în care activează 

mediul de afaceri cu politicile statului ce vizează direct aceste activități. 

 

1. Impozitarea dobânzilor bancare 

 

Implementarea impozitului pe venit de 3% nu este o problemă, în sine, pentru instituțiile financiare, cu toate că 

s-ar cere o perioadă de adaptare mai extinsă, inclusiv pentru explicarea acestor modificări deponenților și 

pregătirea acestora pentru impozitare (cel puțin o jumătate de an, cum prevede Codul fiscal). Totuși, rămân o 

serie de neclarități, fără înțelegerea cărora costurile de conformare nu pot fi calculate în plină măsură. 

 

Este necesar de a clarifica dacă normele date se vor răsfrânge sau nu asupra depozitelor deja deschise sau doar 

asupra celor, ce vor fi deschise după 1 ianuarie. De asemenea, este nevoie de prevăzut și aplicarea impozitului 

pe venit din dobânzile achitate în unele situații specifice, când depozitele vor fi închise anticipat din dorința 

depunătorului și dobânzile achitate anterior, din care s-au efectuat reținerea la sursa de plată a impozitului pe 
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venit si s-au raportat în darea de seamă fiscală lunară și/sau anuală, se recalculează fără a avea posibilitatea 

recalculării și impozitului pe venit reținut anterior. 

 

De asemenea, în baza practicii internaționale, ar trebui de stabilit periodicitatea de raportare și achitare a 

impozitului aferent diferită de cea a reținerilor obișnuite, din cauza volumului excesiv de tranzacții ce ar necesita 

a fi raportate lunar. 

 

2. Eliminarea impozitării dividendelor distribuite persoanelor juridice 

 

Salutăm eliminarea impozitării dividendelor distribuite persoanelor juridice anunțată în măsurile fiscale date, 

Totuși, este nevoie, în opinia noastră, de a privi mai fundamental subiectul legat de dubla impunere economică, 

cauzată de dividende. În acest sens, reiterăm propunerea înaintată la cererea de propuneri pentru politica fiscală 

și vamală 2021 de la începutul acestui an (propunerile AmCham), și anume scutirea de impozitare a dividendelor 

achitate companiilor-mamă (rezidente în UE) cu scopul alinierii la directivele europene, precum și stimularea 

investițiilor UE în Moldova. 

 

3. Modificarea regimului de impunere a veniturilor și de asigurare socială a avocaților 

 

Apreciem deschiderea față de solicitările AmCham în ceea ce ține de diminuare a cotei de impunere a veniturilor 

avocaților. Totuși, soluția propusă (diminuarea cotei cu limitarea spectrului de deduceri plus dublarea 

contribuției sociale) este una absolut neacceptabilă, aceasta violând principiile de bază prevăzute în Constituția 

Republicii Moldova și în Codul fiscal, și anume, principiul echității și a non-discriminării. 

 

Pe lângă aceasta, considerăm că creșterea încasărilor la buget ar trebui făcută din contul lărgirii bazei 

impozabile, ci nu prin suprataxarea unor categorii aparte de contribuabili, în cazul nostru – avocații. Or, în partea 

ce ține de contribuții sociale, se propune o valoare a primei fixe comparativ cu alte categorii de contribuabili din 

aceeași grupă valorică (întreprinzători individuali, patentari etc.). În opinia noastră, ar fi mai corectă oferirea 

opțiunii de asigurare la valoarea propusă pentru întreg grup valoric, nu doar pentru avocați, menținându-se 

atitudinea echitabilă și coerentă în interiorul grupului. 

 

În partea ce ține de impozitul pe venit și limitarea deductibilității, atragem atenția Dumneavoastră la acel fapt 

că cheltuielile, în special, administrative, suportate de alți contribuabili ce desfășoară activitate economică sunt 

comparabili cu cele suportate de profesiile juridice, ceea ce face neclară decizia de a limita deductibilitatea 

exclusiv la cheltuieli de personal. Mai mult, având în vedere că majoritatea avocaților nici nu au angajați, 

impozitul fără deduceri devine un adevărat impozit pe activitatea operațională, comparativ cu 4% perceput pe 

activitatea operațională în cazul altor contribuabili. 

 

4. Ajustarea taxei locale pentru dispozitivele publicitare 

 

Salutăm decizia de a revizui spectrul de taxe locale, eliminându-le pe cele a căror percepere costă mai mult decât 

nemijlocit se încasează pe aceste impozite. Totuși, este nevoie de examinarea și a altor taxe locale, care necesită 

https://www.amcham.md/userfiles/AmCham%20PFV%20final%20red(1).pdf
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ajustare pe partea de bază de impunere și/sau cote pentru unele categorii de subiecți ai impunerii, pornind de 

la realitățile existente în comunitatea de afaceri. 

 
5. Taxa pentru poluarea mediului 

 

Implementarea unui sistem de subvenționare care sprijină doar procesatorii de deșeuri fără a susține 

producătorii și importatorii de deșeuri (numiți „producătorii de deșeuri”), aceștia în continuare plătind taxa  

pentru poluarea mediului (Legea 1540/1998), cota căreia este considerabil mai mare decât orice taxă similară 

din regiune, nu este unul viabil. În acest context, Ministerul Finantelor urmează să elaboreze niște propuneri 

nepărtinitoare, echilibrate și care vor stimula toți agenții economici să participe în sistemul de management al 

deșeurilor, cum ar fi eliminarea taxei pentru poluarea mediului prevăzută de Legea 1540/1998, în forma 

actuală. 

 

În conformitate cu actele normative (Legea 209 din 29/07/2016, Hotărârile Guvernului nr. 212 din 07/03/2012  

și nr. 561 din 31/07/2020), „producătorii de deșeuri” sunt responsabili de implementarea întregului ciclu de  

gestionare a deșeurilor de la momentul punerii pe piață până la distrugerea acestora . „Producătorii de 

deșeuri” sunt obligați să investească în dezvoltarea tuturor verigilor acestui lanț, cum ar fi infrastructura, 

colectarea, sortarea, depozitarea, repunerea în funcțiune, reciclarea sau distrugerea. Astfel, întreprinderile care 

colectează și procesează nu sunt verigile cheie și decisive din acest lanț. Ele sunt doar o legătură intermediară, 

auxiliară. 

 

În cadrul dialogului purtat în luna august curent cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și cel al Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, autoritățile erau gata să aloce 30 mil MDL pentru subvenționarea  

„producătorilor de deșeuri” ca să motiveze implementarea REP. 

 

În același context, ținem să menționăm că actele normative sus-menționate (Legea 209 din 29/07/2016, 

Hotărârile Guvernului nr. 212 din 07/03/2012 și nr. 561 din 31/07/2020) deja reprezintă „o taxare dublă pentru 

poluarea mediului”, iar dispozițiile articolului 11 din Legea 1540/1998 și-au depășit complet utilitatea și doar 

blochează “producătorii de deșeuri” să investească în dezvoltarea sistemului de răspundere extinsă a  

producătorului (REP) 

 

6. Taxele speciale aplicate asupra sectorului telecomunicațiilor 

 

Comunitatea AmCham este îngrijorată de lipsa oricărei referințe în textul proiectului în ceea ce ține de taxele 
speciale aplicate asupra sectorului sub forma taxei de portabilitate și taxei pe serviciile de telefonie mobilă. 

Anterior, în numărate rânduri, am atras atenția autorităților asupra necesității revizuirii abordării date, inclusiv 
prin scrisorile de poziție1 făcute transmise acestora. 

 
1 https://www.amcham.md/st_files/2020/05/18/62.%20(AmCham-ATIC-
FIA)%20suprataxarea%20sectorului%20de%20comunicatii%20mobile.pdf  

https://www.amcham.md/st_files/2020/05/18/62.%20(AmCham-ATIC-FIA)%20suprataxarea%20sectorului%20de%20comunicatii%20mobile.pdf
https://www.amcham.md/st_files/2020/05/18/62.%20(AmCham-ATIC-FIA)%20suprataxarea%20sectorului%20de%20comunicatii%20mobile.pdf
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Anularea sau reducerea acestor taxe (de la 2,5% la 1,5%, de exemplu) ar contribui indirect la relansarea 
economiei, prin crearea condițiilor necesare pentru creșterea productivității, atragerea de investiții în proiecte  
noi și crearea locurilor de muncă suplimentare. 

II. Legea privind punerea în aplicare a titlului I și II din Codul fiscal 

 

Salutăm intenția Ministerului Finanțelor de a aduce claritate în modul de impozitare a testelor COVID, necesitate 

menționată și în corespondența anterioară, considerându-le deductibile pentru angajat și neconsiderându-le 

facilitate acordată de patron pentru angajat. Totuși, considerăm binevenită revizuirea textului legii propuse spre 

consultare publică, fiind o lege nouă ce ar face referință la Codul fiscal și alte legi specializate, în sensul în care 

ar asigura o acoperire mai exactă a măsurilor propuse (textul se propune în anexă). De asemenea, considerăm 

judicios de a aplica prevederile legii pentru întreaga perioadă a anului 2020, ci nu din momentul punerii în 

aplicare. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager în calitate de persoană de contact din partea 
AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest subiect.  
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. 

Cu respect,  
 
Mila Malairău  
Director Executiv 
AmCham Moldova  

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 

 

AmCham Moldova este o asociație de business care reunește circa 140 de companii cu investiții 
americane, străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin 
colaborare cu autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facil itarea unui 
climat de business mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează 
profituri ce reprezintă circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amcham.md/st_files/2020/10/09/114_AmCham_MF_COVID%20deducere.semnat.pdf
mailto:veronicasireteanu@amcham.md
https://msign.gov.md/
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Anexă 

Articolul 20, se completează cu un punct nou - (z18) cu următorul conținut: 

”z18) plățile efectuate de angajator în folosul angajatului în perioadele stării de urgențe în sănătatea publică în 

scopul prevenirii bolilor infecțioase care au stat la introducerea stării de urgențe în sănătatea publică conform 

legii privind supravegherea de stat a sănătății publice 10/2009, precum și pentru serviciile medicale de testare a 

angajatului în vederea diagnosticării bolilor infecțioase.” 

Articolul 24, se completează cu un alineat nou (25) cu următorul conținut: 

”(25) Se permite deducerea cheltuielilor suportate de contribuabil în perioadele stării de urgențe în sănătatea 
publică în scopul prevenirii bolilor infecțioase care au stat la introducerea stării de urgențe în sănătatea publică 
conform legii privind supravegherea de stat a sănătății publice 10/2009, precum și pentru serviciile medicale de 
testare a angajatului în vederea diagnosticării bolilor infecțioase.” 
 

Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999: 

Anexa nr.3 se completează în final cu un punct nou - (41) cu următorul conținut: 

”40) drepturile în natură ce țin de asigurarea prevenirii bolilor infecțioase care au stat la introducerea stării de 

urgențe în sănătatea publică conform legii privind supravegherea de stat a sănătății publice 10/2009, precum și 

pentru serviciile medicale de testare a angajatului în vederea diagnosticării bolilor infecțioase.” 
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