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Către: Ion CEBAN 
Primar General al municipiului Chișinău 
 
Către: Adrian TALMACI 
Secretar interimar al Consiliului municipal Chişinău 
 
Nr. 142 din 15 decembrie 2020  
 
Ref.: Propunerile comunității AmCham Moldova la proiectul deciziei cu privire la aprobarea și punerea în 
aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 și a proiectului de buget municipal pentru anul 2021  
 
Stimate Domnule CEBAN, 
Stimate Domnule TALMACI, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 
continuare „AmCham Moldova”). 
 
Urmare a plasării de către Primăria mun. Chișinău a anunțului privind organizarea consultărilor publice a 
proiectului de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021, precum 
și a anunțului privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea 
bugetului municipal pentru anul 2021, comunitatea AmCham Moldova ține să aducă aprecieri modului 
transparent în care aceste 2 documente, extrem de importante pentru comunitatea de afaceri, sunt 
consultate și dezbătute. Totodată, există o serie de momente importante care influențează în mod direct 
activitatea de întreprinzător și care necesită a fi revăzute pentru a asigura o previzibilitate și o echitate fiscală 
veritabilă. 
 
Astfel, comunitatea AmCham Moldova optează pentru stabilirea taxelor pentru unitățile comerciale şi/sau 
de prestări servicii în baza unei metodologii cu criterii clar definite, care vor proteja atât autoritățile publice 
locale, cât și agenții economici de abuzuri și vor permite determinarea cu maximă obiectivitate a acestei 
taxe. Criteriul recomandat este indexarea acestora anual în baza indicilor inflației, stabilite de organele 
competente, alte temeiuri de majorare fiind arbitrare și subiective atât timp cât nu au o metodologie clară 
în spate. Această metodologie corespunde prevederilor Codului Fiscal, inclusiv principiului echității 
(proporționalității) și va asigura previzibilitate în activitatea mediului de afaceri. 
 
Mai mult, anume prevederile Codului fiscal, stabilesc la art. 297 al Codului fiscal că autoritatea deliberativă 
a administraţiei publice locale poate aplica toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de 
posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. Mai mult, aceasta nu are dreptul să aplice alte 
taxe locale decît cele prevăzute de Codul fiscal, iar pe parcursul anului fiscal (calendaristic), stabilirea de 
taxe locale sau anularea ori modificarea taxelor locale se permite numai concomitent cu modificarea 
bugetelor locale. 
 
La stabilirea cotelor taxelor locale prevăzute, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să se 
conducă de următoarele criterii şi principii:  
(a) previzibilitatea activităţii de întreprinzător – întreprinzătorii, pentru planificarea cheltuielilor, vor 
cunoaşte din timp şi vor fi consultaţi referitor la mărimea taxelor locale;  
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(b) principiul transparenţei decizionale – autorităţile administraţiei publice locale, în mod prioritar, vor 
informa şi vor asigura accesul liber la proiectele ce vizează mărimea preconizată a taxelor locale;  
(c) principiul echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi 
întreprinzător – autorităţile administraţiei publice locale, la stabilirea mărimii taxelor locale, se vor încredinţa 
că este asigurată proporţionalitatea (echitabilitatea) între interesele colectivităţii locale şi ale 
întreprinzătorilor, inclusiv nu vor întreprinde acţiuni în exces sub pretextul atingerii scopurilor 
societăţii/colectivităţii locale. 
 
Aceleași norme legale specifică că în caz de divergenţe la stabilirea cotelor taxelor locale, autorităţile 
administraţiei publice locale trebuie să efectueze o analiză a impactului de reglementare – fapt care sperăm 
să fie realizat, având în vedere obiecțiile mediului de afaceri pe unele poziții principiale în ceea ce ține de 
cotele stabilite. 
 
Mai mult, creșterea taxelor în perioada de criză economică provocată de efectele pandemiei asociate 
COVID-19 este o decizie ce poate fi calificată, cel puțin, drept una contrară logicii acțiunii autorităților 
publice pe timp de crize economice. Or, în timp ce practic toate statele din regiune (Europa Centrală și de 
Est) urmăresc susținerea sectorului privat, mai ales prin decizii de susținere la nivel local, primăria mun. 
Chișinău, locul unde își desfășoară activitatea o parte considerabilă din agenții economici naționali, optează 
pentru o politică fiscală agresivă, a cărei scop este acumularea imediată a veniturilor în bugetul municipal. 
Menționăm că pe tot parcursul activității lor, membrii comunității AmCham au dus mereu o politică de 
susținere a autorităților publice, atât prin eforturile titanice de menținere a locurilor de muncă și onorare a 
plăților față de bugetele de toate nivelele, dar și prin suportul continuu acordat instituțiilor publice 
municipale și de stat, pentru a facilita pe cât este de posibil combaterea efectelor COVID-19. În acest context, 
propunerea de cote a taxelor locale municipale pentru anul 2021 este una ce nu se încadrează în logica 
deciziilor economice sustenabile și care ar contribui la dezvoltarea mediului de afaceri armonios cu scopurile 
și deciziile autorităților publice. 
 
Cu referință la unele exemple concrete, dorim să atragem atenția la următoarele: 
 

• În Anexa nr. 1 la proiectul de Decizie, cu referință la taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în 
aplicare în anul 2021 pe teritoriul municipiului Chişinău  

 
La pct. 9, unde se specifică mărimea cotei pentru taxa pentru dispozitivele publicitare, propunem menținerea 
cotei la nivelul anului 2019 – anul de declanșare a crizei economice,  propunându-se substituirea valorii de 
„750” cu valoarea de „700”. 
 
De asemenea, se propune completarea textului deciziei (anexei) cu o normă specială ce ar stabili că se scutesc 
de taxa pentru dispozitivele publicitare agenții de reclamă care plasează publicitate socială privind 
combaterea COVID-19, dat fiind faptul că solicitările date continuă să vină de la autoritățile publice de toate 
nivelurile, fiind un stimulent fiscal adițional pentru susținerea campaniilor de informare. Considerăm că în 
caz contrar se creează o situație absurdă în care o entitate economică nu numai că înregistrează venit ratat 
pe timp de criză economică, dar și este obligată să achite și taxe locale la acest venit ratat. 
 

• În Anexa nr. 3 la proiectul de Decizie, cu referință la cotele taxelor pentru unităţile  comerciale şi/sau de 
prestări servicii din municipiul Chişinău pentru anul 2021 
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Pentru unitățile comerciale indicate în pct. 1-12, pentru comercializarea produselor din tutun și produselor 
conexe, specificate la pct. 2.1 din Anexă, venim cu solicitarea de a menține cotele prevăzute pentru anul 
2020, cu actualizarea acestora doar la nivelul inflației. 
 
Cu titlul de remarcă, atragem atenția că în anul 2020, taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări 
servicii pentru fiecare aparat de casă la care se comercializează produse din tutun și produse conexe a fost 
majorată arbitrar. De exemplu, această taxă s-a majorat de 10 ori pentru unitățile de comerț cu amănuntul 
cu suprafața comercială mai mare de  20,1 mp: de la 5 000 lei în anul 2019 la 20 000 în lunile ianuarie-mai 
2020 (a se vedea Decizia CMC nr. 6/1 din 26.12.2019), urmată de o altă majorare arbitrară până la 50 000 lei 
(a se vedea Decizia CMC nr. 6/9 din 21.05.2020).  
 
Aceste decizii reprezintă taxe punitive și discriminatorii vizând produsele care sunt taxate deja la nivel central 
prin accize. Aceste majorări nejustificate economic impuse de Consiliul municipal Chișinău în anul 2020 au 
afectat circa 60 de unități comerciale, care au exclus această categorie din portofoliul de produse vândute, 
fapt care a condus respectiv și la diminuarea colectărilor la bugetul municipal și de stat. De asemenea, s-a 
observat apariția vânzărilor ilegale de sub tejghea, fără plata taxelor către CMC într-un număr în creștere de 
magazine.  
 
Amintim faptul că în acest moment produsele din tutun reprezintă cel mai taxat și mai reglementat produs 
din Republica Moldova. În anul 2020, 65% din prețul unui pachet de țigarete îl reprezintă taxele, acciza și 
TVA. Impunerea unei taxe locale majorate la proporții astronomice peste noapte reprezintă o taxare dublă, 
de facto o nouă acciză specifică percepută la nivel local. Aplicarea taxei locale de 50 000 impusă în Chișinău 
în 2020 în raport cu media de pachete vândute în decursul unui an de unitățile comerciale rezultă într-o Taxă 
Specifică suplimentară doar în Chișinău de cel puțin 65 lei pentru fiecare 50 de pachete vândute.  
 
Astfel, fără să se țină cont de cele expuse mai sus, la data de 25.11.2020, a fost supus spre consultare proiectul 
Deciziei CMC privind aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021. Proiectul propune 
majorarea taxelor pentru unități comerciale și/sau prestări servicii. În nota informativă ce însoțește proiectul 
observăm că majorările operate la cotele taxelor pentru anul 2021, au fost realizate corespunzător ratei 
inflației pentru anii 2017-2019 (7,9%, 0,9%, 7,5%) - pentru taxe ale căror cote nu au fost modificate în 
perioada menționată.  
 
Cu toate acestea, la punctul 2.1. din proiect, la taxa pentru unități comerciale și/sau prestări servicii care 
comercializează produse din tutun, proiectul operează cu valorile anterioare aprobate prin Decizia CMC nr. 
6/9 din 21.05,2020, care a fost contestată de Cancelaria de Stat în instanța de contencios administrativ la 
judecătoria Chișinău, iar pe data de 26.08.2020 Judecătoria Râșcani a emis o încheiere de suspendare a 
acestei Decizii până la emiterea unei hotărâri definitive în acest sens.  
 
Comunitatea de afaceri urmărește cu îngrijorare propunerile repetate ale CMC, fără a prezenta o analiză a 
impactului de reglementare, fără a se ține cont de încheierile instanțelor de judecată, a legislației în vigoare 
și în lipsa unei metodologii clare de stabilire a acestei taxe. În forma în care sunt propuse în prezent, această 
taxă este discriminatorie, reprezentând o povară fiscală enormă pentru majoritatea unităților comerciale și 
nu este justificată din punct de vedere economic, creând o barieră tehnică în calea comerțului, care va 
conduce fie la renunțarea la comercializarea acestor produse, fie la comercializarea acestora în mod ilegal 
fără a plăti taxa locală în ambele cazuri. Un exemplu clar al efectului acestei taxe îl reprezintă și renunțarea 
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magazinelor mari - supermarketuri și hipermarketuri, de a comercializa aceste produse la mai multe case. 
Dacă anterior un supermarket avea circa 10 case în medie care comercializau produse din tutun, în prezent 
în fiecare supermarket este doar o singură casă.   
 
Atragem atenție asupra necesității stabilirii taxei pentru unități comerciale și/sau prestări servicii care 
comercializează produse din tutun prin indexarea acestora anual în baza indicilor inflației, stabilite de 
organele competente. 
 
La pct.14 din Anexă, în partea referitoare la stațiile de alimentare cu combustibili, notăm că anul 2020 a fost 
remarcat prin instabilitatea fiscală, fapt reflectat în creșterea taxelor locale peste măsura așteptărilor și 
bugetelor cu +39%. 
 
Respectiv, venim cu solicitarea și propunerea de a aplica o creștere justificată comparativ cu anul 2019 și, 
totodată, armonizată cu propunerea de plafonare a taxelor locale. 
 

  2019 2020 yoy 2021* 

Taxa per coloana de distribuție 36 000 50 000 39% 50 000 

Majorare de taxă pentru 
program prelungit 30% 30%  30% 

Taxa medie calculată per obiect 
de comerț, Chișinău 191 880 266 500  266 500 

Plafon propus în proiectul politicii bugetar-fiscale 2021  200 000 

Taxa per coloană de distribuție, propunere 38 000 

 
Totodată, la pct. 61 din Anexă, ce se referă la fixarea taxei de 5000 lei pentru magazinele on-line, comunicăm 
că în primul rând nu este clar care anume activitate ar urma a fi taxată (nu e clar obiectul impunerii), dat fiind 
faptul că existența unei taxe similare în 2020 nu a arătat o viziune clară asupra obiectului impunerii acesteia 
– concluzie formată drept urmare a multiplelor adresări telefonice a membrilor comunității persoanelor 
responsabile din Primărie pentru clarificare. 
 
Mai mult, conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic, activitatea 
persoanelor fizice şi juridice care furnizează servicii ale societății informaționale nu se limitează la anumite 
teritorii sau categorii de bunuri, lucrări sau servicii, dacă contractul sau legea nu prevede altfel. Respectiv, 
delimitarea activității economice în perimetrul mun. Chișinău este una absolut imposibilă, mai ales dat fiind 
faptul că nu există o înțelegere clară a modului în care aceasta ar urma să fie aplicată la nivel de autoritate, 
și, implicit, o metodologie de aplicare consultată preventiv cu mediul de afaceri în calitate de subiecți 
probabili asupra cărora aceasta ar urma să fie aplicată. 
 
De altfel, stimularea comerțului electronic este imperativă pentru a minimiza necesitatea utilizării 
modalităților tradiționale de realizare a cumpărăturilor (piețe, mall-uri, supermarketuri, etc.), cel puțin, în 
perioadă pandemică și post-pandemică, când riscul de infectare cu COVID-19 crește substanțial de la 
prezența persoanelor în spații aglomerate, chiar și cu respectarea tuturor normelor epidemiologice.  
 
Toate cele menționate mai sus, alături de criza economică și pandemică prin care societatea moldovenească 
trece în prezent, impun condiții drastice de activitate agenților economici. În aceste împrejurări, orice taxă 
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stabilită arbitrar și fără rațiune economică și legală, va destabiliza și mai mult situația economică și va duce 
la imposibilitatea achitării în general a taxelor, sau, și mai grav, la trecerea în zona comerțului ilegal.  
 
În concluzie, comunitatea de afaceri solicită instituirea unui echilibru între interesul public (perceperea 
taxelor) și cel privat (desfășurarea activităților aducătoare de profit) în condiții ajustate cât mai bine la situația 
actuală pentru a acorda ambilor parteneri posibilitatea continuării realizării sarcinilor stabilite. 
 
Vă rog să îi considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager (veronicasireteanu@amcham.md)  și Victor 
Baciu, Policy Officer (victorbaciu@amcham.md) în calitate de persoane de contact din partea AmCham 
Moldova 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  
 
 

 
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 facilitarea 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. 
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