
 

Către: Ion CEBAN 

Primar General al municipiului Chișinău 

Către: Adrian TALMACI 

Secretar interimar al Consiliului municipal Chişinău 

Nr.136 din 23 noiembrie 2021  

Ref.: Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022" 

Stimate Domnule primar general, 

Stimate Domnule secretar, 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 
continuare „AmCham Moldova”). 

Urmare a exercițiului de examinare a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a 
taxelor locale pentru anul 2022", comunitatea AmCham Moldova reiterează importanța respectării cu 
strictețe a principiilor de bază de funcționare a unui sistem fiscal, fie acesta unul național sau local specificate 
în art.297 din Codul fiscal, cum ar fi:  

a) previzibilitatea activităţii de întreprinzător – întreprinzătorii, pentru planificarea cheltuielilor, vor 
cunoaşte din timp şi vor fi consultaţi referitor la mărimea taxelor locale; 

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. 

Astfel, apreciem că consultarea proiectului are loc în termenii indicați și cu implicarea părților interesate, 
asigurându-se principiul previzibilității și transparenței. 

Un accent aparte am dori să punem pe principiul echității fiscale. Or, stabilirea oricărei taxe trebuie să fie 
coroborată cu oportunitatea de aplicare și justețea impunerii. În acest sens, rezerve asupra actului prezentat 
spre consultare publică trezesc două cote stabilite la taxele locale: 

1. Taxa pentru magazinele online 

În cazul magazinelor online, proiectul prevede o creștere a taxei cu 50%, pe fonul majorării generale a 
cuantumului taxelor de 3,8%. 



 
Anterior, AmCham Moldova a ridicat în numărate rânduri subiectul acestei taxe locale1, pornind de la 
caracterul inexplicabil al acesteia, neclaritate în aplicare și violare a principiilor fiscale primare, prin aplicarea 
a două taxe diferite asupra unuia și același obiect al impunerii (taxa pentru unitățile comerciale și taxa pentru 
magazinele online aplicate asupra unității comerciale – definire, aplicată și magazinelor online).  

Mai mult ca atât, în cadrul discuțiilor de consultare a proiectului, de către direcția specializată s-a prezentat 
informația, conform căreia cota entităților care ar urma a fi taxate cu ambele taxe constituie una destul de 
mică versus numărul total al entităților potențial supuse impozitării cu prezenta taxă, respectiv, impactul 
financiar asupra bugetului fiind unul neglijabil, mai ales pe fonul realizării unei politici în ceea ce ține de 
stabilirea taxelor locale adecvată și corectă din toate punctele de vedere. 

Respectiv, venim cu solicitarea includerii prevederii normei ce ar specifica expres non-aplicarea acestei taxe 
în cazul achitării taxei pentru unitățile comerciale de către entitate pe același obiect al impunerii. 

De asemenea, este nevoie să se aducă clarificări în reducerea de 50% aplicată, pentru a face mecanismul de 
aplicare mai clar. 

2. Taxa pentru serviciile de taxi  

La moment taxa locală este de 300 de lei, fiind propusă o majorare a taxei existente cu 50 de lei. 

Criza economică generată generată de pandemia COVID-19 a afectat considerabil sfera transportului rutier 
în regim de taxi: s-a majorat prețului la gaz metan, din 10 noiembrie, cu 63%; a crescut considerabil 
cuantumului primei de asigurare RCA pentru autoturismele care activează în regim de taxi.  

Toate aceste majorări duc la aceea că agenții transportatori fiind pe punctul de a-și sista activitatea sau chiar 
de a intra în insolvabilitate. 

Respectiv, întru evitarea afectării atât de dramatice a unui sector atât de important pentru orice capitală a 
unei țări, solicităm respectuos revizuirea deciziei de majorare a taxei pentru unitățile de transport, care 
activează în regim de taxi. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager (veronicasireteanu@amcham.md)  în calitate 
de persoană 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  

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

 
1 https://www.amcham.md/st_files/2021/03/16/34_AmCham__taxa_locala_comert_electronic.pdf  
  https://www.amcham.md/st_files/2021/05/24/72_AmCham_decizie_taxe_locale.pdf  
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