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Către: Natalia GAVRILIȚA  

Prim – ministru al Republicii Moldova 

 

Copie: Maia SANDU  

Președintele Republicii Moldova  

 

Copie: Igor GROSU  

Președintele Parlamentului Republicii Moldova 

 

Copie: Dumitru BUDIANSCHI 

Ministrul Finanțelor 

 

Copie: Kent LOGSDON,  

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova 

 

Nr.  37 din 23 mai 2022  

 

Ref.: Îngrijorarea privind devierea de la standardele Uniunii Europene și cele Internaționale a principiilor 

de aplicare a taxei pe valoarea adăugată. 

 

Stimată Doamnă Gavrilița, 

 

Prin prezenta scrisoare, comunitatea de afaceri reprezentată de Camera de Comerț Americană din Moldova 

(AmCham Moldova), apreciază și se solidarizează cu eforturile autorităților publice de a preveni riscurile 

asociate periclitării securității alimentare a statului. 

 

Totodată, ne exprimăm îngrijorarea privind modalitatea netransparentă și instrumentele utilizate în 

gestionarea situației, prin aprobarea unor norme derogatorii de la legile aferente activității mediului de 

afaceri prin intermediul Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE). 

 

Astfel, prin Dispoziția CSE nr. 21 din 18 mai 2022 au fost dispuse punctele 6-8 în următoarea redacție: 

6. Prin derogare de la prevederile art.104 lit.a) din Codul fiscal, pe perioada stării de urgență, începând cu 19 

mai 2022, exportul și livrarea asimilată exportului, inclusiv în Portul Internațional Liber Giurgiulești și în Zonele 

Economice Libere, a uleiului de floarea soarelui (poziția tarifara 1512), se scutește de TVA fără drept de 

deducere. 

7. Prin derogare de la prevederile art.102 alin.(6) din Codul fiscal, sumele TVA deduse, aferente mărfurilor, 

serviciilor procurate, folosite pentru efectuarea exportului sau livrărilor asimilate exportului, inclusiv în Portul 

Internațional Liber Giurgiulești și în Zonele Economice Libere, a uleiului de floarea soarelui (poziția tarifara 

1512), se exclud de la deducere și se raportează la costuri sau cheltuieli în perioada fiscală (luna 

calendaristică) în care a avut loc exportul sau livrările asimilate exportului. 
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8. La solicitarea, pe perioada stării de urgență, a restituirii TVA de către întreprinderile care au efectuat 

exporturi sau livrări asimilate exportului de ulei de floarea soarelui, prevederile punctului 13 din Regulamentul 

privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 01.02.2013, nu se aplică”. 

 

Esența și scopul urmărit al acestor norme  este de a priva agenții economici ce exportă ulei de floarea soarelui 

de dreptul la deducere și, respectiv, restituire a sumelor TVA achitate pentru mărfurile necesare fabricării 

produsului dat. Mai mult ca atât, suma TVA nepermisă spre restituire urmează a fi inclusă în costului 

produsului, prin majorarea acestuia. 

 

Dreptului la deducere și, respectiv, de rambursare a TVA pentru operațiunile de export reprezintă un 

principiu fundamental de funcționare a TVA ce se regăsește în Titlul X a Directivei 2006/112/CE a Consiliului 

din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, pe care Republica Moldova s-a 

angajat să o implementeze prin Acordul de Asociere RM-UE. 

Privare de acest drept impune la achitarea dublă a TVA atât în țara exportatoare cât și în țara în care sunt 

importate mărfurile respective, fiind încălcat grav un principiu fundamental de funcționare a TVA menționat 

în hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Astfel, Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-118/11, Eon Aset Menidjmunt OOD, prevede 

că ”În această privință, trebuie menționat că dreptul de deducere face parte integrantă din mecanismul care 

guvernează TVA-ul, că, în principiu, acesta nu poate fi limitat și că se exercită pentru totalitatea taxelor 

aferente operațiunilor impozabile efectuate în amonte (a se vedea Hotărârea din 6 iulie 1995, BP 

Soupergaz, C-62/93, Rec., p. I-1883, punctul 18, și Hotărârea din 13 martie 2008, Securenta, C-437/06, Rep., 

p. I-1597, punctul 24)”.1 

 

În contextul celor expuse supra pledăm în continuare pentru asigurarea tratamentului egal și 

nediscriminatoriu a societăților comerciale în fața legii de către autoritățile publice, în deplină consonanță cu 

principiile statului de drept, libertății activității de întreprinzător și protecției proprietății private, statuate în 

Constituția Republicii Moldova și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.  

 

În lumina celor expuse mai sus, ne exprimăm convingerea că autoritățile statului vor identifica o soluție 

echilibrată și echitabilă care să asigure interesele publice concomitent cu respectarea legislației fiscale și a 

standardelor UE în materie de aplicare a TVA. 

 

Cu respect, 

Mila MALAIRĂU 

Director Executiv, 

Camera de Comerț Americană din Moldova 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62011CJ0118&from=en  
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