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Către: Sergiu LAZARENCU 
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
 
Către: Radu MARIAN 
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

Nr. 48 din 16 iunie 2022 

Ref.: inițiativa ce ține de tichetele de masă 

 

Stimați domni, 

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

continuare „AmCham Moldova”). 

În primul rând, am vrea să vă mulțumim pentru deschiderea față de comunitatea de afaceri prin abordarea acestui 

subiect important pentru întreaga societate, semnalat atenției Dumneavoastră prin adresarea comună a AmCham 

Moldova, Asociația de Comerț din România și Camera de Comerț și Industrie Franceză. Apreciem enorm 

deschiderea pentru comunicare și înțelegea manifestată a subiectului. 

Astfel, ne exprimăm susținerea inițiativei, cu unele momente importante, pe care am aprecia să le considerați 

suplimentar la cele deja trecute în centrul inițiativei, după cum urmează: 

a) Revizuirea plafonului maxim prevăzut 

Făcând o analiză a indecelui prețurilor de consum pentru perioada ianuarie 2020 (moment din care ar urma să se 

realizeze indexarea valorii, conform legii) – aprilie 2022 (se anexează), se constată că acesta constituie 131,79%, 

ceea ce implică o actualizare a valorii de 55 lei la 72,5 lei conform indicelui. Pornind de la așteptările inflaționiste 

anunțate pentru anul curent (de circa 30%), considerăm că valoarea maximă ar trebui să fie stabilită la valoarea de 

cel puțin 90 lei. Atragem atenția că acest fapt nu semnifică că toți agenții economici ce oferă tichete de masă vor 

oferi tichetele la valoare maximă, dar asta va permite celor ce ar vrea să compenseze o parte din șocul creșterii 

prețurilor pentru angajatorii ce ăși pot permite. 

b) Excluderea plafonului minim stabilit 

Plafonul minim stabilit este unul ce se cere exclus, pornind de la posibilitatea de acordare libertate angajatorului 

vizavi de valoarea tichetului de masă, urmând a fi fixat doar valoarea maximă a acestuia. 

c) Posibilitatea de a beneficia de tichete de masă și în cadrul profesiilor libere 

Profesiile libere, cum ar fi avocații, avocații stagiari, notarii, contribuie, în egală măsură cu toți ceilalți, la bugetul 

de stat prim impozite și taxe, inclusiv plățile sociale și medicale. Pornind de la acest fapt, este important ca anumite 

beneficii disponibile angajaților să fie puse și la dispoziția profesiilor libere.  

https://amcham.md/?go=news&n=3598
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d) Excluderea impozitării cu contribuții sociale 

Studiul efectuat la comanda AmCham Moldova a confirmat fapt că utilizarea tichetelor de masă a favorizat 

creșterea veniturilor bugetului public național din TVA, reieșind din considerentul că utilizarea tichetelor de masă 

se face numai în cadrul rețelei de comercianți – plătitori de TVA. Drept rezultat, un leu cheltuit prin utilizarea 

tichetului de masă aduce cel puțin 23 bani din care TVA reprezintă 14,65% și diferența reprezintă taxele și impozite 

salariale. 

Estimările declarate de către autorități cu privire la colectările adiționale în bugetul de stat din contul anulării 

facilităților fiscale pentru tichetele de masă se bazează pe raționamentul, că angajatorii vor continua să ofere 

tichetele de masă, asumându-și costurile adiacente impozitării, sau vor prefera să majoreze salariile în cuantumul 

corespunzător valorii tichetelor de masă acordate anterior. 

În contextul studiilor realizate, s-a constatat cu certitudine că așteptările Guvernului privind majorarea încasărilor 

la Bugetul asigurărilor sociale de stat sunt nefondate, or impozitarea tichetelor de masa nu va genera creșterea 

încasărilor la buget. Studiile date totodată au confirmat că anume tichetele de masă a fost primul și unicul 

instrument pe parcursul anilor 2018-2019 implementat de Stat care a adus la combaterea fenomenului ”piețelor 

centrale” cu utilizarea la scară larga deținătorilor de patente în comerț. În orașe și centre raionale foarte des 

implementarea tichetelor de masă de către angajator a creat condiția când salariați au început să viziteze rețelele 

de magazine. 

Mai mult, în condițiile în care există opțiunea de a beneficia de alocațiile de hrană (alternativa tichetelor de masă) 

care și în continuare vor fi scutite de taxe atât la angajatori cât și la salariați, indubitabil marea parte a angajatorilor, 

în special cei mari și medii, care dispun de cantine sau posibilități de a contracta firme de catering, vor prefera să 

revină sau să beneficieze de această opțiune. Pe când micii angajatori cu siguranță vor renunța la acest beneficiu 

din simplu motiv, lipsa de buget. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, coordonator al Comitetului Fiscal (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 

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  

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