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Stimate Domnule Ion Ceban,
Stimate Domnule Serghei Pușcuța,
Prin prezenta, Asociația Investitorilor Străini din Moldova (FIA) Vă salută și Vă
exprimă înaltele sale considerațiuni.
Urmare a răspândirii pandemiei COVID-19, precum și a măsurilor restrictive instituite
în vederea combaterii acesteia, mediul de afaceri din Republica Moldova se confruntă cu un
șir de provocări, impedimente și o presiune financiară enormă. Recent, am aflat din sursele de
informare mass-media despre Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/9 din 21 mai 2020,
prin care a fost decisă majorarea taxelor locale, după cum urmează:
1. taxa pentru unitățile comerciale pentru comercializarea produselor din tutun și
produselor conexe ( indicate în pct. 1-12 ale Anexei nr. 3) - majorarea de la 20 000 lei la
începutul anului curent pînă la 50 000 lei, pentru fiecare aparat de casă, la care se
comercializează produse din tutun și produse conexe – pentru unitățile de comerț cu
amănuntul cu suprafața comercială mai mare de 20,1 m.p.;
2. taxa pentru unitățile comerciale în care se comercializează producție alcoolică majorarea de la 30% pînă la 50% pentru unitățile de comerț cu amănuntul;
3. taxa pentru unitățile comerciale a fost majorată cu 20%: magazine, supermagazine,
hiper-magazine, depozite, farmacii, pavilioane, hale, expoziții cu vânzări (unitățile conform
pct.2 din Anexa 3 la prezenta Decizia), cu suprafața comercială mai mare de 200.1 m.p.
Membrii FIA consideră, că Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 6/9 din 21 mai
2020 ar putea crea precedente păguboase, în sensul aprobării ulterioare a unor decizii
asemănătoare, ce vor avea ca impact creșterea presiunii fiscale asupra agenților economici.
Această decizie survine într-un moment extrem de dificil din punct de vedere economic pentru
toți agenții comerciali, situația economică actuală fiind una precară. Astfel, dorim să atragem
atenția Dvs asupra următoarelor raționamente:
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Nu au fost respectate prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a
Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, fiind astfel încălcat
principiul transparenței actului normativ, precum şi nu a fost asigurată predictibilitatea
legislației fiscale ținând cont de faptul că mediul de afaceri a aflat despre aceste taxe
post-factum, din mass-media, decizia fiind publicată abia pe 27.05.2020, fără a fi
organizate consultării publice pe marginea acestui subiect;
A fost încălcat principiul proporționalității actului normativ. Decizia de majorare la
50 000 lei pentru fiecare aparat de casă la care se comercializează produse din tutun și
produse conexe, intervine la doar cinci luni de la o altă majorare efectuată în luna
decembrie 2019, cînd taxa respectivă a crescut de la 5000 lei la 20 000 (la 26.12.2020,
a fost adoptat bugetul mun. Chișinău pentru anul 2020, şi a fost majorată la 20 000 lei
taxa pentru comercializarea produselor din tutun, la fiecare aparat de casă, pentru
unitățile comerciale cu o suprafață mai mare de 20 m.p);
A fost încălcat principiul nediscriminării fiscale, fiind aplicat tratament diferențiat
anumitor categorii de unități comerciale şi anume a celor care comercializează produse
din tutun și produse conexe, precum şi producție alcoolică, dar și a unităților
comerciale cu o suprafață mai mare de 200.1 m.p., fără a efectua o analiză amplă a
impactului de reglementare pe durata perioadei fiscale de 1 an;
Majorarea frecventă a taxelor locale, este contrară prevederilor art.28 alin. (5) al Legii
nr.397/2003 privind finanțele publice locale, care nu permite o eventuală modificare a
bugetului local mai frecvent decât de 2 ori per an și nu mai degrabă de 1 iulie 2020;

Mai mult ca atît, Vă aducem la cunoștință că, odată cu instituirea stării de urgență,
drept membri social responsabili ai comunității, o buna parte agenților economici s-au
implicat activ în lupta cu răspândirea virusului COVID-19, aceasta fiind manifestată prin
măsuri eficiente de prevenire a pandemiei în spațiile comerciale gestionate, asigurând cetățenii
cu obiecte de primă necesitate în condiții sigure, fără a fi întreruptă nici măcar pentru o zi
asigurarea continuă a populației cu produse. Toți agenții economici, au urmat cu strictețe toate
Dispozițiile Comisiilor pentru Situații Excepționale, cu achiziționarea și aplicarea
dezinfectanților, mănușilor, termo- scanerelor, instalarea panourilor „plexy-glass”, etc., ceea
ce a constituit cheltuieli enorme și neplanificate. Astfel, a fost asigurată activitatea rețelelor pe
toată perioada stării de urgență, menținând locurile de muncă și garantând stabilitate, în
condiții deloc ușoare, pentru fiecare.
De asemenea, pentru a acorda suport Statului, agenții economici au contribuit
semnificativ cu donații filantropice, în sprijinul autorităților centrale și locale, precum și
instituțiilor medicale.
Un alt argument, care trebuie luat în calcul și nu poate fi neglijat, este că aceste taxe
locale majorate se vor revedea / reflecta, la final, într-un preț mai mare pe care consumatorii
vor fi nevoiți sa îl achite.
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În concluzie, în relația cu Statul, agenții economici urmăresc un parteneriat corect,
bazat pe principiile bunei reglementări, previzibilitate și proporționalitate. Astfel, solicităm
respectuos să luați în considerare toate constrângerile pe care le generează această Decizie
agenților economici și să promovați o reglementare clară, bazată pe practica comercială
internațională și să asigurați revizuirea Deciziei CMC nr. 6/9 din 21 mai 2020.
În speranța că Veți da curs adresării, în temeiul argumentelor indicate mai-sus, Vă
mulțumim anticipat și suntem la dispoziția DVS pentru orice informații suplimentare!

Cu o deosebită considerație,
Ana Groza
Director executiv
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