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25 septembrie 2020 

 

Domnului Serghei Pușcuța 

Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor 

 

Ref: Solicitare de informații privind intenția de eliminare a taxei pentru folosirea drumurilor 

 

 

Stimate Domnule Viceprim-Ministru, 

 

Asociația Investitorilor Străini – FIA, Vă salută și reiterează înaltele sale considerațiuni.  

În contextul conceptului Politicii Fiscale și Vamale pentru 2021, prezentat astăzi sectorului privat, ținem să 

exprimăm aprecierea și susținerea membrilor asupra unor măsuri incluse în proiect. În același timp, referitor 

la intenția de eliminare a taxei pentru folosirea drumurilor, cu includerea respectivelor plăți în prețul final la 

pompă al carburanților, dorim să obținem mai multe informații, pentru a asigura principiul previzibilității. 

 

Conștientizăm că este vorba despre o taxă sau acciză aplicabilă produselor petroliere folosite pentru exploata-

rea autovehiculelor. În acest context, materializarea unei asemenea intenții ar avea, fără dubii, un impact major 

asupra mediului de afaceri, inclusiv asupra membrilor Asociației, în calitate de entități implicate în mod direct 

în activitățile de comercializare cu amănuntul și cu ridicata de produse petroliere pe teritoriul Republicii Mol-

dova. Acesta este motivul pentru care Vă solicităm respectuos mai multe informații în ceea ce privește intenția 

respectivă de eliminare a taxei pentru folosirea drumurilor, în mod special și dacă sunt disponibile: 

 

(a) proiectul actului normativ de modificare a legislației fiscale, în vederea eliminării taxei pentru folosirea 

drumurilor; 

(b) analiza impactului de reglementare în privința modificărilor intenționate; 

(c) eventuala formulă de calculare a cotei taxei sau accizelor pentru produsele respective; 

(d) informații despre eventuale intenții de modificare a altor acte normative (de exemplu: Legea privind 

piața produselor petroliere, Metodologia formării și aplicării prețurilor la produse petroliere, etc.); 

(e) momentul de când urmează a fi aplicată taxa și care va fi impactul asupra plătitorilor taxei drumului 

care au achitat taxa de drum pentru anul curent la momentul efectuării reviziei tehnice. Atenționăm 

asupra faptului că aplicarea uniformă a obligației de a achita taxa de drumuri, prin mecanismul inclu-

derii în prețul combustibilului, va semnifica o dublă impunere pentru o bună parte din plătitori. 

(f)       Cum va fi soluționată problema vinietelor, dat fiind faptul că obligativitatea achitării acestora la fel va 

constitui o dublă impunere pentru persoanele care vor intra cu mijlocul de transport pe teritoriul Re-

publicii Moldova și vor achita această taxă la pompă, achitând combustibilul? 

 

În speranța că vom obține răspunsuri la întrebările adresate, Vă mulțumim anticipat și suntem la dispoziția 

dumneavoastră pentru orice informații suplimentare! 

 

Cu deosebită considerațiune, 

Ana GROZA 

Director executiv FIA 

 


