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Domnului Dumitru BUDIANSCHI, 
Ministrul Finanțelor 

 
 

 

Ref: Recomandări pentru Politica fiscală și vamală 2022 

 

 

Stimate Domnule BUDIANSCHI,  

 

Asociația Investitorilor Străini (FIA Moldova) Vă salută și își exprimă înaltele sale considerațiuni. 

 

Este  bine  cunoscut  faptul,  că stabilitatea  politicii  fiscale  și  vamale  reprezintă  un  factor  determinant  

în  atragerea  investițiilor  în economie.  

 

Prin prezenta Adresare, în contextul îmbunătățirii climatului de afaceri din Republica Moldova, FIA Vă 

prezintă o serie de recomandări și propuneri pentru Politica fiscală și vamală 2022 (în Anexă). 

 

În speranța că se va da curs acestor inițiative, Vă mulțumim anticipat pentru efort și implicare!  

 

 

Cu profund respect, 

Director executiv 

Ana Groza                                            
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Nr. Denumirea legii, numărul şi 
conţinutul articolelor care se 

propun spre modificare 
 

Conținutul propunerii (recomandării) Argumentarea propunerii (recomandării) 

1.  Art.24 alin.(19²) din Codul fiscal Acceptarea beneficiilor sociale pentru cetațenii străini 
care nu achită asigurari sociale în Moldova 
 
Propunem ca redacția art.24 alin.(19²) din Codul fiscal 

să fie amendată în vederea admiterii dreptului de a 

deduce cheltuielile cu beneficii care au fost impozitate 

cu impozitele salariale aplicabile prevăzute de legislație. 

 

 

Potrivit redacției actuale a art.24 alin.(19²) din Codul fiscal, 

”fără a aduce atingere prevederilor articolului 24 din Codul 

fiscal, cu excepția alin.(1), se permite deducerea 

cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru 

orice plăți efectuate în folosul angajatului, în raport cu care 

au fost calculate contribuțiile de asigurări sociale de stat 

obligatorii şi au fost reținute primele de asigurare 

obligatorie de asistență medicală şi impozitul pe venit din 

salariu, datorate de angajator şi angajat”. 

 
Totuși, dorim să atragem atenția asupra faptului că, în 

practică, există situații în care companiile taxează 

beneficiile oferite salariaților săi - cetățeni străini doar cu 

(i) impozitul pe venit din salariu și (ii) primele de asigurare 

obligatorie de asistență medicală. Neaplicarea de către 

angajatori a contribuțiilor de asigurări sociale de stat 

obligatorii este fundamentată de normele legislative cu 

caracter special prevăzute de art. 20 alin.(1) din Legea nr. 

81 din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea 

de întreprinzător. 

 

2.  Art.24 alin.(20) al Codul fiscal Deducerea cheltuielilor pentru primele de asigurare 
facultativă de asistenţă medicală ale angajatului  
 
Recomandăm modificarea art.24 alin.(20) al Codul fiscal 
şi permiterea deducerii cheltuielilor anuale suportate 
de angajator pentru primele de asigurare facultativă de 
asistenţă medicală ale angajatului în mărime deplină.  

Asigurarea angajatului presupune acordarea unui drept, 
ce poate/sau nu fi utilizat. Procurarea poliţei de asigurare 
nu impune neapărat şi consumul. Angajatul va beneficia 
de servicii medicale asigurate doar in cazul intervenirii 
situaţiilor de îmbolnăvire şi doar pentru serviciile 
acoperite de asigurarea facultativă.  
Impozitarea angajatului se produce la momentul eliberării 
poliţei de asigurare, iar beneficiul, de fapt, poate să nu fie 
utilizat. În acest caz angajatul suportă impozitul nefondat. 
La fel nejustificat este suportat impozitul de către angajaţii 
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care demisionează în timpul apropiat (de ex. peste 1 luna), 
pentru care poliţa se dezactivează la data eliberării din 
serviciu, iar beneficiul nu a fost consumat. Recalcularea 
impozitului reţinut nu poate fi efectuată, deoarece 
angajatorul nu cunoaşte dacă beneficiul a fost/ sau nu 
utilizat, şi în ce cuantum. 
 

3.  Art.793 alin. (2) al Codul Fiscal 
 

Prelungirea valabilității certificatului de rezidență 
fiscală  
 
Propunem de a modifica legislaţia fiscala prin: 
1. excluderea obligativităţii prezentării de către 
nerezident a certificatului de rezidență până la data 
achitării venitului, prin excluderea din art.793 alin. (2) al 
Codul Fiscal a sintagmei: “pînă la data achitării 
venitului”. De regula, certificatul este valabil pentru 
întreg anul calendaristic, indiferent de data emiterii 
acestuia.; 
2. completarea ultimului enunţ al art. 793 alin. (2) al 
Codului Fiscal cu sintagma “şi a altor documente ce 
atestă rezidenţa fiscală”. 
 

În prezent, pentru aplicarea prevederilor unei convenții de 
evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligația de a 
prezenta plătitorului de venit, până la data achitării 
venitului un certificat de rezidență fiscală eliberat de 
autoritatea competentă din statul său de rezidență. Acest 
certificat se prezintă pentru fiecare an calendaristic. 

4.  Art. 93 pct. 18 din Codul fiscal Mecanismul de restituire a TVA 
 
Recomandăm modificarea prevederilor Codului fiscal 
(art. 93 pct. 18) și oferirea dreptului de restituire a TVA 
pentru toate investițiile capitale în echipamente și 
utilaje, nu doar pentru cele utilizate  în procesul de 
producție (prestare servicii/executare lucrări), dar și 
pentru cele utilizate în scopuri comerciale (de 
depozitare, logistică, ambalare, etc). 
 

Legislația fiscală oferă dreptul de restituire TVA pentru 
agenți economici ce efectuează investiții capitale în 
legătură cu crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a 
imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul 
de producție (prestare servicii/executare lucrări). Această 
restricție limitează posibilitatea agenților economici care 
efectuează investiții în echipamente și utilaje cu altă 
destinație de a utiliza sume considerabile de mijloace 
bănești trecute în cont, sume ce pot fi investite în 
dezvoltarea activității de întreprinzător. 
 

5.  Alin. (6) din art. 99 al Codului fiscal Calcularea TVA de la livrarea producției în contul 
arendei terenurilor agricole  
 

În prezent, reglementările fiscale obligă calcularea TVA de 
la prețul de piață a producției livrate în contul arendei 
terenurilor agricole. 
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Recomandăm excluderea obligativității calculării TVA 
de la livrările sub cost a producției livrate în contul 
arendei terenurilor agricole, prin excluderea alin. (6) din 
art. 99 al Codului fiscal. 
 
 

În același timp, prețul de piață a producției livrate nu 
poate fi mai mic decât costul acesteia (art. 99 alin. (6) al 
Codului fiscal) – ceea ce duce la costuri suplimentare 
pentru întreprinderile agricole, în special în anii secetoși, 
atunci când costul pentru unele produse recoltate poate fi 
mai mare decât prețul de piață al acestora. 
 

6.  Art.102 alin.(18) din Codul fiscal 
 

Utilizarea/neutilizarea facturilor fiscale electronice  
 
Considerăm că penalizarea pentru neutilizarea 
facturilor fiscale electronice trebuie sa fie pe seama 
emitentului şi nicidecum lipsirea de deducerea TVA a 
cumpărătorului. Astfel, propunem excluderea art.102 
alin.(18) din Codul fiscal. 
 

În cazul procurării de pe teritoriul ţării a valorilor 
materiale, serviciilor de la un furnizor inclus în lista 
contribuabililor obligaţi să utilizeze facturi fiscale 
electronice (e-factura), agenţii economici au dreptul la 
deducerea sumei TVA, doar dacă dispune de factura fiscală 
electronică, eliberată de furnizor. 

7.  Art.103 al Codului fiscal Scutirea de TVA fără drept de deducere a mărfurilor şi 
serviciilor procurate şi importate de către sistemele 
colective  
 
Propunem modificarea art.103 al Codului fiscal prin 
adăugarea unui aliniat nou (911) cu următorul conținut: 
 
“(911) Se scutesc de T.V.A fără drept de deducere 
mărfurile şi serviciile importate sau procurate pe 
teritoriul Republicii Moldova de către sistemele 
colective create în scopul preluării și îndeplinirii 
obligațiilor producătorilor de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice sau ale reprezentanților 
autorizați care acționează în numele producătorilor cu 
privire la gestionarea deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice.” 
 
 

În conformitate cu prevederile art.12 al Legii nr.209 din 
29.07.2016 cu privire la deşeuri, entităţile producătoare 
de DEEE sunt obligate să întreprindă măsuri, fie individual, 
fie colectiv, pentru recuperarea și valorificarea sau 
reciclarea produselor de DEEE scoase din uz. 
Sistemele colective, sunt create în baza actelor normative, 
sunt organizaţii necomerciale (nonprofit), 
neguvernamentale şi apolitice care au ca scop preluarea şi 
onorarea responsabilităţii de gestionare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE), care revine 
membrilor sistemului (producătorii) conform Legii nr.209 
din 29.07.2016 şi HG nr.212/2018.  
În activitatea sa, sistemul poate avea procurări de bunuri 
şi servicii care sunt necesare pentru gestionarea DEEE. 
Deşeurile, în conformitate cu art.103 al Codului fiscal sunt 
scutite de TVA, astfel propunem ca şi livrările de bunuri şi 
servicii efectuate în adresa sistemelor colective să fie 
scutite de TVA. 
 

8.  Codul fiscal, Capitolul Taxe Locale 
 

Taxele locale 
 

Criteriile actuale de determinare a taxei locale, prin 
plafonarea recentă a acestora, acordă o apreciere 
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Propunem modificarea legislației fiscale, în senul  
aprobarii unei metodologii unice și obligatorii pentru 
toate autoritățile publice locale de calculare a taxelor 
locale, care va proteja atît autoritățile publice locale, cît 
și agenții economici.  
 
Acest fapt va face posibilă determinarea cu maximă 
obiectivitate a taxelor locale. 
Totodată, propunem indexarea taxelor locale anual, în 
baza indicilor inflației stabilite de organele competente, 
alte temeiuri de majorare fiind excluse. 
 
 

neargumentată și excesivă pentru administrația publică 
locală. Astfel, consiliile locale stabilesc discreționar cotele 
taxelor locale, fără a invoca nici o argumentare sau 
justificare a stabilirii acestora.  
Drept urmare a amendamentelor recente la  Codul fiscal,  
putem atesta o creștere considerabilă, pe alocuri – 
nejustificată, a sarcinii fiscale asupra agenților economici.  
 

9.  Anexa 3 la Legea nr. 489/1999 
privind sistemul public de asigurări 
sociale) și  Legii cu privire la 
mărimea, modul şi termenele de 
achitare a primelor de asigurare 
obligatorie de asistență medicală 
nr.1593/2002 

Impozitarea facilităților acordate de patron  
 
Recomandăm ca facilitățile acordate de patron să se 
supună impozitării doar cu impozitul pe venit. 
Respectiv, tipurile de drepturi şi de venituri din care nu 
se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii, conform Anexei 3 la Legea nr. 489/1999 
privind sistemul public de asigurări sociale) și  Legii cu 
privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a 
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 
nr.1593/2002, urmează a fi completate cu prevederi în 
acest sens. 
 

Facilitățile acordate de patron sunt taxate atât cu 
impozitul pe venit, cât și cu contribuțiile sociale și primele 
medicale. Aceste contribuții/prime la facilități acordate de 
patron sunt o povară pentru angajatori și salariați, nu 
stimulează angajatorii să susțină interesele sănătoase ale 
salariaților, problemele sociale și culturale. 
 

10.  Pct.33-36 al Regulamentului cu 
privire la determinarea obligațiilor 
fiscale aferente impozitului pe 
venitul persoanelor juridice şi 
persoanelor fizice care practică 
activitate de întreprinzător aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 
693/2018 

Transportul angajaților  
 
Propunem modificarea prevederilor pct.33-36 al 
Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor 
fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor 
juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de 
întreprinzător aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
693/2018, în sensul excluderii limitei maxime a 
plafonului mediu de 35 lei (fără TVA – la ziua publicării 

Limitarea mărimii cheltuielilor suportate de angajator 
pentru transportul angajaților, pentru deducere în scopuri 
fiscale, creează impedimente în desfășurarea activității de 
întreprinzător. Mărimea acestor cheltuieli urmează a fi la 
discreția fiecărei entități în parte. 
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Cărții Albe, 2021), per angajat, pentru fiecare zi efectiv 
lucrată. 
  

11.  Legea nr. 166 din 21.09.2017 cu 
privire la tichetele de masă 

Tichetele de masă 
 
Propunem majorarea valorii nominale a tichetelor de 
masă până la 100 lei, în loc de 55, după cum prevede la 
moment Legea nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la 
tichetele de masă.  
 
Astfel, art. 4) alin. (1) ar fi expus în următoarea redacție: 
“Valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui 
tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie 
cuprinsă între 35 și 100 de lei. Valoarea tichetelor de 
masă nu include contribuția individuală de asigurări 
sociale de stat obligatorii.” 
  

Considerăm oportună majorarea valorii nominale 
maximale a tichetelor de masă, în contextul facilităților 
acordate de patron, ca măsură de stimulare pentru 
salariați. 
 

12.  Acordul de asociere cu UE prevede 
obligativitatea apropierii legislației 
Republicii Moldova de actele 
normative ale UE. Directiva 
2011/96/EU 

Scutirea de impozitare a dividendelor achitate către 
companiile rezidente în statele membre UE  
 
Luând în considerare Acordul de asociere cu UE, precum 
și faptul că Republica Moldova nu are semnate 
Convenții de evitare a dublei impuneri cu unele state 
membre UE (de ex. Franța) sau unele Convenții 
existente sunt învechite (de ex. Germania), 
recomandăm implementarea în legislația fiscală a 
Republicii Moldova a Directivei 2011/96/EU sau 
semnarea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu 
restul statelor. 
 
 

Acordul de asociere cu UE prevede obligativitatea 
apropierii legislației Republicii Moldova de actele 
normative ale UE. Directiva 2011/96/EU prevede scutirea 
de la impozitul pe venit la sursa de plată a dividendelor 
achitate către companiile-mamă din statele membre UE 
(care dețin o cotă de participare de minim 10% în capitalul 
entității fiice pentru o perioadă de cel puțin 2 ani), astfel 
eliminând impozitarea dublă a acestor venituri. 
 

13.  Pct. 16 al Regulamentului cu privire 
la delegarea salariaţilor entităţilor 
din Republica Moldova aprobat 
prin HG nr.10/2012 

Modificarea documentării deplasărilor angajaților 
peste hotare  
 
Propunem excluderea din pct.16 al Regulamentului a 
prevederii privind compensarea cheltuielilor cu 

În conformitate  cu pct. 16 al Regulamentului cu privire la 
delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova 
(HG nr.10/2012), în cazul deplasărilor în străinătate, 
compensarea cheltuielilor cu  taximetrul  se efectuează 
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taximetrul în cazul în care ora sosirii sau plecării 
delegatului nu corespunde cu orarul de timp al 
transportului public.  
La deplasarea în străinătate persoanele nu dispun de 
informații privind orarul de timp al transportului public 
din localitatea respectivă. 
Considerăm că limitarea compensării cheltuielilor de 
transport cu taximetrul la delegarea angajaţilor în 
străinătate creează o povară suplimentară în evidența 
contabilă și fiscală, fără a duce la un impact fiscal 
semnificativ pentru Bugetul Public Național. 
 

doar în cazul în care ora sosirii sau plecării delegatului nu 
corespunde cu orarul de timp al transportului public. 

14.  Codul Muncii RM  
Regulamentul cu privire la 
delegarea salariaţilor entităţilor din 
Republica Moldova 

Modificarea prevederilor aferente menţinerii 
salariului în perioada deplasărilor 
 
Propunem de a calcula salariul lunar pe perioada 
deplasărilor şi nu a salariului mediu, deoarece în calculul 
salariului mediu se includ prime/bonusuri primite de 
angajat ceea ce poate majora semnificativ costurile 
salariale cu angajatul pe perioada deplasării, cu toate ca 
şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu obişnuite. Companiile 
care au un sistem de premiere a angajaţilor suportă un 
volum mai mare de cheltuieli în legatură cu acest fapt.  
 

Atât Codul Muncii cât şi Regulamentul cu privire la 
delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova 
prevăd ca salariatului delegat în interes de serviciu i se 
păstrează locul de muncă şi salariul mediu pentru timpul 
deplasării, inclusiv pentru timpul aflării în drum. 
 

15.  Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 
60 din 29.05.2012 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind 
inventarierea 

Inventarierea anuală 
 
Propunem de modificat pct.3 alin 2) al Regulamentului 
privind inventarierea şi de a prevedea efectuarea 
inventarierii patrimoniului entității la discreţia 
acţionarilor sau a managementului companiei, precum 
și includerea unor metode moderne de intentariere. 

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi 
raportării financiare, agenţii economici sunt obligaţi să 
efectueze inventarierea anuală. 
Totodată, în conformitate cu prevederile pct.3 al Ordinului 
Ministerului Finanţelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind inventarierea, 
entitatea efectuează inventarierea, cel puţin o dată pe 
parcursul perioadei de gestiune 
 

16.  Legea nr.28/2016 cu privire la 
accesul pe proprietăţi şi utilizarea 
partajată a infrastructurii asociate 

Scutirea de impozit pe bunurile imobiliare a 
suprafeţelor/terenurilor ce fac obiectul unui contract 
de acces 

La 15.04.2016 a intrat în vigoare Legea nr.28/2016 cu 
privire la accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a 
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reţelelor publice de comunicaţii 
electronice. 
 

 
Pentru a putea utiliza în practică prevederile Legii 
nr.28/2016, propunem de a stipula expres în legislaţia 
fiscală că contribuabilii sunt scutiţi de calcularea 
impozitului pe bunurile imobiliare pentru suprafeţele / 
terenurile ce fac obiectul unui contract de acces. 
 
Astfel, se recomandă de a completa art.277 alin. (1) 
litera c) al Codului fiscal, după cuvintele „Republicii 
Moldova” să se introducă textul „cu excepția celor care 
dețin dreptul de acces, în conformitate cu Legea  
nr.28/2016 privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea 
partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de 
comunicaţii electronice”. 
 

infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii 
electronice. 
Art.9 alin. (3) şi art.41 prevăd expres că furnizorul de 
servicii publice nu poate fi obligat sa plătească impozite, 
taxe, tarife, chirii pentru locaţiunea spaţiilor interne şi 
externe pentru construirea sau instalarea reţelelor. Până 
în prezent, furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de 
comunicaţii electronice calculează impozitul pe bunurile 
imobiliare pentru spaţiile/terenurile asupra cărora au 
drept de acces. 
 

17.  Art. 33 alin. (3) din Legea 
contabilității și raportării financiare 
nr. 287/2019 

Prezentarea şi publicarea situațiilor financiare 
 
Se propune prezentarea situațiilor financiare 
consolidate în termen de de 180 de zile de la ultima zi a 
perioadei de gestiune, prin modificarea art. 33 alin. (3) 
din Legea contabilității și raportării financiare nr. 
287/2019. 

În conformitate cu art. 33 alin. (3) din Legea contabilității 
și raportării financiare nr. 287/2019 (în vigoare din 
01.01.2019),  entitatea are obligația să prezinte și Biroului 
Național de Statistică, situațiile financiare individuale, 
raportul conducerii şi raportul auditorului, după caz, în 
termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de 
gestiune. 
 

18.  Art. 4, Legea fondului republican şi 
a fondurilor locale de susţinere 
socială a populaţiei, nr. 827 din 
18.02.2000 

Taxa de lux   
 
Se solicită modificarea Legii fondului republican şi a 
fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, nr. 
827 din 18.02.2000, în vederea excluderii art. 4. alin. (1) 
litera c), și anume a obligativității transferurilor lunare 
de către persoana juridică care prestează servicii de 
telefonie mobilă. 

Conform art. 4 din Legea nr. 827 din 18.02.2000 cu privire 
la Fondul Republican de Susţinere a Populaţiei, una şi cea 
mai importantă dintre sursele de formare a mijloacelor 
Fondului o reprezintă transferurile lunare ce urmează a fi 
efectuate de către persoanele juridice care prestează 
servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 la sută din 
venitul brut obţinut din vânzările aferente acestor servicii. 
Această taxă a fost introdusă în anul 2000, fiind 
considerată „taxă de lux”. 
Începând cu anul 2022, această taxă urmează a fi redusă 
până la 1,5%. 
Această suprataxă aplicată operatorilor de comunicaţii 
mobile este discriminatorie şi inechitabilă, limitând (în loc 
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să stimuleze) investiţiile în dezvoltarea reţelelor de 
comunicaţii electronice bazate pe cele mai avansate 
tehnologii, considerate un factor-cheie în dezvoltarea 
economiei în general şi realizarea progresului social, 
precum şi distorsionând concurenţa pe piaţa 
comunicaţiilor electronice. 
 

19.  Hotărârea de Guvern nr.561/2020 
pentru aprobarea Regulamentului 
privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje 

Proiectul Regulamentului cu privire la ambalaje și 
deșeurile de ambalaje  
 
Crearea condițiilor propice pentru constituirea unor 
sisteme colective care vor valorifica multiple tipuri de 
ambalaje (hârtie, plastic, lemn, metal, etc). 
 
Clarificarea modului de înregistrare a sistemelor 
colective și individuale de management al deșeurilor și 
obținere a autorizatei de funcționare.  
 
Elaborarea unei liste electronice cu posibilitatea 
completării permanente care să conțină toate tipurile 
de ambalaj, caracteristicele și greutatea acestora.  
 
Subvenționarea prin granturi și cofinanțare a  
sistemelor colective de management al deșeurilor 
pentru a impulsiona activitatea acestora.  
 
Scutirea de taxe pentru poluarea mediului a agenților 
economici care fac parte dintr-un sistem colectiv de 
gestionare a deșeurilor sau implementează un sistem 
individual.  
Definirea clară a proprietății asupra deșeurilor.  
 
În cazul subvenționării de către stat a activității 
agenților economici colectori/valorificatori de deșeuri 
de ambalaj, este necesară introducerea unei norme 
care reglementează deducerile corespunzătoare din 

Conform Hotărârii de Guvern nr.561/2020 pentru 
aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile 
de ambalaje (HG nr. 561/2020, acest regulament intră în 
vigoare la data de 21.08.2021 La moment, se atestă lipsa 
unui sistem colectiv operațional care ar asigura 
valorificarea mai multe tipuri de ambalaje 
hârtie/plastic/lemn/metal. Actualmente, sunt agenți 
economici autorizați care prelucrează doar un singur tip de 
ambalaj: sau hârtie, sau  polietilenă și masă plastică, sau 
metal, sau lemn. 
Acest fapt va crea o situație când deținătorii de ambalaje 
vor fi nevoiți să adere la mai multe sisteme colective în 
dependență de tipul ambalajului, ceea ce va implica 
resurse suplimentare financiare și de timp. 
În conformitate cu Legea nr.1540/1998, agenții economici 
importatori și/sau producători de ambalaje achită plata 
pentru poluarea mediului. Reiterăm că, odată cu intrarea 
în vigoare a HG nr.561/2020  toată povara financiară și 
fiscală, va cădea doar asupra agentului economic, acesta 
fiind în situația să achite dublu, atât pentru sistemul REP, 
cât și plata pentru poluarea mediului 
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costul aplicat de către acești operatori producătorilor 
pentru gestionarea. 
 

20.  Hotărârea de Guvern nr.561/2020 
pentru aprobarea Regulamentului 
privind ambalajele și deșeurile de 
ambalaje 

Sistemul de depozit pentru ambalaj  

 

Se recomandă stabilirea sistemului de depozit pentru 
ambalajele returnabile prin  modificarea 
corespunzătoare a legislației, care să permită și să 
încurajeze returnarea contra cost a ambalajului prin 
intermediul unităților comerciale și a punctelor de 
colectare specializate.  
Se impune elaborarea unei liste care poate fi 
completată în permanență, care să includă toate 
tipurile de ambalaj suspus depozitului și mărimea 
depozitului respectiv. 
Totodată, se recomandă extinderea și încurajarea prin 
lege a utilizării ambalajului returnabil pentru toate 
tipurile de băuturi nealcoolice și cu conținut redus de 
alcool, care nu prezintă risc de contrafacere. 
Recomandăm elaborarea mecanismului fiscal al acestui 
sistem de depozit, luând în considerație că aplicarea 
acestuia va avea impact asupra sine-costului produsului 
final. Acesta trebuie să se refere la  valoarea a 
depozitului care poate fi aplicată produselor 
comercializate, în sumă fixă sau în cotă procentuală; 
cazurile de obligativitate a rambursării valorii de 
depozit.  
Considerăm importantă identificată posibilității  
atribuirii costurilor de implementare a sistemului de 
depozit la cheltuieli deductibile aferente activității de 
întreprinzător, ceea ce va încuraja comercianții să se 
includă în sistem.  
Este absolut necesar ca autorizația de 
colectare/valorificare a sticlei să die obținută doar prin 
simplă notificare, ceea ce va încuraja crearea punctelor 
de colectare autonome.  

La ora actuală HG nr561/2020 prevede existența unui 

depozit pentru ambalajul returnabil/reutilizabil, valoarea 

căruia va fi stabilită de către producători și Guvern. 

Totodată, nici un act normativ nu de referă la crearea și 

gestionarea sistemelor de returnare a ambalajului.  

În formula legală actuală, comercianții nu sunt încurajați în 

nici un fel să fie parte la sistemele de colectare/returnare. 
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Așa cum eliberarea bonului fiscal sau a facturii fiscale 
presupune și transferul dreptului de proprietate asupra 
bunului comercializat, este necesară elaborarea actelor 
suplimentare care necesită a fi eliberate la aplicarea 
sistemului de depozit, stabilirea termenului în care 
persoana fizică sau juridică poate solicita rambursarea 
valorii de depozit și soarta mijloacelor bănești în cazul 
în care nu a fost rambursată valoarea de depozit drept 
urmare a ne-adresării din partea persoanelor fizice sau 
juridice.   
 De asemenea, trebuie definit foarte clar cui este 
adresat sistemul de depozit, în cazul aplicării acestuia 
de către producători:                               persoanelor fizice 
sau și persoanelor fizice și juridice care 
procură/achiziționează produse în ambalaje 
reutilizabile de la producători în sensul HG nr.561/2020 
și cum va avea loc rambursarea valorii de depozit,  în 
cazul aplicării sistemului de depozit la colectarea 
deșeurilor de ambalaje reutilizabile în cadrul sistemelor 
colective care intervin din numele membrilor asociați. 
 

21.  Hotărârea 212/2018 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
deșeurile de echipamente electrice 
și electronice 

Dublarea rapoartelor 

 

Recomandăm excluderea unui tip de raportare sau 

aplicarea unui singur cod pentru deșeuri.  

 

Conform Anexei nr. 7 la Hotărârea 212/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind deșeurile de 

echipamente electrice și electronice,   raportarea 

deșeurilor se face conform codului stabilit în Anexa 1 a 

Hotărârii  212/2018 (cod vamal), iar conform  Hotărârii nr. 

501/2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la 

ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor  

despre deșeuri și gestionarea acestora, conform codului 

stabilit de Hotărîrea Guvernului nr. 99/20018 (cod deșeu). 

 

22.  Regulamentul cu privire la deșeurile 
de  echipamente electrice și 
electronice (DEEE) 

Recomandăm autorităților de resort întreprinderea 
următoarelor măsuri: 

Deși conform pct. 111 din HG 212/2018, agenții economici 
care comercializează EEE trebuie să solicite numărul de 
înregistrare din Lista producătorilor, această obligație nu 
poate realizată din cauza că furnizorii mari cu 
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- stabilirea și publicarea valorii unitare de 
referință pentru articolele care cad sub incidența 
Regulamentului DEEE. 
- stabilirea facilităților fiscale pentru producătorii 
ce implementează Regulamentul cu privire la DEEE, cu 
scopul de a direcționa resursele financiare către 
asigurarea REP, precum și de încurajare a 
producătorilor de a crea sisteme colective. 
- Completarea art. 154 din Codul 
Contravențional, cu un alin. ce să prevadă expresa 
sancționarea producătorului pentru neînregistrarea în 
Lista producătorilor în termenele stabilite de 
regulament/ lipsa numărului de înregistrare (similar cu 
art. 741 alin. 2 CC, în cazul prelucrării datelor personale 
în lipsa autorizației). 
- Elaborarea cadrului normativ care să 
reglementeze obligațiile persoanelor fizice cu privire la 
reciclarea DEEE inclusiv de sancționarea acestora, în 
cazul nerespectării obligațiilor respective (de ex. 
nepredarea DEEE la punctele de colectare comunicate 
de vânzător). 
 

reprezentanță exclusivă a unor brand-uri pe teritoriul RM 
nu se înregistrează în Lista producătorilor, iar distribuitorii 
nu pot renunța la furnizorii respectiv din lipsa de 
alternativă. 

 


