
 

Către: Dl Dumitru BUDIANSCHI, 
           Ministru al Finanțelor 
 

Nr. 1009/AD din 10 septembrie 2021 

Ref.: Clarificare cu privire la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.76/2021 ce vizează 

impozitarea specială a serviciilor realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului 

activităților din economia Moldovei 

Stimate Domnule Ministru, 

Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni pentru 
deschiderea Dvs în vederea construirii unui dialog permanent activ între Ministerul Finanțelor și mediul 
de afaceri. 

Totodată luând în considerare prevederile Legii nr.76/2021 cu privire la impozitarea specială a serviciilor 
realizate în cadrul activităților atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, 
solicităm respectuos obținerea suportului metodologic în ceea ce vizează data intrării în vigoare a Legii 
76/2021, aferent căreia până la moment nu există o poziție clară. Acest aspect este de importanța majoră, 
având în vedere instituirea stării de urgență în sănătate publică începând cu data  de 10 septembrie 2021. 

Mai mult ca atât, având ca scop evitarea oricăror neclarități care pot să apara in viitorul apropiat, venim 
cu rugămintea de a ne tălmăci următoarele aspecte: 

● momentul intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 76/2021 în cazul declarării stării de urgență 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2004 și/sau în cazul declarării stării de urgență în 
sănătate publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2009,  

● aplicarea prevederilor legii (în special, cotei TVA de 6%) după intrare în vigoare a Legii 76/2021 - 
în cazul în care în viitor va fi declarată stare de urgență, nu exista claritate în privința datei din 
care agenți economici urmează sa aplice cota TVA de 6% (de exemplu, din ziua instituirii stării de 
urgență, din ziua următoare a zilei de instituire stării de urgenta sau alta data), 

● principiul teritorialității (la moment Legea nr.76/2021 nu este explicită în privința localității în 
care își desfășoară activitate companie vizavi de localitate în care se instituie stare de urgență). 

Subliniem ca modificările în cotele TVA aplicate necesită modificări în sistemele Informaționale interne 
ale companiilor, implicit companiile au nevoie de timp ca sa alinieze prețurile aplicate și TVA aferentă, 
procesul care trebuie sa fie previzibil. 

Contăm pe înțelegerea Dvs în revizuirea întrebărilor parvenite din partea mediului de afaceri. În 
eventualitatea necesității de a prezenta mai multe informații, Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 

Cu înaltă considerațiune, 

Mariana RUFA 

Director Executiv 
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