
 

Către: Dna Natalia GAVRILIȚA, 
            Prim-ministru al Republicii Moldova  

               
Copia: Dl Dumitru UDREA, 
            Secretar general al Guvernului 
 
            Dl Sergiu GAIBU, 
            Ministru al Economiei 
 
            Dl Dumitru BUDIANSCHI,  
            Ministru al Finanțelor 

            Nr.  7/2022-AD din 24 martie 2022 
Ref.: Extinderea neutralității fiscale din perspectiva impozitului pe venit și TVA în raport cu acțiunile 

întreprise de companiile pentru susținerea refugiaților din Ucraina 

Stimată Dna Gavrilița, 

Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și apreciază 
efortul depus de Guvern cu privire la susținerea refugiaților din Ucraina. 

Totodată, având în vedere situația extrem de complicată  legată de razboiul din Ucraina, mai multe 

companii (în special cele care sunt parte a unui grup multinațional) au adoptat politici proprii legate de 

gestionarea refugiaților - salariați ucraineni din compania afiliată din grup, precum și pentru membrii 

familiilor acestora. 

În acest context, ținem să precizăm faptul ca companiile din Republica Moldova și-au asumat următoarele 

procese legate de gestionarea fluxului геfugiаților (atât a celor care vor rămâne mai mult timp pe teritoriul 

țării, cât și pentru cei care vor tranzita țara): 

 Închirierea spațiilor locative pentru refugiați, 

 Asigurarea acestora cu hrană și cu alte bunuri de strictă necesitate, precum și cu 

echipamente necesare în caz de urgență (ex. lanterne, stații de emisie-recepție, surse alternative 

de încărcare a dispozitivelor), 

 Asigurarea cu echipamente și servicii telefonice/internet, 

 Alimentarea cu carburanți a autoturismelor refugiaților si oferirea rezervelor ulterioare de 

carburanti, 

 Compensarea cheltuielilor cu asigurarea Carte Verde, 

 Compensarea cheltuielilor de zbor (conexiune asigurată din alte state), 

 Antrenarea acestora în cursuri de formare pentru oferirea primului ajutor medical, ș.a. 

Totodată, Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale а Republicii Moldova nr.4 din 01.03.2022 

limitează aplicarea neutralității fiscale a donațiilor/livrărilor gratuite doar pentru cazurile în care  acestea 

sunt efectuate prin intermediul unor anumite instituții/organizații și anume: 



 

 Рrin derogare de la рrеvеdеrilе аrt.24 alin.(l) și аrt.36 alin.(l) din Codul fiscal, se permite dеduсеrеа 

în sсорuгi fiscale а cheltuielilor аfеrеntе donațiiloг în sсорuri de plasament tеmроrаr și 

gestionarea fluxului геfugiаțilоr, efectuate сătrе autoritățile publice, instituțiile publice sau 

organizațiile nесоmеrсiаlе specificate îп аrt.52 din Codul fiscal соnfоrm listei арrоbate de 

Ministerul Muncii și Рrоtесțiеi Sociale. 

 Рriп dеrоgаге de la art.102 din Codul fiscal, se permite deducerea TVA aferentă рrосurăгilоr 

utilizate pentru efectuarea donațiilor și livrărilor cu titlu gratuit neimpozabile cu ТVА, în scopuri 

de plasament temporar, рrесum și pentru gеstiопагеа fluxului refugiaților, cu excepția celor 

specificate in аrt.103 din Codul fiscal, сătrе autoritățile рubliсе, instituțiile рubliсе sau 

organizațiile necomerciale specificate în art.52 din Codul fiscal conform listei арrоbаtе de 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

 Prin derogare de la ргеvеdеrilе аrt.24 alin.(l) și аrt.36 alin.(1) din Codul fiscal, agenții economici 

au dreptul la deduceгea în scopuri fiscale а dоnațiilог umапitаrе în sustineгea poporului 

uсrаinеаn, achitate la conturile bаnсаrе deschise de Ministerul Finanțelor în acest sens. 

Totodată, legislația fiscală nu conține care norme exprese potrivit cărora veniturile obținute de persoanele 

refugiate sa fie tratate drept unele scutite de impozite în Republica Moldova. Or, acest vid legislativ 

creează o presiune suplimentară pentru Companiile din Republica Moldova care și-

au asumat  gestionarea fluxului геfugiаților, fiind astfel nevoite să aplice un impozit pe venit la sursa de 

plata in mărime de 12% din veniturile refugiatilor nerezidenti (i.e. venituri care rezulta din procese 

acoperite de companiile locale astfel cum sunt mentionate mai sus). 

Astfel, având în vedere normele limitative menționate mai sus, dar și faptul că participarea masivă a 

comunității de business  în gestionarea fluxului refugiaților reprezintă un angajament puternic și solid care 

vine inclusiv în ajutorul autorităților moldovenești, solicităm respectuos: 

 extinderea dreptului de deducere din punct de vedere al impozitului pe profit și TVA în raport 

cu acțiunile menționate mai sus, 

 includerea unor norme expresepotrivit cărora veniturile obținute de persoanele refugiate sunt 

unele scutite de impoziate în Republica Moldova.    

 

Cu înaltă considerațiune, 
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