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                                                                           Domnului Serghei Pușcuța, 

Vicepriministru, Ministrul al Finanțelor 

Copie: 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Agenția Națională pentru Reglementare 

în comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației 

Consiliul Economic pe lângă Prim-

ministru 

 

Ref.: proiectul pentru angajarea răspunderii în fața parlamentului privind adoptarea unor măsuri de 
susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență 

Stimate Doamnule Viceprim-Ministru,  

Prin prezenta, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (în continuare „ATIC”) și 

Asociația Investitorilor Străini (în continuare „FIA”) vine să comunice că susține efortul Guvernului de 

implementare a unor măsuri fiscale pentru reducerea impactului economic cauzat de situația 

epidemiologică COVID-19. 

Totodată considerăm alarmantă decizia Guvernului privind introducerea unui nou impozit indirect 

asupra sectorului de comunicații electronice, concomitent păstrând „taxa de lux” în mărime de 2,5% pe 

veniturile aferente vânzării de servicii de telefonie mobile. În contextul în care în cadrul consultărilor 

publice a documentului de Politica fiscal-vamală pentru anul 2021, a fost salutată inițiativa Ministerului 

Finanțelor de abolire a „taxei de lux” ca fiind una disproporționată. 

Respectiv, la 1 aprilie curent, Guvernul prin asumarea răspunderii a modificat un şir de acte 

legislative ce ţin de politica fiscală a statului. Printre altele, în scopul majorării veniturilor Fondului de 

susţinere a populaţiei a fost introdusă o nouă taxa de portabilitate în mărime de 50% din plata pentru 

operare, administrate si întreţinere a bazei de date centralizate (BDC) pentru realizarea portabilităţii 

numerelor, păstrând în același timp „taxa de lux”. 

Pe parcursul mai multor ani, operatorii de telefonie mobilă au făcut numeroase demersuri către 

autorităţile publice pentru abolirea „taxei de lux” ca fiind una nejustificată şi discriminatorie. Prin această 

taxă, statul percepe de la operatorii de telefonie mobilă anual circa 80 milioane lei suplimentar la 

impozitele şi taxele generale aplicate agenţilor economici. 
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Prin stabilirea unei noi taxe de portabilitate, povara fiscală asupra sectorului de comunicaţii 

electronice va creşte şi mai mult. Plata de operare, administrate si întreţinere a BDC este achitată 

administratorului acestei baze de date de către operatorii de servicii de telefonie mobilă şi fixă. Mărimea 

acestei taxe constituie 0.0308 EUR pe lună pe număr de telefon alocat operatorului prin licenţă de către 

ANRCETI. Operatorii deţin în total circa 8 milioane de numere, ceea ce îi face să achite administratorului 

BDC anual circa 3 milioane EUR.  

Această plată este bazată pe cost şi în cazul introducerii unui impozit nou pe această plată, 

administratorul BDC va putea cere majorarea proporţională a cuantumului acestei plăţi. Astfel, operatorii 

de servicii de telefonie vor fi nevoiţi să achite suplimentar circa 1,5 milion EUR. Prin urmare, această 

taxă nouă va fi achitată tot de operatorii de comunicaţii electronice. 

În ultimul an, operatorii de telefonie au făcut numeroase demersuri către autorităţile publice pentru 

reducerea acestei plăţi. La baza acestei plăţi stă practic un singur cost, care este redevenţa achitată de 

administratorul BDC fondatorului său pentru licenţa de utilizare a programului BDC, chiar dacă potrivit 

reglementărilor în vigoare BDC, inclusiv programul soft, este proprietatea ANRCETI. Prin comparaţie, 

acelaşi fondator percepe pentru aceleaşi servicii în Maroc o plată de 10 ori mai mică decât cea percepută 

în Moldova. 

Operatorii de comunicaţii electronice au o importanţă strategică pentru ţară, în special în contextul 

pandemiei, când aceştia asigură servicii de comunicaţii critice pentru autorităţile publice, sistemul de 

medicină, sistemul educaţional, mediul de afaceri şi populaţie. Deşi se confruntă cu o reducere dramatică 

a veniturilor, operatorii reuşesc încă să asigure fiabilitatea reţelelor şi serviciilor sale de comunicaţii. În 

plus, operatorii au oferit cele mai mari donaţii pentru a susţine necesităţile sporite ale sistemului de 

medicină, sistemului educaţional, mediului de afaceri şi populaţiei. 

În timp ce alte state din lume au venit cu măsuri de sprijin pentru operatorii de comunicaţii 

electronice în acest context, autorităţile ţării noastre, nu numai că nu au abolit “taxa de lux”, dar 

majorează taxa pe portabilitate cu 50%. Această decizie va avea, pe termen mediu şi lung, consecinţe 

negative, determinate de reducerea investiţiilor în infrastructură şi scumpirea tarifelor pentru servicii de 

comunicaţii electronice.  

Cu deosebit respect, 

 

Marina Bzovîi  

Directorul Executiv ATIC 

 

 

 

Ana Groza 

Directorul Executiv FIA 
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