PLENUL
CONSILIULUI CONCURENŢEI
Republica Moldova, MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1
tel: + 373 (22) 274 565, 273 443; fax: + 373 (22) 270 606; E-mail: office@competition.md; www.competition.md

DECIZIE
mun. Chișinău
din 16.04.2021

Nr. ASS-13

Plenul Consiliului Concurenţei,
acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenţei nr. 183/2012, art. 12 și art. 20 al
Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat (în continuare - Legea nr.139/2012),
Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcţie a membrilor
Plenului Consiliului Concurenţei,
analizând raportul privind monitorizarea schemei de ajutor de stat existent referitor
la scutirea de TVA, fără drept de deducere, a serviciilor poștale, inclusiv distribuirea
pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor, precum și materialelor anexate,
A CONSTATAT:
1. În conformitate cu art. 340 alin. (1) al Acordului de Asociere între Republica
Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (în continuare - Acordul de
Asociere), ajutoarele de stat se evaluează pe baza criteriilor care decurg din aplicarea
normelor în materie de concurență aplicabile în UE, în special a articolului 107 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a instrumentelor de interpretare
adoptate de instituțiile UE, inclusiv jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a
Uniunii Europene.
2. Conform art.341 din Acordul de Asociere, Republica Moldova și-a asumat
angajamentul de aliniere a schemelor de ajutor de stat existente la acquis-ul Uniunii
Europene în materie de ajutor de stat.
3. Potrivit art. 3 al Legii nr. 139/2012, ajutor existent este ajutor de stat, respectiv
schemă de ajutor de stat sau ajutor individual, care exista înainte de intrarea în vigoare
a Legii nr. 139/2012 (din data de 16.08.2013).
4. În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) al Legii nr. 139/2012, furnizorul
ajutorului de stat urmează să prezinte Consiliului Concurenței toată informația
necesară pentru Registrul ajutoarelor de stat.
5. Potrivit prevederilor art. 20 al Legii nr. 139/2012, Consiliul Concurenței are
obligația să monitorizeze ajutoarele de stat existente în derulare pentru a verifica
respectarea prevederilor actelor juridice în baza cărora acestea au fost acordate.
6. Totodată, în conformitate cu art. 12 al Legii nr. 139/2012, dacă în urma activității de
monitorizare a unui ajutor de stat existent Consiliul Concurenței constată că ajutorul
existent nu mai este compatibil cu prezenta lege, acesta îi cere furnizorului să ia măsurile
necesare pentru a elimina incompatibilitatea respectivă.
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7. Unul din obiectivele specifice ale Programului național în domeniul concurenței și
ajutorului de stat pentru anii 2017–2020 (aprobat prin Legea nr. 169 din 20.07.2017,
publicat în Monitorul Oficial nr. 301-315/533 din 18.08.2017) este reducerea nivelului
general al ajutoarelor de stat, astfel încât acest indicator să constituie mai puțin de 1%
din PIB.
8. Măsura de sprijin va fi examinată în baza următoarelor acte normative:
• Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale
acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014.
• Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul
comun al taxei pe valoarea adăugată.
• Codul fiscal nr.1163 din 24.04.1997.
• Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012.
• Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016.
• Hotărârea de Guvern nr.1457 din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulilor privind
prestarea serviciilor poștale.
I. CONTEXTUL MĂSURII
9. Măsura de sprijin este inclusă în lista schemelor de ajutor de stat existent care, în
virtutea obligațiilor asumate în Acordul de Asociere, urmează a fi aliniate la prevederile
acquis-ului Uniunii Europene în materie de ajutor de stat.
10. Serviciul Fiscal de Stat a raportat ajutorul de stat existent acordat în temeiul art.
103 alin. (1) pct. 13) din Codul fiscal privind scutirea de la plata TVA, fără drept de
deducere, a serviciilor poştale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor,
indemnizaţiilor.
II. BENEFICIARII MĂSURII DE SPRIJIN
11. În conformitate cu art. 3 din Legea nr. 139/2012, beneficiar al ajutorului de stat
este orice persoană fizică sau juridică independentă, angajată într-o activitate
economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piață.
12. Beneficiarii măsurii de sprijin sunt agenții economici, prestatori ai serviciilor
poștale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor, care profită de
scutirea de la plata TVA, fără drept de deducere, în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 13)
din Codul fiscal.
13. Conform Registrului public al furnizorilor, plasat pe pagina web oficială al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației a Republicii Moldova (ANRCETI), la data de 02.02.2021 sunt înregistrați
46 agenți economici 1 drept furnizori de servicii poștale.
14. În Raportul statistic al ANRCETI Evoluția pieței serviciilor poștale în anul 2019,
la 31 decembrie 2019, conform Registrului public al furnizorilor de servicii poștale,
dreptul de a furniza servicii poștale îl aveau 43 de persoane juridice, dintre care 16
dețin autorizația de prestare a serviciului poștal, iar 29 nu activează în domeniul dat
sau prestează doar servicii de curierat, activitatea cărora nu necesită obținerea
autorizației.
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https://www.anrceti.md/furnizori_comunicatii_postale
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15. Potrivit aceluiași raport, 10 companii prestează servicii poștale, dintre care primii 5
furnizori acoperă circa 92% din volumul total al veniturilor obținute pe piața
comunicațiilor poștale:
• Î.S.”POȘTA MOLDOVEI”
– 257 mil. 241,3 mii lei;
• ”SERGIU PLUS NICOLAE” S.R.L.
– 50 mil. 811,8 mii lei;
• Î.M. ”CORST GRUP” S.R.L.
– 40 mil. 382,8 mii lei;
• ”NEW POST INTERNATIONAL MLD” S.R.L. – 11 mil. 825,5 mii lei;
• ”ELIT POST” S.R.L.
– 10 mil. 510,2 mii lei.
16. Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea nr.393 din 31.03.2020, a informat Consiliul
Concurenței că din lista totală a furnizorilor de servicii poștale, 16 întreprinderi dețin
statut de plătitori de TVA, dintre care, în anul 2019, doar 10 au desfășurat activitate
comercială (tabelul 1).
Tabelul 1
Lista întreprinderilor care au beneficiat de facilitatea fiscală și
valoarea livrărilor scutite de TVA, fără drept de deducere
N
r.

Codul fiscal

Univers Cargo
SRL
2. 1002600039212 ÎM Corst Grup
SRL
Ups3. 1002600033391 ÎCS
Moldova SRL
Curier
4. 1012600041458 Rapid
SRL
5. 1002600023242 Poșta Moldovei
ÎS
Post
6. 1016600028833 Midex
SRL
7. 1002600005004 Molinari SRL
8. 1002601000235 Balmus-Trade
SRL
9. 1014600029353 DandeltransSRL
10. 1013600015612 Shopping
Consulting SRL
Total valoarea livrărilor scutite de TVA
Total valoarea scutirii de TVA

1.

1003600021887

Denumire

Valoarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere (boxa 6 din
Declarația privind TVA)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1941

1399

1534

149241

339512

210509

66123

24537541

25534834

27003316

29882671

33157706

40379257

39868521

7929710

10263026

9315480

9995606

8491738

9986033

11675146

0

1030

207274

165424

545565

472469

212214

322391071

364831531

362726641

370150280

406763847

477166451

366406341

-

-

0

177676

29619

1750

0

2511552
0

2059282
1726903

128448
1911050

34422
1182096

69586
1559172

8719
701880

0
0

-

0
-

53806
-

164254
86810

87300
1300970

157460
1163931

154259
1354053

357946502
71589300

402872805
80574561

401349449
80269889

411988480
82397696

452841015
90568203

530248459
106049691

419736657
83947331

Sursa: Serviciul Fiscal de Stat.

17. Companiile menționate în tabel, beneficiarii facilității fiscale acordată în temeiul
art.103 alin.(1) pct.13) din Codul fiscal, desfășoară activități doar în domeniul
serviciului poștal.
18. În urma analizei serviciului de distribuire a pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat
prin prisma serviciilor poștale s-a constatat că acest serviciu este efectuat prin
intermediul Î.S „Poşta Moldovei”, care dispune de infrastructura respectivă în teritoriu
(oficii poștale), întreprinderea deținând un contract cu Casa Naţională de Asigurări
Sociale (CNAS). Atunci când beneficiarul (persoana fizică) a desemnat, prin cerere,
Î.S „Poşta Moldovei” drept prestator de servicii de plată, achitarea pensiilor sau
alocaţiilor sociale de stat prin intermediul oficiilor poştale, se efectuează în baza
listelor electronice prezentate de către CNAS.
III. DESCRIEREA MĂSURII DE SPRIJIN
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19. Ajutorul de stat existent se acordă în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 13) din Codul
fiscal și constă în scutirea de la plata TVA, fără drept de deducere, a serviciilor
poștale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor.
20. Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016, art.2 definește noțiunea de servicii
poştale ca servicii destinate publicului, care constau în colectarea, ambalarea (în caz de
necesitate), sortarea, transportul trimiterilor poștale şi distribuirea sau înmânarea
acestora destinatarilor, iar furnizor de servicii – persoana fizică sau juridică,
înregistrată în calitate de întreprinzător, care furnizează unul sau mai multe servicii
poștale, precum și alte servicii conexe acestora.
21. Valoarea serviciilor poștale, raportată de Serviciul Fiscal de Stat, în anii 2011-2012,
a constituit 48200 mii lei și, respectiv 56100 mii lei.
22. Conform datelor Serviciului Fiscal de Stat, valoarea estimativă a scutirilor de TVA
la livrarea serviciilor poștale, pentru anii 2014-2020, a constituit: anul 2014 – 71589
mii lei, anul 2015 – 80574 mii lei, anul 2016 – 80269 mii lei, anul 2017 – 82397 mii
lei, anul 2018 – 90568 mii lei, anul 2019 – 106049 mii lei și anul 2020 – 83947 mii lei.
23. Valoarea scutirilor de la plata TVA la distribuirea pensiilor, subvenţiilor și
indemnizaţiilor de către Î.S „Poşta Moldovei” este inclusă în suma scutirii pentru
serviciile poștale, reieșind din modalitatea de completare a declarației privind scutirea
de la plata TVA, care reflectă valoarea tuturor tranzacțiilor livrate scutite.
24. Astfel, valoarea totală a scutirii de la plata TVA fără drept de deducere, a
serviciilor poştale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor acordată
în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 13) din Codul fiscal, constituie 699 693 mii lei.
IV. EVALUAREA MĂSURII DE SPRIJIN PRIN PRISMA EXISTENȚEI
AJUTORULUI DE STAT
25. Pentru a constitui ajutor de stat, conform art.3 din Legea nr.139/2012, măsura de
sprijin acordată sub formă de scutiri sau subvenții trebuie să îndeplinească cumulativ
cele patru condiții:
a) să fie acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităților
administrativ-teritoriale sub orice formă;
b) să confere beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții
normale de piața;
c) să fie acordată în mod selectiv;
d) să denatureze sau riscă să denatureze concurența.
26. În continuare măsura de sprijin acordată de către Serviciul Fiscal de Stat va fi
examinată prin prisma celor 4 condiții stipulate mai sus:
a) este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităților
administrativ - teritoriale sub orice formă
27. Acordarea unui avantaj direct sau indirect prin intermediul resurselor de stat și
imputabilitatea unei astfel de măsuri în sarcina statului, sunt două condiții separate
pentru existența ajutorului de stat.
• Imputabilitatea statului
28. În cazul în care o autoritate publică acordă un avantaj unui beneficiar, măsura este
prin definiție imputabilă statului, chiar dacă autoritatea în cauză beneficiază de
autonomie juridică față de alte autorități publice. Același lucru este valabil și prin
acordarea facilității respective, iar statul renunță la veniturile care urmau a fi
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încasate în buget, prin urmare măsura de sprijin este acordată din resurse de stat în
cazul în care o autoritate publică desemnează un organism privat sau public pentru
administrarea unei măsuri care conferă un avantaj.
29. Scutirea de TVA a serviciilor poștale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor,
indemnizaţiilor este o normă ce se regăsește în art. 103 alin. (1) pct. 13) din Codul fiscal
al Republicii Moldova, la implementarea căreia statul are putere discreționară pentru a o
adopta sau a stabili caracteristicile ei concrete, astfel măsura de sprijin examinată fiind
imputabilă statului.
• Transferul resurselor
30. Prin acordarea scutirii de la plata TVA, statul renunță la veniturile care urmau a fi
încasate în bugetul de stat prin prestarea serviciilor poștale, inclusiv distribuirea
pensiilor, subvențiilor, indemnizațiilor, respectiv măsura de sprijin examinată poate fi
calificată ca transfer de resurse de stat.
31. Luând în considerare îndeplinirea cumulativă a condițiilor menționate mai sus, se
constată faptul că măsura întrunește prima condiție privind existența ajutorului de stat.
b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții
normale de piață
32. Un avantaj este orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut
obține în condiții normale de piață, și anume în absența intervenției statului.
Noțiunea de avantaj include toate situațiile în care întreprinderile sunt scutite de
costurile inerente activităților lor economice.
33. Potrivit art. 6 alin. (8) al Codului fiscal, unul din principiile pe care se bazează
taxele și impozitele este echitatea fiscală ce prevede tratarea egală a persoanelor
fizice și juridice, care activează în condiții similare în vederea asigurării unor
obligațiuni fiscale egale. Companiile care activează pe teritoriul Republicii Moldova
prestând servicii și livrând bunuri, sunt obligate să achite impozite și taxe.
34. Prin scutirea de plata TVA, fără drept de deducere a serviciilor poştale,
inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor, beneficiarul își
micșorează costurile aferente activității sale economice, pe care în condiții normale
de piață ar trebui să le suporte.
35. Ținând cont de cele menționate, se constată conferirea unui avantaj economic
beneficiarului care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață și, respectiv, a doua
condiție fiind întrunită.
c) este acordat în mod selectiv
36. Potrivit Comunicării Comisiei Europene privind noțiunea de ajutor de stat astfel
cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (2016/C 262/01, pct.132), sistemul de referință reprezintă valoarea
de referință față de care este evaluat caracterul selectiv al unei măsuri.
37. Pentru a se încadra în domeniul de aplicare a normelor cu privire la ajutorul de
stat, o măsură de sprijin trebuie să favorizeze anumite întreprinderi sau producția
anumitor bunuri. Prin urmare, nu toate măsurile care favorizează operatorii
economici se încadrează în noțiunea de ajutor, ci numai cele care acordă un
avantaj în mod selectiv anumitor întreprinderi sau categorii de întreprinderi sau
anumitor sectoare economice.
38. Evaluarea selectivității materiale pentru măsurile de reducere a obligațiilor
5

întreprinderilor se efectuează prin intermediul unei analize în trei etape:
Identificarea sistemului de referință; Derogarea de la sistemul de referință; Stabilirea
dacă derogarea este justificată de natura sau economia generală a sistemului.
39. Cu referire la identificarea sistemului de referință se stabilește că, sistemul de
referință este compus dintr-un set coerent de norme care se aplică în general, pe baza
unor criterii obiective, tuturor întreprinderilor care intră sub incidența domeniului său
de aplicare, astfel cum este definit prin obiectivul acestuia. De regulă, normele
respective definesc nu numai domeniul de aplicare a sistemului, ci și condițiile în care
se aplică sistemul, drepturile și obligațiile întreprinderilor care fac obiectul acestuia și
aspectele tehnice legate de funcționarea sistemului.
40. Art. 96 lit. a) al Codului fiscal stabilește cota-standard a TVA în valoare de 20%.
Așadar, sistemul de referință al plății TVA reprezintă cota de 20%.
41. Cu referire la derogarea de la sistemul de referință, se stabilește dacă o anumită
măsură constituie o derogare de la sistemul de referință, respectiv face distincție
între operatorii economici care, având în vedere obiectivele inerente sistemului se află
în situație de fapt și de drept comparabilă (ținând cont de obiectivul intrinsec al
sistemului de referință).
42. Art. 103 alin. (1) pct. 13) din Codul fiscal prevede scutirea de la plata TVA, fără
drept de deducere, serviciile poştale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor,
indemnizaţiilor, excepție care prezumă o derogare de la sistemul de referință a taxei
respective, astfel fiind întrunită a doua condiție din procesul de determinare a
caracterului selectiv al măsurii. Existența unei derogări de la sistemul de referință
permite concluzionarea existenței criteriului de derogare de la sistemul de referință.
43. La examinarea dacă derogarea este justificată de natura sau economia generală a
sistemului se ține cont de faptul că o măsură, care constituie o derogare de la
sistemul de referință, poate fi neselectivă în cazul când se justifică prin natura sau
economia generală a sistemului. Dacă derogarea este justificată de natura sau
economia generală a sistemului se ține cont de principiile dreptului statului de a
decide asupra politicii economice pe care o consideră cea mai adecvată și, în special,
dreptul să distribuie sarcina fiscală după propria considerație, inclusiv necesitatea
respectării principiului echității fiscale, pe care statul este obligat să o garanteze
subiecților impunerii cu TVA, atunci când decide să folosească o derogare de la cotastandard prevăzută de legislația națională.
44. În acest sens, se constată faptul că măsura de sprijin nu întrunește criteriul de
selectivitate.
45. Luând în considerare cele menționate, în situația în care nu este îndeplinită una
din condițiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 139/2012, este exclusă posibilitatea
existenței ajutorului de stat, respectiv nu este necesară examinarea celorlalte condiții
prevăzute de lege, și anume privind distorsionarea mediului concurențial.
46. În concluzie, se constată neîndeplinirea cumulativă a celor patru condiții
prevăzute de lege și faptul că, măsura de sprijin acordată în temeiul art. 103 alin. (1) pct.
13) din Codul fiscal, nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139/2012.
V. EXPERIENȚA UNIUNII EUROPENE
47. Conform art. 340 alin. (1) din Acordul de Asociere RM-UE ajutoarele de stat se
evaluează pe baza criteriilor care decurg din aplicarea normelor în materie de
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concurență aplicabile în UE, în special a articolului 107 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene și a instrumentelor de interpretare adoptate de
instituțiile UE, inclusiv jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
48. Potrivit pct. 27 din Decizia Comisiei Europene nr. State aid 33206 (2015/NN) –
presupusul ajutor de stat ilegal acordat Asociației Germane de Tineret ("Deutsches
Jugendherbergswerk") – Măsuri fiscale, scutirile de la plata TVA, la nivel național, pot
fi acordate numai în cadrul Directivei nr. 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.
49. De asemenea, analizând expunerea Comisiei Europene din pct. 29 a Deciziei nr.
SA.33206 (2015/NN), se constată că scutirea de la plata TVA nu constituie ajutor de
stat în cazul în care această facilitate este acordată în conformitate cu prevederile
Directivei nr. 2006/112/CE.
50. Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28.11.2006 privind sistemul comun al
taxei pe valoarea adăugată, în Titlul IX. Scutiri, Capitolul 2. Scutiri pentru anumite
activități de interes general, art. 132 alin. (1) lit. (a), prevede faptul că statele
membre scutesc prestarea de servicii și livrarea de bunuri acestora, altele decât
serviciile de transport de călători și serviciile de telecomunicații efectuate de către
serviciile poștale publice.
51. Prevederile Directivei stabilesc posibilitatea de aplicare a cotei reduse, pe când
sistemul de impozitare aplicat în Republica Moldova stabilește aplicarea scutirii de
TVA, fără drept de deducere, aferentă serviciilor invocate. Din punct de vedere al
esenței economice acestea sunt similare, ambele având ca efect reducerea cheltuielilor
suportate de beneficiari aferente activității sale. Respectiv, este incorect să calificăm
scutirea de la plata TVA, fără drept de deducere, în calitate de ajutor de stat, iar
aplicarea cotei reduse a TVA să nu fie considerată ajutor de stat, în contextul esenței
acesteia din Directiva privind sistemul comun al TVA.
52. De asemenea, Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28.11.2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în Titlul IX. Scutiri, Capitolul 3.
Scutiri pentru alte activități, art. 135 alin. (1) lit. (d) prevede că statele membre
scutesc de TVA serviciile financiare, operațiunile de plăți și viramente, astfel
reducând sarcina administrativă a agenţilor economici şi a administraţiilor fiscale.
53. Conform pct. 194 din Decizia Comisiei Europene State Aid SA.47707 (2018/N) –
State compensations granted to PostNord for the provision of the universal postal service
– Denmark Comisia Europeană se expune în sensul că scutirea de la plata TVA la
prestarea serviciului poștal universal nu reprezintă ajutor de stat, decizia de a acorda
asemenea facilitate nefiind imputabilă statului membru, or, în temeiul art. 132 alin. (1)
lit. (a) există obligația scutirii de la plata TVA.
54. România, în baza Directivei 2006/112/CE și în temeiul art. 292 alin. (1) lit. p) din
Codul fiscal, aplică scutirea de la plata TVA la prestarea serviciilor publice poștale,
precum și livrarea de bunuri aferentă acestora.
55. Potrivit Anexei nr. VI din Acordul de Asociere, Republica Moldova s-a angajat, în
termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a Acordului, să își apropie progresiv legislația
națională referitor la scutirile aplicate de legislația UE prevăzute în Directiva
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată.
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Reieșind din constatările expuse, în vederea realizării angajamentelor asumate
prin art. 341 al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele
membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112/2014 și a
obiectivelor stabilite în Programul național în domeniul concurenței şi ajutorului de
stat pentru anii 2017– 2020, precum și în temeiul art. 39 lit. j), art.41 alin. (1) lit. q)
al Legii concurenței nr.183/2012 şi art. 3, art. 12 și art. 20 al Legii nr.139/2012 cu
privire la ajutorul de stat, Plenul Consiliului Concurenței
DECIDE:
1. Măsura de sprijin acordată în baza art. 103 alin. (1) pct. 13) din Codul fiscal
al Republicii Moldova potrivit căreia se scutesc de TVA, fără drept de deducere,
serviciile poştale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvenţiilor, indemnizaţiilor nu
constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire
la ajutorul de stat.
2. Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat vor exclude măsura de sprijin
din lista schemelor de ajutor de stat existente, care sunt raportate anual Consiliului
Concurenței.
3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării.
4. Partea dispozitivă a Deciziei va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
Marcel RĂDUCAN
Președinte

8

