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Nr. 45 din 10 iunie 2022  

Ref.: Îngrijorări ce vizează inițiativa de instituire a unui prag-maxim la plățile realizate de comerciant 
(merchant fee) 

Stimați domni și doamne, 

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în 
continuare „AmCham Moldova”), în calitate de comunitate de afaceri care înglobează, la moment, circa 150 
de companii cu investiții străine și locale din peste 20 de domenii de activitate ale economiei.  

Transformarea digitală este una din prioritățile comunității de afaceri, una din prioritățile urmărite de 
comunitatea AmCham Moldova prin intermediul Comitetului de Transformare Digitală fiind stimularea 
economiei fără numerar. Este bine știut că economia fără numerar asigură, pe lângă avantajele clasice de 
ușurință în gestionare a informației, transparența acesteia, care sunt, prioritar, în interesul autorităților 
publice, precum și rapiditatea și comoditatea utilizării resurselor financiare de către client și comerciant. 

După cum se menționează și în Studiul USAID MSRP „Assessment Report On E-Commerce And Cashless 
Economy1”, există o legătură puternică între economia fără numerar și scăderea economiei informale care 
duce, implicit, la creșterea capacităților financiare ale unui stat prin impozitele achitate. Astfel, studiul 
specifică că, potrivit Grupului Băncii Mondiale2, serviciile financiare digitale pot ajuta, de asemenea, la 
eliminarea unuia dintre impedimentele rămase în calea incluziunii financiare depline: natura informală a 
multor afaceri din întreaga lume. Deși incluziunea financiară este deosebit de benefică pentru antreprenori, 
majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii nu participă la sistemul financiar formal. Proprietarii de afaceri sunt 

 
1 https://ict.md/wp-content/uploads/2021/04/USAID-MSRP-cashless-economy-and-e-commerce-Jan-31-final-1.pdf  
2 http://documents1.worldbank.org/curated/en/486541556177550649/pdf/Leveraging-Digital-Financial-Solutions-to-Promote-

Formal-Business-Participation.pdf  

https://ict.md/wp-content/uploads/2021/04/USAID-MSRP-cashless-economy-and-e-commerce-Jan-31-final-1.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/486541556177550649/pdf/Leveraging-Digital-Financial-Solutions-to-Promote-Formal-Business-Participation.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/486541556177550649/pdf/Leveraging-Digital-Financial-Solutions-to-Promote-Formal-Business-Participation.pdf
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adesea sceptici că costurile formalităților, inclusiv plata taxelor și respectarea reglementărilor, sunt mai mari 
ca beneficiile potențiale de la „albire”.  

În același timp, conform studiului realizat de AT Kearney Visa și „Digital Payments and the Global Informal 
Economy”3, economia informală reprezintă astăzi 23% din PIB-ul mondial, iar relația dintre plățile digitale și 
economia informală este una inversă: chiar și o creștere de 5% a plăților digitale pe an timp de cinci ani 
consecutivi poate reduce economia informală cu 10,8% până la 12,9% (Anexa 1). Adoptarea unui ritm mai 
rapid de implementare a plăților digitale – de exemplu, creșterea plăților digitale cu 20% – este probabil să 
scadă economia informală cu 16,1% – 21,8%.  

Potrivit studiului din 2017 al Băncii Mondiale, în Moldova, aproximativ 50% din populație încă nu are acces la 
sistemul bancar (nu au un singur cont bancar). Dacă băncile sunt private de veniturile pe care acum le 
investesc în programe de incluziune financiară, atunci Moldova va continua să fie una dintre țările cele mai 
puțin incluzive financiar din Europa (Danemarca – 100%, Cehia – 81%, Polonia – 87%). Situație similară se 
observă și în ceea ce privește penetrarea plăților fără numerar - în Moldova aproximativ 27% din cheltuielile 
totale ale gospodăriilor se încadrează pe forme de plată fără numerar, în timp ce în țările UE această cifră este 
de 60-70%, în țările scandinave – de aproximativ 95%. 

Comunitatea de afaceri se arată îngrijorată vizavi de inițiativa anunțată pe 3 iunie curent de către domnul 
Dumitru Alaiba4, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care prevede instituirea unui prag-maxim la 
plățile realizate de comerciant de 0,5%, dar nu mai mult de 5 lei per tranzacție pentru companiile ce fac parte 
din categoria celor mici și mijlocii5. Chiar dacă am avut plăcerea să fim informați, ca comunitate, de autor 
despre intenție, nu au fost puse la dispoziția comunității notele de argumentare ce țin de analiza impactului 
de reglementare a unei astfel de inițiative asupra mediului de afaceri, ceea ce vine în contradicție cu 
prevederile legislației în vigoare6 și, de asemenea, cu una din prioritățile de bază ale Comunității AmCham și 
anume „Consolidarea climatului de afaceri favorabil investițiilor”, specificată în Compendiumul de 
recomandări BusinesCORe7. 

De fapt, plățile realizate de comerciant (merchant discount fee, în continuare – MDF) reprezintă plata pe care 
o face un comerciant pentru utilizarea unui POS-Terminal, care permite citirea și procesarea ulterioară a 
plăților digitale prin intermediul unui card bancar. Pentru a înțelege mai bine modul de aplicare a MDF și 
valorile acesteia în Republica Moldova, poate fi consultată Anexa 2 la prezenta scrisoare. 

Merită a fi menționat că intervențiile înregistrate la nivel global în economia plăților digitale au dus la multe 
consecințe nedorite. Istoria demonstrează că intervențiile artificiale în economia plăților digitale pot perturba 

 
3 https://images.globalclient.visa.com/Web/InovantElqVisaCheckout/%7B430a0ce5-fbaf-4ee3-95fe-af5a7c88de2c%7D_global-
informal-economy-report.pdf  
4 https://www.youtube.com/watch?v=0bOT-Ea3Cow  
5 Nu este până acum clar care din cele două definiții ale întreprinderilor mici și mujlocii urmează a fi utilizată – cea din Legea 
contabilității și raportării financiare sau cea din Legea întreprinderilor mici și mijlocii, între acestea două fiind o diferență sesizabilă. 
De exemplu, dacă se optează pentru prima din cele listate, aceasta implică extinderea aplicării legii asupra a peste 90% din companiile 
active, dat fiind faptul că criteriile de apreciere a unei companii în calitate de ÎMM au fost apropiate, la maxim, în 2017 cu cele valabile 
în Uniunea Europeană în cadrul exercițiului de armonizare a legislației  
(https://mf.gov.md/sites/default/files/sites/default/files/atasamente/comunicate/analiza.docx ). 
6 Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7–17, art. 34) 
și art. 13 din Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 627) 
7 https://amcham.md/amchambusinesscore/index.html 

https://images.globalclient.visa.com/Web/InovantElqVisaCheckout/%7B430a0ce5-fbaf-4ee3-95fe-af5a7c88de2c%7D_global-informal-economy-report.pdf
https://images.globalclient.visa.com/Web/InovantElqVisaCheckout/%7B430a0ce5-fbaf-4ee3-95fe-af5a7c88de2c%7D_global-informal-economy-report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0bOT-Ea3Cow
https://mf.gov.md/sites/default/files/sites/default/files/atasamente/comunicate/analiza.docx
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modelele de afaceri pentru toți actorii din ecosistem și pot avea consecințe negative grave pentru 
consumatori, comercianți și alții, cum ar fi furnizorii de servicii de sisteme de plată. În plus, orice reglementare 
a prețurilor este de obicei privită ca o „măsură de ultimă instanță” atunci când există un eșec al pieței (adică 
o distribuție ineficientă a bunurilor și serviciilor pe piața liberă). În opinia noastră, în Moldova nu există un 
astfel de eșec de piață, ceea ce ar merita o intervenție legislativă propusă. În Spania, de exemplu, intervenția 
de reglementare în economia tranzacțiilor a dus la taxe mai mari aplicate deținătorilor de carduri și la o 
reducere a beneficiilor cardului, în timp ce consumatorii nu au beneficiat de prețuri mai mici sau de careva 
cashback-uri. Aceste acțiuni au avut un efect invers, o revenire la tranzacții cu numerar fără o contabilizare 
corespunzătoare. În Australia, încetinirea economiei tranzacțiilor a făcut ca sistemul de plăți să fie mai scump, 
cu mai puține beneficii pentru clienți, a distorsionat concurența pe piață și a suprimat inovația tehnologică. În 
schimb, piețele în curs de dezvoltare cu randamente echilibrate ale recompenselor pentru emitenți și băncile-
acceptante prin intermediul IRF au fost martorii unei concurențe puternice care a condus la o creștere rapidă 
a plăților electronice cu mai multe investiții. Brazilia este un exemplu foarte elocvent în acest caz. 

Astfel, printre îngrijorările exprimate de comunitatea de afaceri se numără: 

a) MDF este fundamentul unui ecosistem de plăți digitale sănătos și durabil; 
b) Stabilirea unor limite superioare pentru MDF s-a dovedit a fi ineficientă în Moldova și în alte țări 

vecine; 
c) Reglementarea MDF este nejustificată și creează temeiuri favorabile pentru economia tenebră; 
d) Comercianții, consumatorii și guvernele obțin o valoare semnificativă din acceptarea plăților digitale, 

care este activată de MDF; 
e) Stabilirea plafonului MDF pentru IMM-uri ar putea ajunge să submineze serviciile pentru segment; 
f) Plafonarea MDF restrânge concurența și subminează activitatea bancară în ceea ce ține de acceptare 

și emitere; 
g) Limitarea MDF nu este conformă cu reglementările Uniunii Europene. 

O descriere mai detaliată a fiecărei îngrijorări exprimate se prezintă mai jos, după cum urmează: 

a) MDF este fundamentul unui ecosistem de plăți digitale sănătos și durabil 

MDF oferă elementele economice care stau la baza ecosistemului plăților electronice. Acceptarea, inovația, 
securitatea, protecția împotriva fraudei și plățile garantate către comercianți sunt toate activate de MDF. De 
fapt, MDF este esențială pentru un ecosistem de acquiring sănătos, capabil să stimuleze acceptarea în rândul 
noilor comercianți. Ca atare, ar trebui să fie suficient de mare pentru ca noii jucători să fie stimulați să adopte 
plăți digitale și suficient de scăzut pentru ca comercianții să fie încurajați să extindă acceptarea. Potrivit Băncii 
Naționale a Moldovei, în 2020 rețeaua de acceptare a cardurilor de plată în Republica Moldova a crescut, 
numărul terminalelor POS majorându-se cu 3.200 de unități față de 2019, însumând 23.727 terminale POS la 
finele anului 2020. În T3`21, au fost 23.954 de terminale POS (creștere cu 3.984 de unități sau creștere cu 
19,9% față de T3`20)8. Creșterea rețelei de terminale POS a fost realizată în primul rând datorită investițiilor 
bancilor-acceptante (în detrimentul banilor primiți ca MDF). În cazul adoptării restricțiilor propuse, 
infrastructura POS nu va crește și va încuraja și mai mult plățile în numerar.  

 
8 Annual Report of the National Bank of Moldova (BNM, 2020), p. 90, at https://www.bnm.md/files/Annual_Report_2020.pdf ; 
Report on Supervision over Financial Services Infrastructure in the Third Quarter of 2021 (BNM, 2021), p. 27, at 
https://www.bnm.md/files/Raport_oversight_Q%20III%202021_final.pdf  

https://www.bnm.md/files/Annual_Report_2020.pdf
https://www.bnm.md/files/Raport_oversight_Q%20III%202021_final.pdf
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În ultimii ani băncile au adus o contribuție uriașă la dezvoltarea plăților fără numerar prin instrumente de plată 
electronică, digitalizare, creșterea alfabetizării financiare a populației și reducerea cifrei de afaceri în favoarea 
plăților fără numerar.  

b) Stabilirea unor limite superioare pentru MDF s-a dovedit a fi ineficientă în Moldova și în alte țări 
vecine 

În 2019, Banca Națională a Moldovei a publicat o circulară prin care a anunțat plafoanele MDF de 0,50% 
aplicabile tranzacțiilor guvernamentale interne, în vigoare de la 1 ianuarie 2020. Pentru a sprijini inițiativa, 
sistemele internaționale de plăți au redus interchange fee pentru sectorul guvernamental. În următorii doi 
ani, analiza datelor accesibile publicului au arătat că limitele MDF sunt ineficiente în promovarea acceptării și 
utilizării digitale în sectorul guvernamental. Acest lucru este evidențiat de o creștere mai mică decât cea a 
pieței în sectorul guvernamental (38% față de 43%) și de o pondere scăzută persistentă a plăților digitale în 
sectorul guvernamental (0,3% din tranzacțiile interne după număr9). Implementarea unor plafoane MDF 
similare în sectorul IMM-urilor ar putea avea, ca rezultat, încetinirea creșterii acceptării și investiții insuficiente 
în sectorul IMM-urilor. 

În Ungaria, Legea privind serviciile de plată a fost modificată încă din 2009 pentru a stabili limite pentru MDF. 
Cu toate acestea, în practică, băncile-acceptante au exclus din MDF costurile care nu erau direct legate de 
tranzacțiile de plată, cum ar fi costurile de întreținere și închiriere a POS-urilor și le-au facturat separat 
comercianților ca costuri administrative în plus față de MDF. Având în vedere aceste evoluții, modificarea a 
fost abrogată de la 1 ianuarie 201110. 

c) Reglementarea MDF este nejustificată și creează temeiuri favorabile pentru economia tenebră 

Potrivit BNM11, în anul 2020, prin carduri de plată emise de furnizorii de servicii de plată din Republica 
Moldova au fost efectuate 96,0 milioane de operațiuni în Moldova și în străinătate. Acestea s-au ridicat la 75,6 
miliarde lei (creștere cu 21,3% în număr și cu 9% în valoare față de 2019). Din volumul total de tranzacții 
efectuate cu carduri emise în Moldova, 73,2% au reprezentat plăți fără numerar, iar 26,8% – retrageri de 
numerar. Numărul plăților fără numerar a înregistrat o creștere de 38% față de 2019, în timp ce numărul 
retragerilor a scăzut cu 8,8% față de aceeași perioadă. Tendința a continuat și în 2021. Potrivit BNM12, în T3`21, 
în Republica Moldova au fost procesate 28,8 milioane de tranzacții cu card în valoare de 23,5 miliarde lei. 
Tranzacțiile fără numerar au reprezentat 65,2% din totalul tranzacțiilor cu cardul (21,7 milioane de operațiuni 
sau o creștere de 40% față de T3`20) și au însumat 6 miliarde MDL. 

În astfel de condiții, reglementarea MDF va avea un efect negativ și va duce la regres. Dacă MDF este modificat 
de la 2% la 0,5%, ne putem aștepta la schimbări proporționale ale ponderii tranzacțiilor fără numerar cu 
participarea IMM-urilor, care vor scădea. Reducerea transparenței plăților, la rândul său, va afecta veniturile 
fiscale de la IMM-uri și va crește nivelul economiei subterane din Moldova. 

Experiența globală a sistemelor internaționale de plăți, în special în țările în curs de dezvoltare, este că 
informalitatea și preocupările legate de controlul fiscal sunt bariere importante pentru dezvoltarea plăților 

 
9 Date furnizate de Visa Inc. 
10 https://www.mnb.hu/letoltes/op96-en.pdf  
11 Annual Report of the National Bank of Moldova (BNM, 2020), pp. 88 – 89 https://www.bnm.md/files/Annual_Report_2020.pdf  
12 Report on Supervision over Financial Services Infrastructure in the Third Quarter of 2021 (BNM, 2021), pp. 25-26, 
https://www.bnm.md/files/Raport_oversight_Q%20III%202021_final.pdf  

https://www.mnb.hu/letoltes/op96-en.pdf
https://www.bnm.md/files/Annual_Report_2020.pdf
https://www.bnm.md/files/Raport_oversight_Q%20III%202021_final.pdf
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digitale în rândul IMM-urilor. Multe guverne din întreaga lume au încercat să abordeze această barieră oferind 
stimulente fiscale pentru ca IMM-urile să adopte și să utilizeze plățile digitale13. Potrivit unei analize a Băncii 
Mondiale efectuată în 202014, aceste politici au inclus atât stimulente sub formă de reduceri la impozitul pe 
venit și TVA atât pentru consumatori, cât și pentru IMM-uri, dar și obligații pentru IMM-uri în ceea ce privește 
furnizarea de bonuri fiscale și acceptarea plăților digitale. Grecia este o țară care a legat în mod activ politicile 
fiscale cu nevoia de a dezvolta și de a investi în acceptarea IMM-urilor15. 

d) Comercianții, consumatorii și guvernele obțin o valoare semnificativă din acceptarea plăților 
digitale, care este activată de MDF 

Acestea includ reducerea costurilor semnificative asociate cu numărarea, protejarea și transportul 
numerarului și limitarea pierderilor care apar atunci când numerarul primit este pierdut sau furat, precum și 
existența banilor falși. Consumatorii cheltuiesc mai mult atunci când folosesc carduri, iar comercianții câștigă 
mai mulți bani când acceptă carduri. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece cumpărătorii care folosesc 
carduri nu se limitează la numerar, ci își pot accesa fondurile în depozit sau creditul disponibil de la băncile lor 
atunci când iau deciziile de cumpărare. Un studiu recent al Băncii Centrale Europene documentează această 
creștere a cheltuielilor. Studiul a arătat că plătitorul mediu în numerar a cheltuit doar 18 EUR per tranzacție, 
în timp ce plătitorul mediu cu cardul de debit a cheltuit 50 EUR, iar utilizatorul mediu de card de credit a 
cheltuit 70 EUR. Aceste creșteri ale cheltuielilor sunt tocmai motivul pentru care comercianții au început să 
accepte carduri și, odată cu creșterea numărului de carduri de pe piață, aceste creșteri ale cheltuielilor au 
devenit mai valoroase în timp. Astfel de avantaje sunt cel mai bine protejate printr-un MDF condus de piață. 
Analizele cost/beneficiu bazate pe date preluate din peste 30 de țări demonstrează în mod clar că acceptarea 
oferă o valoare incrementală substanțială comercianților, în special IMM-urilor. Tranzacțiile medii de debit și 
credit variază de la 2-4 ori mărimea unei tranzacții cu numerar pe piețele dezvoltate și de peste 20-30 de ori 
pe piețele emergente. 

Respectiv, valoarea oferită comercianților din tranzacțiile electronice variază de la aproximativ 1,5-3 ori costul 
total de acceptare (MDF) pentru debit și de aproximativ 2,5-3 ori costul total de acceptare pentru credit. 
Produsele premium oferă comercianților tranzacții medii mai mari a căror contribuție la profit depășește 
costurile incrementale de acceptare. Astfel, valoarea derivată comercianților depășește cu mult costul 
numerarului, mai ales în ceea ce privește cardurile de credit. 

Plățile electronice permit guvernelor să îmbunătățească serviciile și să economisească banii contribuabililor 
prin eliminarea hârtiei și protejarea împotriva risipei, fraudei, abuzului și corupției. De asemenea, permite 
guvernelor să ofere beneficii sociale mai eficient și promovează incluziunea financiară. Acest lucru este activat 
de MDF. Este de menționat că plățile electronice sunt un instrument puternic pentru a descuraja și a reduce 
economia tenebră. Aceasta, la rândul său, contribuie la creșterea veniturilor fiscale, la îmbunătățirea echității 
sociale, la combaterea crimei organizate și a activităților ilicite. 

 
13 Un mecanism interesant a fost propus și în Studiul USAID MSRP “Assessment Report On E-Commerce And Cashless Economy” 
menționat anterior 
14 Accesibil la https://documents1.worldbank.org/curated/pt/793041588860799013/pdf/Electronic-Payments-Acceptance-
Incentives-Literature-Review-and-Country-Examples.pdf  
15 Experiența Greciei poate fi văzută aici: https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/022/0056/003/article-A005-en.xml  

https://documents1.worldbank.org/curated/pt/793041588860799013/pdf/Electronic-Payments-Acceptance-Incentives-Literature-Review-and-Country-Examples.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/pt/793041588860799013/pdf/Electronic-Payments-Acceptance-Incentives-Literature-Review-and-Country-Examples.pdf
https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/022/0056/003/article-A005-en.xml
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Consumatorii beneficiază, de asemenea, de plăți electronice, deoarece pot accesa comerțul intern și global 
prin mijloace convenabile și sigure, se pot baza pe tehnologii de plată inovatoare și se pot bucura de programe 
de recompensă (cu atât mai mult cu cardurile de credit), dintre care toate sunt activate de MDF. 

e) Stabilirea plafonului MDF pentru IMM-uri ar putea ajunge să submineze serviciile pentru segment 

Stabilirea unei limite la ceea ce băncile-acceptante pot percepe pentru serviciile de plată furnizate IMM-urilor  
ar putea genera consecințe nedorite ale lipsei de interes comercial pentru a susține acest segment. Experiența 
din întreaga lume sugerează că oportunitățile asociate și nu numai costul face plățile digitale atractive pentru 
IMM-uri. Mulți dintre jucătorii care deservesc nevoile de plată pentru IMM-urile din întreaga lume oferă MDF-
uri cu mult peste plafonul propus16 și reglementarea acestui lucru în Moldova ar putea pur și simplu submina 
eforturile băncilor- acceptante de a se extinde în acest sector. Infrastructura pentru a dezvolta soluții și a 
aduce valoare sectorului IMM-urilor atât pentru tranzacțiile fizice, cât și pentru cele de comerț electronic 
necesită o rată rezonabilă de rentabilitate a investiției, care nu ar fi posibilă dacă ar fi implementat plafonul 
MDF propus. 

f) Plafonarea MDF restrânge concurența și subminează activitatea bancară în ceea ce ține de 
acceptare și emitere 

Limitarea MDF are ca efect neintenționat reducerea profitabilității din activitatea bancară în ceea ce ține de 
acceptare, dar și în ceea ce ține de emitenți; ca urmare, băncile- acceptante vor înceta să ofere serviciul 
comercianților, în special celor mici, deoarece costul serviciului va fi mai mare decât veniturile. 

Mai mult, reglementarea MDF nu favorizează concurența, deoarece băncile-acceptante nu vor concura din 
punct de vedere al prețului pentru a ajunge la cât mai mulți comercianți, în timp ce aceștia din urmă nu vor 
avea nicio opțiune de a negocia prețuri mai bune. Întrucât MDF nu va putea oferi băncii fondurile necesare nu 
doar pentru investiții, ci și, în principiu, pentru a-și acoperi cheltuielile pentru această afacere, băncile vor fi 
obligate să impună comisioane pentru utilizarea terminalului, atât pentru comercianți, cât și, eventual, 
deținătorilor de carduri. Și acest lucru nu va reduce povara comisionului asupra comercianților, ci, dimpotrivă, 
o va crește. Astfel, dacă un comerciant are cel puțin câteva tranzacții pe lună, cel mai adesea plătește doar 
MDF, care depinde doar de cantitatea tranzacțiilor iar acum va fi, de asemenea, obligat să plătească o taxă 
fixă pentru utilizarea terminalului, chiar dacă există puține sau nicio tranzacție cu cardul va fi complet Accentul 
rămâne pe comercianții mai mari, deoarece nu își permit să le dea servicii velor mici și mijlocii. 

În plus, o țară nu poate crește acceptarea plăților digitale dacă nu există o concurență puternică și băncile- 
acceptante nu sunt capabile sau nu doresc să facă investițiile necesare în infrastructura de plăți. Plasarea 
artificială a limitelor MDF va afecta, de asemenea, ecosistemul de plăți prin limitarea investițiilor pe care 
băncile-aquires le pot face pentru a extinde acceptarea și a crește ecosistemul de plăți. Pe lângă rolul 
important pe care îl joacă MDF în inovare, reducerile pe termen lung a costurilor și acceptare din ce în ce mai 
mare, MDF reflectă, de asemenea, factori dincolo de taxele pe tranzacție, inclusiv integrarea ușoară pentru 
noi comercianți, securitate îmbunătățită, analiză a comercianților și alte servicii cu valoare adăugată. 

 
16 De exemplu, Sum Up este un Fintech care sprijină dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților pentru IMM-urile din Europa de 
Vest. În România taxa lor standard este de 1,95% (detalii la https://help.sumup.com/ro-RO/articles/4oI3qHHji2I2S9dyvRfec3-pricing-
fees). În Mexic, un Fintech similar cunoscut sub numele de „Sr Pago” oferă o rată standard de 2,90% (Sursa: 
https://www.senorpago.com/). În SUA, Square este un furnizor de soluții de plăți listat public care a avut un succes semnificativ în 
rândul IMM-urilor. MDR-ul său variază de la 2,6% pentru tranzacțiile fizice la 2,9% pentru tranzacțiile de comerț electronic. 

https://help.sumup.com/ro-RO/articles/4oI3qHHji2I2S9dyvRfec3-pricing-fees
https://help.sumup.com/ro-RO/articles/4oI3qHHji2I2S9dyvRfec3-pricing-fees
https://www.senorpago.com/
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De remarcat faptul că foarte puține țări de pe glob au introdus limite MDF17, majoritatea autorităților de 
reglementare încurajând concurența. Țările cu astfel de reglementări s-au confruntat cu consecințe negative 
dovedite, în timp ce țările cu cel mai înalt nivel de penetrare a plăților fără numerar nu reglementează MDF 
(de exemplu, SUA, UE, Canada, Australia, Marea Britanie, Brazilia etc.). 

Într-un exercițiu sumar de calcul a potențialului impact asupra băncilor, unde s-a utilizat ca punct de pornire 
volumul plăților fără numerar din statisticile BNM, care indică că volumul total în T1-T3 este de 70.617.704.135 
MDL; astfel, dacă o înmulțim cu 2,2% (MDF medie aplicată) obținem – 1.553.589.491 MDL sau ~ 81.718.807,23 
USD. De asemenea, ar trebui să ținem cont de faptul că IMM-urile sunt în jur de 90-95%, așa că putem să 
înmulțim aproximativ cu 0,9 și să obținem 1.398.230.542 sau 73.546.926,51 USD - există pierderi potențiale 
pentru bănci în total, ceea ce va influența substanțial și valoarea încasărilor la buget pe dimensiunea 
impozitului pe profit aplicat acestor venituri. 

De menționat că, peste 50% din plățile aferente comerțului electronic efectuate cu carduri de plată sunt 
efectuate prin intermediul prestatorilor de servicii de plată nebancari, care revând serviciile de acquiring ale 
băncilor cu adăugarea unor servicii fintech cu valoare adăugată. În pofida faptului că comisioanele sunt relativ 
mai mari cu cele oferite de bănci, ponderea acestui segment pe piața locală dovedește o concurență sănătoasă 
și că comisioanele achitate de comerciant nu sunt un factor decisiv în dezvoltarea plăților fără numerar.  

Drept exemplu sunt companiile internationale, precum Stripe, 2Checkout, Checkout.com care, prin serviciile 
de intermediere financiară, au sporit semnificativ la dezvoltarea serviciilor de e-comerț mondial, fiind un 
catalizator puternic de digitalizare a serviciilor. În cazul plafonarii comisionului, companiile fintech în 
dezvoltarea instrumentelor de plată vor fi stopate în activitate, având limitarea comisionului drept un 
impediment de profit în vinzarea serviciilor. 

De fapt, cu referință la acești actori internaționali, atragem atenția că în UE, unde interchange fee este fixat 
la 0,2%/0,3% (cărți de debit și, respectiv, de credit), MDR pentru tranzactiile prin terminale POS (Card Present) 
ajunge la 1,45% (Olanda), 1,33% (Germania) și pentru tranzacții online (Card nu este prezent) – 2% (Olanda) 
și 1,66% (Germania). De exemplu, furnizorii internaționali de servicii de plată populari, cum ar fi Stripe, oferă 
servicii integrate de achiziție online la 1,4% + 1,80 kr (~0,18 euro) pentru cardurile din Spațiul Economic 
European și 2,9% + 1,80 kr pentru cardurile internaționale. 

Atragem atenția că în cazul plafonării comisionului achitat de comerciant pentru acceptarea cardurilor de 
plată nu este clară aplicabilitatea acestor limitări pentru prestatorii de  servicii de plată intermediari, care va 
duce la excluderea acestor jucători de pe piață, astfel supunând unui risc major de prăbușire a pieței 
domestice fără numerar cu cardurile de plată aferent comerțului electronic și subminarea încrederii 
utilizatorilor în sistemul național de plăți. 

g) Limitarea MDF nu este conformă cu reglementările Uniunii Europene 

Moldova a pornit pe calea integrării europene. În 2014, Moldova și Uniunea Europeană au semnat Acordul de 
Asociere, care, printre altele, spune că părțile convin să coopereze în domeniul serviciilor financiare cu 
obiectivul de a sprijini procesul de adaptare a reglementării serviciilor financiare la nevoile unei economii de 

 
17 A nu se confunda cu unele acțiuni înregistrate la plafonarea interchange fee. De fapt, Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul se aplică numai 
comisionului interbancar (interchange fee) care este plătit de banca-acquires băncii emitente de card. De asemenea, este de remarcat 
faptul că nu există o practică de succes a reglementării de stat a sumei totale a taxelor pentru achiziționarea de servicii la nivel mondial. 
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piață deschise18. De asemenea, Părțile își reiterează angajamentul față de principiile unei economii de piață 
libere, dezvoltării durabile și multilateralismului eficient19. Mai mult, Moldova sa angajat să-și apropie 
progresiv legislația din sectoarele relevante cu cea a UE și să o implementeze eficient. Suntem îngrijorați de 
faptul că plafonarea MDF pare a fi neconformă cu principiul economiei de piață liberă, precum și cu principiile 
reglementării financiare europene și ale dreptului concurenței. În special, Regulamentul UE privind 
comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul urmărește să asigure existența unui 
mecanism de tarifare liber pentru taxele comerciantului20. 

De fapt, implementarea unor plafoane la MDF va perturba posibilitatea de atingere a obiectivelor stabilite 
atât de stat, cât și de bănci pentru dezvoltare în următorii câțiva ani, care nu pot fi implementate fără 
investiții bancare: 

✓ E-KYC (identificarea clientului la distanță); 
✓ cardul complet digital (emiterea cardului în formă complet digitală fără plastic); 
✓ emiterea de carduri on-line (emiterea unui card fără a fi nevoie de a veni la bancă); 
✓ instalarea terminalelor POS cu funcție de echipament de casă și control; 
✓ open banking (PSD2). 

Pornind de la cele mai bune practici mondiale, cea mai eficientă metodă de a stimula creșterea economiei 

fără numerar este stimularea consumului. Inițial, consumatorii trebuie să aibă un stimulent să folosească 

plățile electronice sau vor reveni la alte forme de plată mai puțin transparente, cum ar fi numerarul. Schimbul 

echilibrat și MDF ajută băncile să ofere o experiență robustă pentru consumatori, ceea ce are ca rezultat 

cererea consumatorilor de a-și folosi produsele de plată. Dacă o piață este prea rapidă pentru a reduce 

semnificativ interchange fee și MDF, cererea și comportamentul consumatorilor nu se vor dezvolta, de 

principiu, aceasta necesitând a fi cultivată și dezvoltată treptat. 

Având în vedere că scopul din spatele propunerii este de a sprijini micii comercianți, sistemele internaționale 

de plăți – membre ale comunității AmCham Moldova se angajează să dezvolte și să implementeze un program 

bazat pe un sistem de interchange fee reduse pentru a stimula adoptarea plăților fără numerar în rândul 

întreprinderilor micro, de exemplu, așa cum a fost făcut anterior pentru plățile guvernamentale. Este 

important de observat că plafonul MDF similar impus de autoritățile de reglementare asupra plăților 

guvernamentale a dus la o creștere mai lentă și nu a reușit să stimuleze o digitalizare suplimentară a plăților 

(segmentul guvernamental reprezintă încă aproximativ 0,3% din totalul plăților de pe piață, după număr). 

Printre soluțiile alternative utilizate în practica internațională prin care ar putea fi atins același scop de a 

sprijini micii comercianți se numără:  

• Continuarea obligării conectării la terminale0POS pentru comercianți ce înregistrează un anumit 

volum de tranzacții (Ucraina); 

• Crearea de ținte pentru băncile- acceptante pentru a înscrie un anumit număr de comercianți pe an 

(Arabia Saudită); 

 
18 ASSOCIATION AGREEMENT between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, 
of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, CHAPTER 9 Financial services, Article 58 
19 Ibid., GENERAL PRINCIPLES, Article 2 
20 REGULATION (EU) 2015/751 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2015 on interchange fees for card-
based payment transactions, Preamble, par 7   
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• Încurajarea acceptării la categoriile „Every Day Spend” de comercianți, în special, în zonele rurale. 

Acest lucru poate fi susținut prin introducerea de tarife speciale pentru segmentele necesare (cum ar 

fi guvern, băcănie, benzină, educație etc.); 

• Oferirea de stimulente sub formă de taxe de import reduse pentru tehnologii de acceptare, cum ar fi 

aparatele POS; 

• Oferirea de stimulente comercianților sub formă de reduceri a TVA sau taxe pentru tranzacții fără 

numerar pe o perioadă de 3 până la 5 ani; 

• Oferirea de stimulente consumatorilor sub formă de reduceri a TVA pentru consumatorii care 

utilizează metode de plată electronică. Permiterea reducerilor de impozit pe venit pentru 

consumatorii care cumpără cu carduri sau alte forme de plată electronică. Acest lucru va duce în cele 

din urmă la crearea de transparență și o colectare mai mare a impozitelor; 

• Încurajarea procedurilor eficiente de înscriere a comercianților (de exemplu, e-KYC, verificări de 

credit) pentru a sprijini achizițiile la prețuri reduse ale comercianților și accesul mai ușor la plăți 

electronice pentru micro și micii comercianți; 

• Crearea unor campanii informaționale de conștientizare cu privire la costul numerarului și riscurile 

implicate de gestionarea numerarului. 

Este important de menționat că măsurile luate trebuie să abordeze preocupările pieței și nevoile stringente 
fără a compromite obiectivele naționale strategice pe termen lung ale economiei digitale și trebuie să 
targheteze reducerea nivelului economiei subterane. 

În concluzie, considerăm că adoptarea unei reglementări care să limiteze artificial MDF pe baza unui accent 
limitat asupra costurilor este greșită și poate dăuna ecosistemului, aceasta având un efect invers asupra 
scopului declarat al inițiativei legislative promovate de autor și va crea o imagine negativă pentru Moldova. 
Reglementarea MDF va reduce marjele dobânditorilor, investițiile băncilor- acceptante în noi produse, servicii 
și tehnologii care pot îmbunătăți comoditatea și securitatea plăților digitale și va reduce și stimulentele de a 
înregistra comercianți mai mici și mai riscanți - rezultând astfel consecințe neintenționate la nivel mai larg 
asupra întregului ecosistem de plăți. În mod colectiv, acest lucru poate împiedica tranziția către o mai mare 
incluziune financiară, reducerea economiei informale și construirea unei societăți mai moderne și incluzive. 

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager (veronicasireteanu@amcham.md)  în calitate 
de persoană de contact din partea AmCham Moldova pentru ulterioara interacțiune la acest subiect.  

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale. Ne arătăm 
deschiși să discutăm pe orice platformă comodă Dumneavoastră pentru continuarea discuțiilor la subiect. 

Cu respect,  

Mila Malairău  
Director Executiv 
AmCham Moldova  

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii, vă rog să accesați: https://msign.gov.md 

 

mailto:veronicasireteanu@amcham.md
https://msign.gov.md/
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Anexa 1 
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Anexa 2 

      E-commerce through POS terminal and dedicated web pages 

   

Source: Made by the authors of the USAID MSRP “Assessment Report On E-Commerce And Cashless Economy” Study 

 

The value of the Merchant Fee (including Interchange Fee) in the Republic of Moldova 

 

     Source: Made by the authors of the USAID MSRP “Assessment Report On E-Commerce And Cashless Economy” Study 
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