
Veľvyslanectvo Moldavskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni vyjadruje 

svoje uznanie Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej  republiky a má tú česť 

informovať o nasledovnej zmene a doplnení Zákona o daniach č. 1163/1997 Moldavskej 

republiky prostredníctvom zákona č. 146 zo dňa 14. júla 2017 v článku 348, prílohy 2 a 3: 

 

 Daňové sadzby za používanie ciest v Moldavskej republike motorovými vozidlami, 

ktoré  nie sú registrované v Moldavskej republike. 

 Daňové sadzby za používanie ciest v Moldavskej republike motorovými vozidlami 

registrovanými a neregistrovanými v Moldavskej republike s celkovou hmotnosťou, 

zaťažením alebo rozmermi nápravy, ktoré prekračujú povolené limity. 

 

Veľvyslanectvo Moldavskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni 

využíva túto príležitosť na obnovenie vzťahov na vysokej úrovni s Ministerstvom dopravy 

a výstavba SR.  

 

 

 

 

 

Zákon č. 146 z 14. júla 2017 

o doplnení zákona o daniach č. 1163/1997 

 

Vydané: 4. augusta 2017 v Úradnom vestníku č. 277-288 čl. č .: 475 

 

Parlament prijíma súčasný základný zákon. 

 

Článok I. - Daňový zákon č. 1163/1997 (opakovane uverejnený v Úradnom vestníku 

Moldavskej republiky, v zvláštnom vydaní z 8. februára 2007) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Článok 348 má nasledovný obsah: 

 

"Článok 348. Zariadenia 

 

(1) Ustanovenia príslušnej kapitoly sa nevzťahujú na motorové vozidlá registrované v štátoch 

s ktorými Moldavská republika uzatvorila dvojstranné alebo mnohostranné dohody o cestnej 

doprave, ktorým udeľuje výnimku z cestnej dane.  

 

(2) Udelenie výnimiek podľa tohto článku podlieha udeleniu vzájomných práv 

zainteresovaných štátov do roku 2010.  

 

(3) V prípade, že cestné dane sú účtované štátmi s ktorými Moldavská republika uzavrela 

dvojstranných alebo mnohostranných dohôd o cestnej doprave, ktoré poskytujú výnimku z 

cestnej dane proti ustanoveniam uzatvorených dohôd, používanie ciest v Moldavskej 

republike motorovými vozidlami registrovanými v príslušných štátoch musia byť predmetom 

poplatkov splatných v súlade s všeobecne platnými pravidlami. 

 

(4) Ministerstvo dopravy a cestnej infraštruktúry musí informovať colnú správu na 

štvrťročnej báze  o štátoch, v ktorých sú účtované cestné dane v rozpore s ustanoveniami 

uzatvorených dohôd. 

 



2. Príloha 2 k hlave IX má tento obsah: 

 

„Príloha 2 

 

Daňové sadzby za používanie ciest v Moldavskej republike motorovými vozidlami, ktoré 

nie sú zaregistrované v Moldavskej republike. 

 

Pol. 
č. Predmet zdanenia Daňová sadzba, EUR 

 
 

Za vstup do 
krajiny Za tranzit 

  

1. Motorové vozidlá M1 a autobusy M2 a M3 s objemom: *   

 a)  9 miest 
6 10 

 b) od 10 do 16 miest vrátane  
8 

14 

 
 c) od 17 do 24 miest vrátane  

10 16 

 d) od 25 do 40 miest vrátane  
12 18 

 e) nad 40 miest 
16 20 

2. 
Prípojné vozidlá pre motorové vozidlá M1 

10 12 

3. Prípojné vozidlá pre autobusy 
12 

15 

4. 
Vozidlá s alebo bez prípojného vozidla (ktorého zaťaženie osi  
neprekračuje povolené  limity), s celkovou hmotnosťou: 

  

 a) do 3.6 ton vrátane 
10 12 

 b) od 3.6 do 10 ton vrátane  
12 

15 

 c) od 10 do 40 ton vrátane 15 
20 

*Pre motorové vozidlá M1 a autobusy M2 a M3 počet miest je uvedený bez započítania miesta 

vodiča. 

 

3. Príloha 3 k Hlave IX má tento obsah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daňové sadzby v Moldavskej republike za používanie ciest motorovými vozidlami 

registrovanými a neregistrovanými v Moldavskej republike s celkovou hmotnosťou, 

zaťažením náprav alebo rozmermi nad prípustné limity 

 
Pol. 
č. Predmet zdanenia 

Daňová sadzba,  
MDL (Moldovské Lei) 

1. 
Vydanie na vyžiadanie predbežného stanoviska 
a osobitného povolenia 43.2 

2. Prekročenie povolených limitov zaťaženia náprav::  

 

a) do 2 ton vrátane 

5.5 za každú tonu 
presahujúcu 
povolené limity na km 

 

b) nad 2 tony 

11 za každú tonu 
presahujúcu 
povolené limity na km 

 

3. 
Prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti vozidla s 
nákladom (bez nadmerného zaťaženia na nápravu) 

16 za každú tonu 
presahujúcu 
povolené limity na km 

 

4. 
Prekročenie prípustných rozmerov, ale v rámci 
hmotnostných limitov zaťaženia: 

 

 

a) šírka alebo výška do 50 cm alebo dĺžka do 100 cm 21.5 za každý kilometer 

 

 b) šírka alebo výška do 50-100 cm alebo dĺžka do 100 do 
200 cm 43 za každý kilometer 

 c) šírka alebo výška do 101-150 cm alebo dĺžka do 
201-350 cm 

 65 za každý kilometer 

 d) šírka alebo výška do 151 - 200 cm alebo dĺžka do 
351-600 cm 

 86,5 za každý kilometer 

 e) šírka alebo výška do 201 - 250 cm alebo dĺžka do 
601-900 cm 108 za každý kilometer 

 f) šírka alebo výška do 251-300 cm alebo dĺžka do 
901-1200 cm 

 129,5 za každý kilometer 

 g) šírka alebo výška viac ako 301 cm alebo dĺžka viac ako 
1201 cm 

162.0 za každý kilometer 



5. 
Opätovné váženie motorového vozidla alebo opätovné 
meranie rozmerov vozidla po odstránení nákladu 108 za každý úkon 

 

Hovorca parlamentu  Adrian CANDU 

 

č. 146. Kišiňov, 14. júla 2017  


