
 

 
 
Către: Dl Ion Prisăcaru 
Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 
 
 
Nr. 60 din 22 septembrie 2015 
 
Ref: Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la 
reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, 
precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru 
serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 
2014 

 
Stimate domnule Prisăcaru, 
 
În numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham 

Moldova”), dorim să Vă comunicăm opinia AmCham cu privire la Proiectul Hotărârii Guvernului privind 

modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte 

plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice 

care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. 

 

Drept urmare, cu referință la anunțul plasat privind inițierea consultărilor publice, Vă prezentăm comentariile 

noastre la proiectul de hotărîre precitat, în Anexă la această scrisoare. 

 

Prin exmprimarea opiniei, sperăm la îmbunătățirea proiectului în general și a Regulamentului cu privire la 

reținerea impozitului pe venit din salariu în special.  

 
Vă mulţumim pentru colaborare şi Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 
 
Cu deosebit respect, 
Mila Malairău 
 

 
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale 
“Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
 

http://www.fisc.md/ro/about/ifps/conducerea/nicolae_platon/
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Anexă 

Nr. Prevederile proiectului Hotărârii 
Guvernului (HG) 

Comentarii și recomandări 

1 Pct. 1 (referitor la pct. 6 al HG 697) Pentru evitarea diferitor interpretări, recomandăm plasarea sintagmei ”cu excepția surselor de venit 
calificate ca neimpozabile de legislația fiscală” la finele pct. 6 al HG 697, întrucât excepția menționată se 
aplică în egală măsură plăților achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de 
întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări. 

2 Pct. 8 al HG 697 Menirea pct. 8 al HG 697 este aceea de a detalia, după caz, prevederile art. 19 al Codului fiscal (CF) privind 
facilitățile impozabile acordate de patron angajaților săi. Totodată, alin. 1) al pct. 8 califică drept plăți 
acordate angajatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale inclusiv plățile pentru 
tratamentul soției (soțului) acestuia (acesteia) sau a rudei sale.  

Având în vedere lipsa conceptului de consolidare a veniturilor familiei în legislația fiscală în vigoare, precum 
și faptul că orice persoană fizică este tratată potrivit art. 5 al CF drept subiect separat al impunerii, 
considerăm că plățile efectuate în beneficiul altor persoane (inclusiv membri de familie sau rude) prin 
intermediul angajatului urmează a fi impozitate la nivelul persoanelor beneficiare și nu la nivelul angajatului. 

Pentru conferirea unei clarități în aplicarea art. 19, lit. a) a CF, considerăm absolut necesară detalierea 
adițională a noțiunii de „plăți acordate angajatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor 
personale și plăți în favoarea angajatului efectuate altor persoane” la pct. 8 al HG 697. De asemenea, trebuie 
făcută mențiunea că cheltuielile suportate de angajator în favoarea angajatului său, însă care țin exclusiv de 
activitatea de întreprinzător a acestuia nu urmează a fi calificate drept facilități acordate de patron.  

La moment este deopotrivă incertă situația dacă vânzarea bunurilor/serviciilor de către angajator angajaților 
săi la preț redus comparativ cu prețul de piață presupune acordarea unei facilități de către patron 
angajaților săi în mărimea diferenței aferente. 

În ceea ce privește redacția alin. 4) din pct. 8 al HG 697, recomandăm ca sintagma „Venitul de la acordarea 
împrumutului” să fie înlocuită cu sintagma „Mărimea facilității rezultate ca urmare a surselor de împrumut 
primite”, întrucât nu este vorba de nici un venit obținut de angajator de la acordarea împrumutului, dar de 
facilitatea obținută de angajat datorită primirii unui împrumut în condiții mai avantajoase. 
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Nr. Prevederile proiectului Hotărârii 
Guvernului (HG) 

Comentarii și recomandări 

3 Pct. 22 al HG 697 Potrivit pct. 22 al HG 697, angajatul este obligat să prezinte o nouă cerere privind acordarea scutirilor, cu 
anexarea documentelor justificative, atât în cazul în care obține/pierde dreptul la anumite scutiri, precum și 
în cazul care intervin anumite modificări în datele sale generale (modificarea numelui, a codului fiscal, a 
domiciliului etc.). 

Potrivit prevederilor CF evidența fiscală a persoanelor fizice - cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini 
sau apatrizi se realizează în baza codului fiscal indicat în buletinul de identitate/permisul de ședere, care nu 
se modifică pe parcursul vieții. 

Respectiv, considerăm necesară excluderea obligației de prezentare a unei noi cereri pentru acordarea 
scutirilor în cazul modificării datelor generale precum numele sau domiciliul. Eventual ar putea fi prevăzută 
anexarea documentelor ce certifică aceste modificări la cererea anterior prezentată, prezentate in baza unei 
cereri arbitrare. 

4 Pct. 34 al HG 697 Potrivit pct. 34 al HG 697 dreptul la scutire pentru persoana întreținută care este un descendent (inclusiv și 
înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al acestuia se confirmă inclusiv prin copia 
legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana 
întreținută este student şi învață peste hotarele Republicii Moldova). Aceste documente nu se regăsesc în 
lista documentelor confirmative pentru persoana întreținută care este un descendent (inclusiv și înfiat)/ 
ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului. 

Din redacția proiectului HG înțelegem că persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate 
cerințele stipulate la art.35 alin.(2) din CF indiferent de vârsta persoanei întreținute. 

În acest context, ar trebui să fie expres prevăzut documentul care confirmă mărimea venitului persoanei 
întreținute în cazul în care aceasta nu este student sau pensionar în ambele cazuri. 

5 Pct. 10 (referitor la pct. 40 al HG 697) În redacția actuală a pct. 40 din HG 697, în cazul în care persoana fizică s-a angajat pe parcursul anului fiscal, 
numărul de luni din anul fiscal pe parcursul cărora persoana fizică se consideră angajat, în scopul impozitării, 
se determină începând cu luna în care această persoană s-a angajat. 

Această prevedere corespunde cu pct. 38 al HG 697 conform căruia determinarea venitului impozabil și 
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calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursa de plată se efectuează prin metoda 
cumulativă, de la data angajării, în cazurile în care angajatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent. 

Potrivit pct. 10 al proiectului supus analizei, în cazul în care persoana fizică s-a angajat pe parcursul anului 
fiscal, numărul de luni din anul fiscal pe parcursul cărora persoana fizică se consideră angajat, în scopul 
impozitării, se determină începând cu luna următoarea lunii în care s-a angajat. 

Această prevedere nu numai că ar fi în contradicție cu pct. 38 al HG 697, dar este nefuncțională cel puțin în 
situația în care persoana se angajează pe parcursul lunii și lucrează doar până la sfârșitul lunii respective sau 
mai puțin. În acest caz, potrivit modificării propuse, numărul de luni pe parcursul cărora persoana fizică se 
consideră angajat este zero. Cum va fi calculat impozitul pe venit în acest caz? 

6 Pct. 41 al HG 697 Alineatul 4 al pct. 41 din HG 697 face referire la îndrumarul prezentat în anexa nr.9 la Regulament. 

Întrucât pct. 19 al proiectului supus analizei, acest îndrumar este exclus, alin. 4 al pct. 41 trebuie să fie, de 
asemenea, exclus. 

7 Pct. 11 (referitor la pct. 47 al HG 697) Prin modificările propuse la pct.11, pct. 47 al HG 697 va fi completat cu prevederi adiționale privind: 

- plățile efectuate în folosul angajatului eliberat nelegitim din serviciu, precum și  
- obligația angajatorilor de informare a beneficiarilor plăților în cazul efectuării corectărilor potrivit 

art. 92 alin. (41) al CF. 

În viziunea noastră, aceste prevederi ar trebui să se regăsească în puncte diferite pentru nu a crea confuzii în 
aplicarea lor în practică. 

8 Pct. 50 al HG 697 Potrivit redacției actuale a pct. 50 din HG 697, în cazul în care serviciile sânt prestate de către persoana fizică 
în baza unei convenții civile, fără a fi încheiat cu patronul un contract individual de muncă, plățile achitate 
acesteia se consideră plăți salariale, din care se reține impozitul pe venit conform art. 88 din CF și cotelor 
stabilite la art.15 lit. a) din CF, fără a fi divizat la numărul de luni în care se achită pentru serviciile respective. 

Consideram neargumentata prevederea cu privire la impozitarea veniturilor obținute de către persoanele 
angajate in baza convențiilor civile fără divizarea la numărul de luni.  Odată ce in scopul impozitării 
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veniturile obținute în baza convențiilor civile sunt asimilate veniturilor salariale, acestea trebuie sa urmeze 
cu exactitate regimul de impozitare a acestor venituri, inclusiv in partea ce ține de divizarea la numărul de 
luni.  Abordarea respectiva rezulta exact din prevederile Codului fiscal, care prevede, ca perioada fiscală 
pentru impozitul pe venit este anul calendaristic. Respectiv luând in considerație acest aspect, impozitul pe 
venit trebuie sa fie determinat cu total cumulativ de la începutul anului, cu divizarea pe luni in modul 
general stabilit, ca pentru salariații companiei. In acest mod mărimea impozitului pe venit reținut de la 
aceste persoane sa va apropia mai mult de mărimea reala a obligației sale anuale cu minimalizarea cazurilor, 
in care acesta urmează a achita impozitul pe venit suplimentar sau să solicite supraplata creata. 

9 Pct. 12 (referitor la anexa nr. 1 a HG 
697) 

Proiectul analizat vine cu propunerea de includere în Forma IRV14 a unui nou rând 32. Veniturile de la 
transmiterea în arendă a terenurilor agricole (ART). 

Ținem să menționăm că forma IRV14 este o dare de seamă lunară care reflectă venitul achitat și impozitul 
pe venit reținut din acesta.  

Întrucât nici art. 90, nici art. 901 , nu prevăd impozitarea veniturilor de la transmiterea în arendă a 
terenurilor agricole prin mecanismul de reținerii la sursă, agenții economici nu au obligația raportații lunare 
a plăților aferente. 

Mai mult decât atât, în modul de completare a acestui rând, potrivit notei explicative de completare a 
IRV14, la codul 32 ”Veniturile de la transmiterea în arendă a terenurilor agricole” se reflectă veniturile 
achitate pentru transmiterea în arendă a terenurilor agricole, fără a fi menționat impozitul aferent. 

În cazul în care, modificarea respectiva este propusa cu scopul de a acumula informații adiționale necesare 
pentru aplicare metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice, această informație poate fi 
solicitată de autorități cu periodicitate anuală si doar după  introducerea unor modificări legislative 
suplimentare la art. 92 al CF. 

10 Pct. 14 (referitor la anexa nr. 2 a HG 
697) 

Recomandăm înlocuirea sintagmei „în care venitul a fost îndreptat spre achitare” cu sintagma „considerat la 
calculul impozitului pe venit reținut”. 
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11 Anexa nr. 2 a HG 697 În contextul modificării sus-menționate, este necesară excluderea referinței „** Col.7 se completează  în 
cazul achitării salariului” la anexa nr. 2 a HG 697. 

12 Pct. 16 (referitor la anexa nr. 4 a HG 
697) 

Potrivit proiectului supus analizei anexa nr. 4 la HG 697 se completează cu pct. 61, care prevede modul de 
completare a Informației privind veniturile calculate și achitate în folosul angajaților din sfera IT, impozitarea 
cărora se efectuează în modul stabilit prin art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I 
și II ale CF, și impozitul pe venit reținut din aceste venituri. 

Această completare prevede ca angajatorul va indica la suma venitului obținut suma venitului brut îndreptat 
spre achitare sau plății efectuate în folosul angajatului pe parcursul anului. Pentru evitarea confuziilor în 
aplicarea acestei norme este necesar să fie indicat expres indicatorul care urmează a fi reflectat (i.e. venitul 
brut sau plata). 

 


