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Fiscal and Customs Policy project 
for Y2021 – important proposals for 
legislative amendments  
 

 Proiectul Politicii Fiscale și Vamale 
pentru anul 2021 – propuneri 
importante de modificare a legislației  

   
On 5 October 2020 the Fiscal and Customs Policy project 
for Y2021 was placed for public review. A list of proposals 
for legislative amendments has been presented. 
 
In order to align all income tax rates to the generally-
applicable rate of 12%, the following amendments have 
been proposed:  
 
 

Tax 
Current  

rate  
(2020) 

Proposed 
rate  

(2021) 

Income tax withheld at source 
from income derived by 
individuals that do not carry 
out entrepreneurial activity 
and provide to legal entities 
real estate property for 
ownership and/or use (lease, 
rent), except for lease of 
agricultural land 

10% 12% 

Income tax withheld at source 
from income derived by 
individuals that do not carry 
out entrepreneurial activity 
and provide to individuals real 
estate property for ownership 
and/or use (lease, rent) 

7% 12% 

Tax withheld by 
commissioners from 
payments made to an 
individual, except for 
individual entrepreneurs and 
farm households (farmers), on 
income derived by them from 
sales through the 
consignment trade units 

10% 12% 

Income tax on income derived 
by individuals and buyers 
from sale of agricultural 
products. 

5% 6% 

Income tax applicable to farm 
households (farmers) 

7% 6% 

Income tax on dividend 
income 

6% 6% 

 
 

 
În data de 5 octombrie 2020 a fost plasat spre consultări publice 
proiectul Politicii Fiscale și Vamale pentru anul 2021, care 
prevede o serie de propuneri în scopul modificării legislației în 
vigoare.  
 
Astfel, în vederea alinierii tuturor cotelor ale impozitului pe venit 
la cota general-aplicabilă de 12%, se propun următoarele 
modificări: 
 

Impozit 
Cota 

actuală 
(2020) 

Cota 
propusă 
(2021) 

Impozitul pe venit reținut la sursă 
din veniturile persoanelor fizice 
care nu desfăşoară activitate de 
întreprinzător şi transmit 
persoanelor juridice în posesie 
şi/sau în folosinţă (locaţiune, 
arendă, uzufruct, superficie) 
proprietate imobiliară, cu excepţia 
arendei terenurilor agricole 

10% 12% 

Impozitul pe venit reținut la sursă 
din veniturile persoanelor fizice 
care nu desfăşoară activitate de 
întreprinzător şi transmit 
persoanelor fizice în posesie şi/sau 
în folosinţă (locaţiune, arendă, 
uzufruct, superficie) proprietate 
imobiliară 

7% 12% 

Impozitul reținut de către 
comisionari din plăţile efectuate în 
folosul persoanei fizice, cu excepţia 
întreprinzătorilor individuali şi a 
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 
pe veniturile obţinute de către 
acestea aferente desfacerii prin 
unităţile comerţului de consignaţie 
a mărfurilor 

10% 12% 

Impozitul pe veniturile obținute de 
persoanele fizice și achiziționeri de 
la vânzarea producției agricole 

5% 6% 

Impozitul pe venit pentru 
gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 

7% 6% 

Impozitul pe venitul din  
dividende 

6% 6% 
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Other important proposals: 
 

• Elimination of taxation of dividends distributed to 
legal entities; 

• Taxation of interest earned from bank deposits held 
by individuals at a 3% rate; 

• Reduction of the VAT rate to 12% for fertilizers (the 
current rate is 20%), and at the same time, an 
increase in the VAT rate for primary agricultural 
products to 12% (the current rate is 8%); 

• Cancellation of the VAT exemption on supplies of 
raw materials, other materials, complementary 
articles and accessories necessary for own 
process of production, imported by organizations 
and enterprises supporting blind people, deaf 
people or people with other disabilities;  

• State subsidy of salary taxes due by economic 
agents which employ persons with disabilities, but 
not more than MDL 2,500 per employee; 

• An increase in excise duties and a setting of their 
rates for a 3-year period. 

Alte propuneri importante: 
 

• Eliminarea impozitării dividendelor distribuite 
persoanelor juridice; 

• Impozitarea dobânzilor de la depozitele persoanelor 
fizice la cota de 3%; 

• Reducerea cotei TVA de 12% pentru îngrășăminte și 
fertilizanți (cota actuală fiind de 20%), concomitent cu 
majorarea cotei TVA pentru producția agricolă primară 
la 12% (cota actuală fiind de 8%); 

• Anularea scutirii de TVA la livrarea materiei prime, 
materialelor, articolelor de completare și accesoriilor 
necesare procesului propriu de producție, importate de 
către organizațiile și întreprinderile societăților 
nevăzătorilor, societăților surzilor și societăților 
invalizilor; 

• Subvenționarea de către stat a impozitelor salariale 
achitate de către agentul economic pentru persoanele 
cu dizabilități angajate, dar nu mai mult de 2 500 lei per 
salariat; 

• Majorarea și stabilirea cotelor accizelor pe o perioadă 
de 3 ani. 
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