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Acte normative noi  

Legi 

Privind fondurile asigurării obligatorii 

de asistență medicală pe anul 2021. 

Legea Nr.256 din 16 decembrie 2020  

Prima de asigurare obligatorie de asis-

tență medicală în formă de contribuție 

procentuală la salariu se stabilește la 9%. 

Legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2021. 

Privind instituirea unor măsuri de sus-

ținere a activității de întreprinzător și 

modificarea unor acte normative. Le-

gea Nr.60 din 23 aprilie 2020  

1. Contribuția individuală a asigurărilor 

sociale de stat obligatorii (6%) reținută 

din salariul angajatului a fost anulată. 

Contribuția obligatorie de asigurări soci-

ale de stat pentru angajatori este de 24%. 

În domeniul aviației civile, contribuția 

obligatorie de asigurări sociale de stat 

este de 32%. 

2. Prima de asigurare medicală obligato-

rie în valoare de 9% este reținută din sa-

lariul angajatului sau din venitul per-

soanei fizice obținut din îndeplinirea luc-

rarilor sau prestarea serviciilor. 

 

Angajatorii nu sunt plătitori ai primei de 

asigurare medicală obligatorie. 

Aceste prevederi intră în vigoare la 1 

ianuarie 2021. 

Modificări şi completări la legisla-
ția curentă  

Legi 

Cu privire la modificarea unor acte 

normative. Legea Nr.224 din 04 decem-

brie 2020  

Codul fiscal 

1. Se permite deducerea cheltuielilor su-

portate de angajator pentru testarea sala-

riaților în vederea depistării prezenței vi-

rusului SARS-CoV-2. 

2. Plățile efectuate de angajator pentru 

testarea salariaților în vederea depistării 

prezenței virusului SARS-CoV-2 nu sunt 

venituri impozabile ale salariaților. 

Aceste prevederi intră în vigoare la 1 

ianuarie 2021. 

Privind instituirea unor măsuri de sus-

ținere a activității de întreprinzător și 

modificarea unor acte normative 

 

Din plățile salariale și alte recompense 

aferente perioadelor de până la 31 decem-

brie 2020, achitate începând cu data de 1 

ianuarie 2021, primele de asigurare obli-

gatorie de asistență medicală se calcu-

lează și se achită conform legislației în 

vigoare la data de 31 decembrie 2020. 

Cu privire la modificarea unor acte 

normative. Legea Nr.257 din 16 decem-

brie 2020 

Codul fiscal 

1. Dividendele primite de persoanele juri-

dice rezidente de la alte persoane juridice 

rezidente nu sunt impozitate, cu excepția 

dividendelor aferente profitului obținut în 

perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv. 

2. Persoana fizică rezidentă care are un 

venit anual impozabil mai mic de 360000 

de lei, are dreptul la o scutire personală în 

sumă de 25200 lei pe an. 

Scutirile acordate soției (soțului) sunt 

anulate. 

Persoana fizică rezidentă are dreptul la o 

scutire în sumă de 4500 de lei anual 

pentru fiecare persoană întreținută. 

3. Se retine impozit în mărime de 12% 

din veniturile obținute de către persoanele 

fizice de la transmiterea în posesie și/sau 

folosință (locațiune, arendă, uzufruct, su-

perficie) a proprietății mobiliare și imobi-
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liare, cu excepția arendei terenurilor agri-

cole. 

4. Se reține impozit în mărime de 6% din 

plățile efectuate în folosul persoanei fizi-

ce, pe veniturile obținute din livrare pro-

ducției din fitotehnie și horticultură în 

formă naturală, inclusiv a nucilor și a 

produselor derivate din nuci, și a produc-

ției din zootehnie în formă naturală, în 

masă vie și sacrificată, cu excepția lapte-

lui natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La livrarea serviciilor, energiei electri-

ce și termice, gazelor naturale, serviciilor 

de telefonie fixă și mobilă, utilităților, 

produselor petroliere în cazul utilizării 

unei facturi electronice, furnizorul emite 

o factură fiscală într-o perioadă care nu 

depășește 10 zile calendaristice de la sfâr-

șitul lunii în care a avut loc livrarea lor. 

În acest caz, cumpărătorul are dreptul de 

a deduce suma TVA pentru serviciile și 

bunurile specificate în luna în care aceste  

au fost livrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Impozitul funciar este declarat și plătit 

până la 31 mai. Pentru terenurile primite 

după 31 mai a anului fiscal curent, plata 

se efectuează cel târziu la 25 martie a 

anului ce urmează anul fiscal raportat. 

Contabilității și raportării financiare 

Situațiile financiare se prezinta pana in 

31 mai a anului ce urmează perioada de 

gestiune. 

Legea intra in vigoare la 1 ianuarie 2021. 

În caz de necesitate a informațiilor supli-

mentare vă rugam nu ezitați să ne con-

tactaţi la e-mail: office@paa.md 


