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 Amendamente aduse legislației 
fiscale și altor acte normative 
7 septembrie 2018 

Pe scurt 

Au fost publicate legi care aduc modificări esențiale legislației fiscale și altor acte normative.  

În detaliu 

Impozitul pe venit 

A fost introdusă cota unică de 
12% a impozitului pe venit 
datorat de persoanele fizice,  
întreprinzătorii individuali și 
medicii de familie titulari ai 
practicii, care exercită 
activitate profesională 
independentă. 

A fost majorat cuantumul 
anual al scutirilor, după cum 
urmează: 

 scutirea personală – 
24.000 lei; 

 scutirea personală 
majorată - 30.000 lei; 

 scutirea personală 
majorată acordată soțului 
(soției) – 18.000 lei; 

 scutirea pentru 
persoanele aflate în 
întreținere – 3.000 lei, cu 
excepția persoanelor cu 
dizabilități, pentru care 
scutirea este de 18.000 
lei. 

Pentru angajații conducători 
auto care efectuează transport 
rutier de persoane în regim de 
taxi impozitul pe venit a fost 
stabilit în mărime fixă de 500 
lei/lună din venitul lunar care 
nu depășește 10.000 lei. Suma 
venitului care depășește limita 

de 10.000 lei/lună se 
impozitează în regim standard.  

Impozitul pe venit reținut din 
dobânzile achitate în folosul 
persoanelor fizice rezidente va 
fi de 12%. 

Reținerea finală a impozitului 
pe venit din câștigurile de la   
jocurile de noroc și de la 
campaniile promoționale va fi 
de 12%. 

Suma creșterii de capital se va 
recunoaște în scop fiscal în 
proporție de 20% din diferența 
sumei încasate și baza valorică 
a activului.  

În scopul determinării 
impozitului pe venit au fost 
stabilite două etape distincte 
pentru anul 2018, și anume: 

 Etapa I: 1 ianuarie – 30 
septembrie 2018; 

 Etapa a II-a: 1 octombrie 
– 31 decembrie 2018. 

Taxa pe valoarea 
adăugată (TVA) 

A fost diminuată la 10% cota 
TVA pentru serviciile de cazare 
și de alimentație publică (cu 
unele excepții) prestate de 
entitățile a căror activitate 
operațională se constituie 
exclusiv din aceste activități.  

Contribuțiile de asigurări 
sociale (CAS) 

Au fost diminuate cotele CAS 
datorate de angajatori, după 
cum urmează: 

 de la 23% la 18% pentru 
angajatorii din sectorul 
privat, instituțiile de 
învățământ superior și 
instituțiile medico-
sanitare; 

 de la 33% la 26% pentru 
angajatorii ai căror 
angajați activează în 
condiții speciale de 
muncă; 

 de la 23% la 18% aplicate 
la două salarii medii 
lunare per economie 
prognozate, pentru 
angajatorii a căror 
activitate de bază este 
realizarea programelor; 

 de la 22% la 18% pentru 
angajatorii din 
agricultură, din care 12% 
se achită de către 
angajator și 6% de la 
bugetul de stat; 

 angajatorii din domeniul 
de transport în regim de 
taxi vor achita lunar 
pentru conducătorii auto 
1/12 din suma fixă a CAS 
stabilită pentru anul 
respectiv.  
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Primele de asigurare 
obligatorie de asistență 
medicală (PAM) 

Angajatorii din domeniul de 
transport în regim de taxi vor 
achita lunar 1/12 din suma fixă 
a PAM aprobată pentru anul 
respectiv, pentru fiecare 
angajat conducător auto. 

Administrarea fiscală - 
noi condiții și reguli de 
sancționare 

Au fost modificate amenzile 
pentru unele tipuri de încălcări 
fiscale, inclusiv pentru 
încălcarea regulilor de calcul și 
de plată a impozitelor, taxelor, 
CAS și PAM. Cele mai 
importante sunt: 

 împiedicarea efectuării 
controlului fiscal se va 
sancționa cu amendă de la 
4.000 până la 6.000 lei; 

 încălcarea regulilor de 
utilizare a mașinii de casă 
și control, a terminalului 
de plată în numerar / 
aparatului de schimb 
valutar se va sancționa cu 
amendă de la 5.000 până 
la 15.000 lei; 

 folosirea formularelor 
tipizate de un alt model 
decât cel stabilit de 
legislație se va sancționa 
cu 25% - 30% din suma 
operațiunilor economice; 

 neeliberarea facturii 
fiscale la comercializarea 
bunurilor gajate se va 
sancționa cu amendă de 
25% - 30% din valoarea 
tranzacției; 

 diminuarea impozitelor, 
taxelor, CAS și PAM prin 
prezentarea de dări de 
seamă cu date neveridice 
se va sancționa cu amendă 
de la 20% până la 30% din 
suma diminuată; 

 eschivarea de la plata 
impozitelor, a taxelor, 

CAS și PAM se va 
sancționa cu amendă de la 
80% până la 100% din 
suma acestora;  

 nerespectarea modului de 
întocmire și de prezentare 
a dărilor de seamă se va 
sancționa cu amendă de la 
200 până la 400 lei 
pentru fiecare dare de 
seamă, dar nu mai mult 
de 2.000 lei în cazul 
persoanelor fizice ce nu 
desfășoară activitate de 
întreprinzător; 

 nerespectarea modului de 
întocmire și de prezentare 
dărilor de seamă se va 
sancționa cu amendă de la 
500 până la 1.000 lei 
pentru fiecare dare de 
seamă, dar nu mai mult 
de 10.000 lei în cazul 
persoanelor juridice. 

Repatrierea mijloacelor 
bănești 

De la data de 17 august 2018 a 
fost majorat la trei ani 
termenul de repatriere a 
mijloacelor bănești din 
tranzacțiile externe, indiferent 
de tipul de contract / 
tranzacție. 

Nerespectarea termenelor de 
repatriere se va sancționa cu o 
amendă de 0,05% din suma 
mijloacelor bănești 
nerepatriate, pentru fiecare zi 
calendaristică de întârziere, 
dar cuantumul amenzii nu 
poate depăși 18%. 

Declararea voluntară și 
stimularea fiscală 

Autoritățile cu atribuții de 
administrare fiscală nu vor 
efectua controale pentru 
perioadele fiscale de până la 1 
ianuarie 2018, cu unele 
excepții (de exemplu, 
restituirea TVA, verificarea 
prin contrapunere). 

Majorările de întârziere și 
amenzile calculate pentru 

neachitarea la termen a 
impozitelor, taxelor, CAS, PAM 
și a altor plăți obligatorii 
existente la data de 17 august 
2018 vor fi anulate, cu condiția 
achitării până la data de 20 
decembrie 2018 a tuturor 
impozitelor, taxelor, primelor 
și contribuțiilor. 

Între 17 august 2018 și 1 
februarie 2019, persoanele 
fizice vor avea posibilitatea să 
își declare benevol bunurile / 
mijloacele bănești nedeclarate 
sau care au fost declarate la o 
valoare redusă. Acestea 
cuprind mijloacele bănești, 
bunurile imobile, valorile 
mobiliare, cotele de participare 
la capitalul social și mijloacele 
de transport rutier. La intrarea 
în legalitate, persoanele vor 
achita o taxă de 3% din 
valoarea bunurilor declarate 
voluntar. Nu pot fi subiecți ai 
declarării voluntare unele 
persoane fizice cetățeni ai 
Republicii Moldova, precum 
unii funcționari publici, 
persoane condamnate, bănuite 
sau învinuite de infracțiunile 
aferente activității băncilor 
aflate în proces de lichidare și 
în cauze penale privind 
spălarea de bani sau 
infracțiunii asociate acesteia. 

Amenzi pentru evaziune 
fiscală 

Au fost introduse modificări în 
legislația administrativă și 
penală, referitoare la 
constatarea cazurilor de 
evaziune fiscală și la 
sancțiunile aplicabile pentru 
evaziune fiscală.  

[Sursa: Legea cu privire la 
modificarea unor acte legislative 
nr. 178 din 26 iulie 2018, Legea 
privind declararea voluntară și 
stimularea fiscală nr. 180 din 26 
iulie 2018, Legea pentru 
modificarea unor acte legislative 
nr. 179 din 26 iulie 2018, publicate 
în Monitorul Oficial nr. 309-320 
(6704-6715) din 17 august 2018] 
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De reținut 

Prevederile legilor care aduc 
amendamente majore la 
legislația fiscală și la alte acte 
normative vor intra în vigoare 
pe data de 1 octombrie 2018, 
cu anumite excepții. 
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Să discutăm 

Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteți contacta următoarele persoane: 
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