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1. Venitul sub formă de salariu (regim general)
Subiect: Persoana fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător și profesională
Obiect: Salariul şi facilitățile acordate de patron, serviciile şi lucrările prestate
Statutul: Sursă impozabilă
Conținutul: - 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29640 lei
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29640 lei
Lucrătorul are dreptul să ceară ca patronul să rețină din plăți impozitul la cota
de 18%
Declarare: Declarația Forma CET08 se prezintă pînă la data de 25 martie a anului următor
anului fiscal de gestiune
Norma legislativă: Art.18 lit.a) CF, art.15 lit.a) CF , art.88 alin.(5) CF, art.88 alin.(6) CF
2. Venitul sub formă de salariu (angajații agenților economici, a căror activitate de bază este
realizarea de programe)
Subiect: Angajații agenților economici (persoană fizică ce nu desfășoară activitate de
întreprinzător) a căror activitate de bază este realizarea de programe
Obiect: Salariul şi facilitățile acordate de patron
Statutul: Sursă impozabilă
Conținutul: a) - 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29640 lei
- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29640 lei
Lucrătorul are dreptul să ceară ca patronul să rețină din plăți impozitul la cota
de 18%
b) Se consideră venit impozabil venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2
salarii
medii pe economie, prognozate pe anul respectiv.
Declarare: Declarația Forma CET08 se prezintă pînă la data de 25 martie a anului următor
anului fiscal de gestiune
Norma legislativă: Art.18 lit.a) CF, art.15 lit.a) CF, art.88 alin.(6) CF, art.24 alin.(21) din Legea
pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.97
3. Venitul sub formă de pensii, inclusiv anuități sub formă de asigurări sociale şi drepturi de
asistență socială; despăgubiri de asigurare
Subiect: Persoanele fizice ce beneficiază de anuități sub formă de asigurări sociale şi posedă
drepturi de asistență socială, precum şi persoanele fizice ce beneficiază de despăgubiri de
asigurare în baza contractului încheiat cu o companie de asigurări
Obiect: Plățile regulate ale prestațiilor de asigurări sociale şi asistență socială, efectuate în
folosul persoanei fizice; mijloacele bănești în calitate de despăgubiri de asigurări sociale
Statut: Sursă neimpozabilă
Conținutul: Sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi
coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forțate a proprietăţii conform art.22 din Codul
fiscal
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Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.a) CF
4. Venitul sub formă de dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părți (pentru
perioadele fiscale începînd cu anul 2012)
Subiect: Persoane fizice rezidente şi nerezidente
Obiect: Dividende aferente perioadelor fiscale după anul 2011
Statut: Sursă impozabilă
Conținutul: Persoanele specificate la art.901 din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în
mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor
aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.901 alin.(31) CF, art.91 CF, art.901 alin.(4) CF
5. Venitul sub formă de dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi (pentru
perioadele fiscale 2008-2011)
Subiect: Persoane fizice rezidente şi nerezidente
Obiect: Dividende aferente perioadelor fiscale 2008-2011
Statut: Sursă impozabilă
Conţinutul: Persoanele specificate la art.901 din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în
mărime de 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului
nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.901 alin.(31) CF, art.91 CF, art.901 alin.(4) CF
6. Venitul sub formă de dividende aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008
Subiect: Persoane fizice rezidente
Obiect: Dividende aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.z10) CF
7. Venitul format din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social
Subiect: Persoane fizice rezidente şi nerezidente
Obiect: Suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea
profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociați) în
perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul
social
Statut: Sursă impozabilă
Conţinutul: Persoanele specificate la art.901 din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în
mărime de 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din
repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acționari (asociaţi)
în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul
social
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Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.901 alin.(31) CF, art.91 CF, art.901 alin.(4) CF
8. Venitul sub formă de royalty
Subiect: Persoanele fizice ce transmit dreptul de utilizare a oricărui drept de autor şi /sau a
drepturilor conexe (cu excepţia persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul
literaturii şi artei)
Obiect: Plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea
dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv a unei opere
literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau
radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comerciala, design sau model, plan, produs
soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea sau transmiterea dreptului de utilizare a
informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific
Statutul: Sursă impozabilă
Conţinutul: Se impozitează venitul achitat în folosul persoanelor fizice sub formă de royalty prin
aplicarea cotei de 12%
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.18 lit.h) CF, art.901 alin.(31) CF, art.901 alin.(4) CF
9. Veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din
transmiterea dreptului de autor din domeniul literaturii și artei
Subiect: Persoane fizice în vîrstă de 60 ani care obțin venit din transmiterea dreptului de autor din
domeniul literaturii și artei
Obiect: Veniturile sub formă de royalty
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.z11) CF
10. Venituri sub formă de creștere de capital
Subiect: Persoana fizică care înstrăinează active
Obiect: Suma creşterii de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare
(scoatere din uz) a activelor de capital
Statutul: Sursă impozabilă
Conţinutul: Suma creşterii de capital în anul fiscal este egală cu 50% din suma excedentară a
creşterii de capital recunoscută peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul
anului fiscal.
Declararea: Declarația Forma CET08 se prezintă pînă la data de 25 martie a anului următor anului
fiscal de gestiune
Norma legislativă: Art.18 lit.e) CF, art.37–42 CF
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11. Veniturile din chirie (de la persoane fizice)
Subiect: Persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător și profesională
Obiect: Proprietate imobiliară transmisă în locaţiune, arendă, uzufruct
Statutul: Sursă impozabilă
Conţinutul: Subiecții impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi
transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 din Codul fiscal în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea
contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii
contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest
impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea
imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de
2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma
impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget
Declararea: Nu se declară
Norma legislativă: Art.18 lit.d) CF, art.901 alin.(34) CF, art.901 alin.(4) CF
12. Veniturile din chirie (de la persoane juridice)
Subiect: Persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător și profesională
Obiect: Proprietate imobiliară transmisă în locaţiune, arendă, uzufruct
Statutul: Sursă impozabilă
Conţinutul: Persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal reţin un impozit în mărime de 10% din
veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la
transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi
imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole
Declararea: Nu se declară
Norma legislativă: Art.18 lit.d) CF, art.901 alin.(3) CF, art.901 alin.(4) CF
13. Venitul obţinut sub formă de dobîndă (cu excepția depozitelor bancare)
Subiect: Plătitorul de dobînzi în folosul persoanei fizice
Obiect: Orice tip de dobîndă cu excepţia dobînzilor persoanelor fizice rezidente: de la depozitele
bancare, valorile mobiliare corporative, sub forma de obligaţiuni şi valorile mobiliare care sunt
instrumente ale pieţei monetare (certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare) precum şi la
depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de împrumut şi economii
pe teritoriul Republicii Moldova
Statutul: Sursă impozabilă
Conţinutul: Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în
folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină
din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată
Declarare: Declarația Forma CET08 se prezintă pînă la data de 25 martie a anului următor anului
fiscal de gestiune
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Norma legislativă: Art.18 lit.g) CF, art.89 CF, art.24 alin.(7) din Legea pentru punerea în aplicare a
titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.97
14. Venitul sub formă de dobîndă obţinut de persoanele fizice rezidente, cu excepţia celor
înregistrate într-o formă de organizare juridică a activității de întreprinzător, de la
depozitele bancare, valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile
mobiliare
Subiect: Persoane fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă juridică a activității
de întreprinzător
Obiect: Dobînzile
Statut: Sursă neimpozabilă
Conţinutul: Nu se impozitează, pînă la 1 ianuarie 2020, dobînzile persoanelor fizice rezidente, cu
excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la
depozitele bancare, valorile mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni şi valorile mobiliare,
care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile
bancare, precum şi de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile
de economii şi împrumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.24 alin.(7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului
fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.97
15. Dobînzile de la valorile mobiliare de stat
Subiect: Persoane fizice ce posedă valori mobiliare de stat
Obiect: Dobînzile de la valorile mobiliare de stat
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.u1) CF
16. Veniturile persoanelor fizice obţinute din activitatea desfășurată în baza patentei de
întreprinzător
Subiect: Persoane fizice ce activează în baza patentei de întreprinzător
Obiect: Veniturile obţinute din activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.x) CF
17. Despăgubiri şi indemnizaţii unice
Subiect: Persoane fizice în calitate de salariaţi sau de moștenitorii săi legali
Obiect: Despăgubirile şi indemnizațiile unice primite, conform legislaţiei, în urma unui accident de
muncă sau în urma unei boli profesionale
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
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Norma legislativă: Art.20 lit.b) CF
18. Compensațiile nominative plătite păturilor insuficient asigurate, precum şi prestațiile de
asigurări sociale, care nu sînt achitate sub formă de anuități
Subiect: Persoane fizice ce fac parte din păturile social vulnerabile ale populaţiei
Obiect: Compensaţiile nominative precum şi prestaţiile de asigurări sociale care nu sînt achitate
sub formă de anuităţi
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.h) CF
19. Compensația pagubelor morale
Subiect: Persoane fizice ce au suferit de pe urma pagubelor morale
Obiect: Compensații oferite ca urmare a stabilirii unor pagube morale
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.z3) CF
20. Plățile, precum şi alte forme de compensații acordate conform contractelor de asigurare
de sănătate
Subiect: Persoane fizice ce au suferit în urma unui caz de boală, de traumatisme sau în alte cazuri
de incapacitate temporară de muncă
Obiect: Plățile şi alte forme de compensații
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.c) CF
21. Bursele elevilor, studenţilor şi persoanelor aflate la învăţămînt postuniversitar sau la
învăţămînt postuniversitar specializat la instituţiile de învăţămînt de stat şi particulare
precum şi bursele acordate de către organizaţiile filantropice
Subiect: Elevii, studenţii şi persoanele aflate la învăţămînt postuniversitar
Obiect: Bursele
Statut: Sursă neimpozabilă
Conţinutul: Bursele acordate de către organizaţiile filantropice, cu excepţia retribuţiei pentru
activitatea didactică sau de cercetare, indemnizaţiile unice acordate tinerilor specialiști angajaţi la
lucru, conform repartizării, în localităţile rurale
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.e) CF
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22. Sumele pe care le primesc donatorii de sînge de la instituţiile medicale de stat
Subiect: Persoane fizice donatori de sînge
Obiect: Mijloacele băneşti primite de către donatorii de sînge
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.o) CF
23. Donaţiile în calitate de patrimoniu primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii
Moldova
Subiect: Persoane fizice cetăţeni ai RM ce beneficiază de un anumit patrimoniu obţinut cu titlu de
donaţie
Obiect: Mărimea patrimoniului obţinut ca donaţie
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.i) CF
24. Veniturile de la primirea gratuită a proprietăţii, inclusiv a mijloacelor băneşti
Subiect: Persoane fizice ce au intrat în posesia gratuită a proprietăţii, inclusiv a mijloacelor băneşti
Obiect: Veniturile ce au survenit ca rezultat al primirii gratuite a proprietăţii sau a mijloacelor
băneşti
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.j) CF
25. Pensiile alimentare şi indemnizaţiile pentru copii
Subiect: Persoane fizice ce beneficiază de pensii alimentare şi persoane ce au la întreţinere copii
Obiect: Mijloace băneşti sub formă de pensii alimentare şi indemnizaţii pentru copii
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.f) CF
26. Anuităţile obţinute în baza contractelor de asigurare a pensiei suplimentare, care au fost
încheiate pînă la intrarea în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal
Subiect: Persoane fizice ce au încheiate contracte de asigurare a pensiei suplimentare, pînă la
intrarea în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal
Obiect: Anuităţi
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
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Norma legislativă: Art.24 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului
fiscal nr. 1164-XIII din 24.04.97
27. Dotaţiile de stat, primele şi premiile care nu sînt specificate ca neimpozabile în legile prin
care se stabilesc aceste plăţi
Subiect: Persoane fizice ce beneficiază de mijloace băneşti din contul primelor, premiilor altele
decît cele neimpozabile precum şi de dotaţiile de stat
Obiect: Mijloace băneşti sub forma de dotaţii de stat, prime, premii altele decît cele neimpozabile
Statut: Sursă impozabilă
Declarare: Declarația Forma CET08 se prezintă pînă la data de 25 martie a anului următor anului
fiscal de gestiune
Norma legislativă: Art.18 lit.k) CF
28. Cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii (cu excepţia cîştigurilor ce nu
depăşesc 10% din scutirea personală)
Subiect: Persoana fizică care obține venit de la participarea în campanii promoţionale şi/sau
loterii
Obiect: Cîştiguri a căror valoare depăşeşte 10% din scutirea personală
Statut: Sursă impozabilă
Conţinutul: Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în
mărime de:
- 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care
valoarea fiecărui cîştig depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1), dar nu
depăşeşte 50 mii lei;
- 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care
valoarea fiecărui cîştig este egală sau depăşeşte 50 mii lei.
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.p1) CF, art.901 alin.(33) CF, art.901 alin.(4) CF
29. Cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea
fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală
Subiect: Persoana fizică care obține venit de la participarea în campanii promoţionale şi/sau loterii
Obiect: Cîştiguri, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 10% din scutirea personală
Statut: Sursă neimpozabilă, în timp ce nu depăşeşte 10% din scutirea personală
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.p1) CF, art.33 alin.(1) CF, art.901 alin.(4) CF
30. Cîştigurile din jocurile de noroc
Subiect: Persoana fizică care obține venit din participarea la jocurile de noroc
Obiect: Cîştiguri din jocurile de noroc
Statut: Sursă impozabilă
Conţinutul: Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime
de 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la campaniile promoţionale
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şi/sau din loterii
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.901 alin.(33) CF, art.901 alin.(4) CF
31. Ajutorul material obţinut de sportivi şi antrenori de la Comitetul Naţional Olimpic,
premiile, bursele sportivilor
Subiect: Antrenorii, sportivii şi tehnicienii ce fac parte din Comitetul Naţional Olimpic
Obiect: Ajutorul material, premiile, bursele şi indemnizaţiile acordate loturilor naționale în
vederea pregătirii şi participării la competițiile internaționale oficiale
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.s) CF
32. Ajutoarele primite de la organizații filantropice – fundații şi asociații obștești
Subiect: Persoane fizice ce beneficiază de ajutoare din partea organizațiilor filantropice
Obiect: Mijloacele băneşti sau bunurile primite sub formă de ajutoare financiare
Statut: Sursă neimpozabilă
Conţinutul: Ajutoarele respective se oferă în conformitate cu prevederile statutului acestor
organizații şi ale legislaţiei
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.l) CF
33. Venitul angajaţilor rezidenţi care activează în cadrul tratatelor internaţionale
Subiect: Persoane fizice rezidente ce activează în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare acreditate în Republica Moldova
Obiect: Venitul obţinut în cadrul tratatelor internaţionale de către angajaţii rezidenţi
Statut: Sursă impozabilă
Conţinutul: Venitul angajaţilor rezidenţi care activează în cadrul tratatelor internaţionale
menţionate se impozitează în modul general stabilit, dacă tratatul internaţional nu prevede altfel.
Declarare: Declarația Forma CET08 se prezintă pînă la data de 25 martie a anului următor anului
fiscal de gestiune
Norma legislativă: Art.54 alin.(3) CF
34. Premiul Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, ştiinţei
şi tehnicii, precum şi premiile elevilor şi profesorilor animatori
Subiect: Persoane fizice ce deţin Premiul Naţional al RM, elevii şi profesorii animatori
Obiect: Premiul Naţional al RM, premiile în mărimi stabilite în actele normative în vigoare, pentru
performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale,
zonale, republicane, regionale şi internaţionale
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.u) CF
12

CATALOGUL VENITURILOR
Fișele generalizatoare ale veniturilor impozabile și neimpozabile pentru persoanele fizice

35. Recompensa acordată membrilor (familiilor) gospodăriilor pentru participarea la sondaje
selective efectuate de organele de statistică
Subiect: Membrii (familiile) ce fac parte din gospodării țărănești (de fermieri)
Obiect: Mijloace băneşti sub formă de recompensă
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.w) CF
36. Veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare
Subiect: Persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier), care obțin venituri de la predarea materiei prime secundare
Obiect: Veniturile obţinute de la predarea materiei prime secundare, inclusiv a deșeurilor şi a
reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale
feroase şi neferoase, a reziduurilor industriale care conțin metale sau aliaje ale acestora şi
ambalajului returnabil, precum şi a acumulatoarelor electrice uzate
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.y) CF
37. Veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi
horticultură efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepția întreprinzătorilor
individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier)
Subiect: Persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier), care obțin venituri de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură
Obiect: Veniturile obţinute de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă
naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în
adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti
(de fermier)
Statut: Sursă neimpozabilă
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.20 lit.y1) CF
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38. Veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi
horticultură agenților economici
Subiect: Persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de
fermier)
Obiect: Veniturile obţinute de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă
naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în
adresa unui agent economic (inclusiv gospodărie țărănească sau întreprinzător individual)
Statut: Sursă impozabilă
Conţinutul: Persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal reţin un impozit în mărime de 2% din
plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta aferente livrării
producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate
din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată
Declarare: Nu se declară
Norma legislativă: Art.901 alin.(35) CF, art.901 alin.(4) CF
39. Alte venituri
Subiect: Persoane fizice rezidente şi nerezidente care obțin alte venituri
Obiect: Veniturile obţinute, cu excepţia celor specificate ca fiind neimpozabile în art.20 şi Legea
pentru punerea în aplicare a titlului I şi II din Codul fiscal
Statut: Sursă impozabilă
Declarare: Declarația Forma CET08 se prezintă pînă la data de 25 martie a anului următor anului
fiscal de gestiune
Norma legislativă: Art.18 lit.o) CF, art.71 lit.u) CF
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