Anexa nr.2
la Hot rîrea Guvernului nr. 77
din 30 ianuarie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la determinarea obliga iilor fiscale aferente impozitului pe venit
al persoanelor fizice care nu practic activitate de întreprinz tor
CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE
1. Obiectivul Regulamentului cu privire la determinarea obliga iilor fiscale
aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practic activitate de
întreprinz tor (în continuare – Regulament) const în reglementarea modului de
calculare i achitare a impozitului pe venit de c tre persoanele fizice – cet eni
reziden i, precum i de c tre persoanele fizice – cet eni nereziden i, modului de
determinare a scutirilor i deducerilor la care are dreptul contribuabilul, modului
de prezentare a declara iei cu privire la impozitul pe venit, termenele i modul de
achitare a acestui impozit în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, edi ie special ) (în continuare Cod) i a Legii pentru punerea în aplicare a
titlurilor I i II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în continuare
- Lege) (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, edi ie
special ), cu modific rile i complet rile ulterioare.
2. Subiec i ai impunerii sînt persoanele fizice, care nu practic activitatea
de întreprinz tor i pe parcursul perioadei declarate ob in venituri din orice surse
impozabile aflate în Republica Moldova, precum i venitul investi ional i
financiar ob inut din surse aflate în afara Republicii Moldova.
3. Obiect al impunerii este venitul brut, inclusiv facilit ile acordate de
patron, ob inut de persoanele fizice din toate sursele aflate în Republica
Moldova, precum i venitul investi ional i financiar ob inut din surse aflate în
afara Republicii Moldova, cu excep ia deducerilor i scutirilor la care au dreptul
aceste persoane.
4. Obiect al impunerii pentru cî tigurile i veniturile ce in de re inerea
final a impozitului din unele tipuri de venit (specificate la art.901 din Cod) este
exclusiv acest cî tig i/sau venit.
5. Subiec ii impunerii stabili i prin prezentul Regulament î i determin
obliga iile fiscale privind impozitul pe venit dup metoda de cas .
6. Cotele impozitului pe venit pentru perioada fiscal respectiv sînt
stabilite la lit. a) art.15 din Cod.
7. Componen a surselor de venit impozabile este expus la art.18 din Cod.
8. Componen a surselor de venit neimpozabile este expus la art. 20 din
Cod.
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CAPITOLUL II. FACILIT

I ACORDATE DE PATRON

9. Componen a facilit ilor acordate de patron, care reprezint surse de
venit impozabile, sînt expuse la art.19 din Cod.
În componen a facilit ilor acordate lucr torului de c tre patron se includ:
a) pl ile acordate salariatului de c tre patron pentru recuperarea
cheltuielilor personale, precum i pl ile în favoarea lucr torului, efectuate altor
persoane, cu excep ia pl ilor în bugetul asigur rilor sociale de stat i a primelor
de asigurare obligatorie de stat;
b) suma anulat a datoriei salariatului fa de patron;
c) suma pl tit suplimentar de c tre patron la orice plat a salariatului
pentru locuin a acordat de c tre patron;
d) suma dobînzii, ob inut ca rezultat al dep irii ratei de baz (rotunjit
pîn la urm torul procent întreg) stabilite de Banca Na ional a Moldovei în luna
noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune:
- la refinan area b ncilor comerciale prin opera iuni repo de cump rare a
hîrtiilor de valoare de stat pe termen de 2 luni – pentru împrumuturile acordate
pe un termen de pîn la 5 ani;
- la creditele pe termen lung – pentru împrumuturile acordate pe un
termen mai mare de 5 ani;
- fa de rata dobînzii calculat pentru împrumuturile acordate de c tre
patron salariatului, în func ie de termenul lor de acordare.
Suma facilit ii se determin conform formulei:
Rb - Rp
F = S x N x -------------- : 100%
365
unde:
F - suma facilit ii;
S - suma împrumutului;
N - num rul de zile în perioada pe parcursul c reia lucr torul s-a folosit de
împrumut;
Rb - rata de baz a dobînzii (rotunjit pîn la urm torul procent întreg)
respective, stabilit de Banca Na ional a Moldovei;
Rp - rata dobînzii calculat pentru împrumutul acordat de c tre patron;
e) cheltuielile patronului pentru darea propriet ii în folosin salariatului
în scopuri personale:
- în cazul în care bunurile sînt proprietate a patronului, cheltuielile
acestuia, determinate în procente din baza valoric , pentru fiecare bun dat în
folosin , în func ie de categoria de proprietate prev zut în art. 26 alin. (6) din
Cod, dup cum urmeaz :
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Categoria de proprietate

I

II

III

IV

V

Procente din baza valoric a
propriet ii pentru fiecare zi de
folosin

0,0082

0,0137

0,0274

0,0548

0,0822

- în cazul în care bunurile nu sînt proprietate a patronului facilitatea
acordat angajatului reprezint cheltuielile suportate de patron pentru ob inerea
dreptului de folosin asupra bunurilor, pentru fiecare zi de folosin ;
f) rs mintele în fondurile de pensii, cu excep ia celor efectuate în
fondurile de pensii calificate în baza prevederilor alin.(1) art. 64 i art. 69 din
Cod.
CAPITOLUL III. SCUTIRI I DEDUCERI
10. Scutirile se acord numai contribuabililor – persoane fizice – rezidente
ale Republicii Moldova.
11. Fiecare contribuabil are dreptul la una din scutirile personale prev zute
la alin. (1) sau (2) art. 33 din Cod.
12. Persoana fizic rezident aflat în rela ii de c torie are dreptul la o
scutire suplimentar în m rimea indicatorului prev zut la alin.(1) art.33 din Cod
pentru perioada fiscal respectiv , cu condi ia c so ul (so ia) nu beneficiaz de
scutire personal .
Persoana fizic rezident aflat în rela ii de c torie cu orice persoan
specificat la alin. (2) art. 33 din Cod are dreptul la o scutire suplimentar în
suma indicatorului prev zut în articolul nominalizat, cu condi ia c so ia (so ul)
nu beneficiaz de scutire personal .
13. Scutirea pentru persoanele între inute constituie indicatorul expus de
alin. (1) art. 35 din Cod pentru fiecare persoan între inut , cu excep ia
invalizilor din copil rie, pentru care scutirea constituie indicatorul prev zut la
alin. (1) art. 33 din Cod.
În scopul acord rii scutirilor, persoan între inut se consider persoana
care întrune te toate cerin ele de mai jos:
este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al so iei (so ului)
lui (p rin ii sau copiii, inclusiv înfietorii i înfia ii);
locuie te împreun cu contribuabilul sau nu locuie te cu acesta, dar î i
face studiile la sec ia cu frecven a unei institu ii de înv mînt mai mult de 5
luni pe parcursul anului fiscal;
este între inut de contribuabil;
are un venit ce nu dep
te indicatorul prev zut la alin. (1) art. 33 din
Cod.
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La acordarea scutirii pentru persoanele între inute se va ine cont de
veniturile din orice surs de venit ob inute de c tre persoanele între inute (atît
cele impozabile, cît i cele neimpozabile).
14. La ob inerea (pierderea) de c tre contribuabil pe parcursul anului fiscal
a dreptului la scutire pentru persoanele între inute, aceasta se acord (anuleaz )
din luna urm toare, dup luna în care a fost ob inut (pierdut) acest drept.
Excep ie sînt cazurile cînd persoana între inut pentru care se cere scutire a
ob inut un venit pe parcursul anului fiscal mai mare de indicatorul prev zut la
alin. (1) art. 33 din Cod. În asemenea cazuri contribuabilii nu au dreptul la
scutire pentru persoana între inut .
Scutirea pentru persoanele între inute se acord din momentul apari iei
acestui drept (inclusiv luna în care s-a n scut copilul) în condi iile respect rii
cerin elor prev zute la alin.(2) art.35 din Cod.
15. Dac contribuabilul-rezident ob ine (pierde) pe parcursul anului fiscal
dreptul la scutirea personal în m rimea indicatorului prev zut la alin. (2) art. 33
din Cod, ea se acord (anuleaz ) din luna urm toare dup luna în care a fost
ob inut (pierdut) acest drept.
Astfel, scutirile personale anuale se acord în m rimea ce constituie
raportul indicatorului prev zut la alin.(1) sau (2) art. 33 din Cod la num rul de
luni în an, pentru fiecare lun pe parcursul c reia contribuabilul are dreptul la
scutirea corespunz toare.
16. În cazul decesului contribuabilului scutirea personal sau scutirea
personal major (dup caz), se acord pentru lunile în care contribuabilul a fost
în via (inclusiv luna în care a avut loc decesul).
17. În cazurile în care contribuabilul i so ia (so ul) acestuia au beneficiat
pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personal , iar conform
rezultatelor anului fiscal au decis c so ia (so ul) se dezice de scutirea personal ,
contribuabilul are dreptul la scutirea acordat so iei (so ului), cu condi ia c so ia
(so ul) prezint declara ia, în care se dezice de scutirea sa personal care i-a fost
acordat pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obliga iei privind
impozitul pe venit.
În cazurile în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a
beneficiat de scutirea personal i de scutirea acordat so iei (so ului), iar
conform rezultatelor perioadei declarate ei au decis ca fiecare s foloseasc
scutirea sa personal , ambii urmeaz s prezinte declara iile, în care
contribuabilul se dezice de scutirea acordat so iei (so ului), de care a beneficiat
pe parcursul perioadei declarate, iar so ia (so ul) contribuabilului indic scutirea
sa personal .
18. Suma scutirilor personale anuale prev zute la alin. (1) i/sau (2) art. 33
din Cod se transmit în cuantum întreg, f a fi divizate între contribuabil i so ia
(so ul) acestuia.
19. Indiferent de faptul dac contribuabilul beneficiaz de scutirea
personal sau o transmite so ului (so iei) acesta continu s beneficieze de
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scutirea pentru persoanele între inute în condi iile prev zute la pct. 13 al
prezentului Regulament.
20. Dac pe parcursul anului fiscal so ii întrerup rela iile de c torie, în
cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea so ului (so iei), la prezentarea
declara iei fiecare dintre ei se vor folosi numai de scutirea personal , cu
recalcularea respectiv a obliga iunii privind impozitul pe venit.
21. Contribuabilului i se permite deducerea din venitul brut a urm toarelor
cheltuieli:
a) primele de asigurare obligatorie de asisten medical , achitate în
cuantumurile, determinate conform legisla iei în vigoare în perioada fiscal
respectiv (alin. (6) art. 36 din Cod);
b) contribu iile obligatorii în bugetul asigur rilor sociale de stat achitate
de persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale, în cuantumurile stabilite de
legisla ie (alin. (7) art. 36 din Cod) ;
c) cheltuielile de investi ii (alin. (4) art. 36 din Cod).
Se permite deducerea cheltuielilor de investi ii ce in de:
cheltuielile ordinare i necesare, achitate sau suportate pe parcursul anului
fiscal în scopul ob inerii venitului din investi ii;
dobînzile pe datorie, cu condi ia ca acestea s nu dep easc suma
venitului din investi ii, adic suma dobînzii sau chiria (arenda), sau royalty, sau
cre terea de capital ca urmare a vînz rii propriet ii (ob inute din activit i, altele
decît activitatea de întreprinz tor);
d)
rs mintele efectuate în fondul nestatal calificat de pensii (alin (2) art.
66 din Cod), în condi iile alin. (1) art. 67 din Cod;
În sensul prezentului Regulament, prin venit cî tigat al persoanei fizice se
în elege venitul brut calculat pentru munca în calitate de angajat, ob inut pentru
munca în calitate de antreprenor independent sau ob inut în alt mod, conform
legisla iei. No iunea respectiv nu include venitul sub form de pensii.
22. Se permite deducerea dona iilor f cute în scopuri filantropice sau de
sponsorizare pe parcursul anului fiscal, cu condi ia ca acestea s nu dep easc
indicatorul prev zut la alin.(1) art. 36 al Codului. În sensul prezentului
Regulament, venitul impozabil al contribuabililor se determin f
a se lua în
considerare scutirile prev zute la alin.(1) - (2) art. 33, art. 34 i art. 35 din Cod.
23. Se permite deducerea defalc rilor obligatorii în Fondul republican i
fondurile locale de sus inere social a popula iei efectuate pe parcursul perioadei
fiscale în cuantumurile stabilite de legisla ie.
24. Scutirile, stipulate la art. 33, art. 34 i art. 35 din Cod, nefolosite de
tre contribuabil în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachit rii de c tre
patron a salariului, se acord la data achit rii restan elor la salariu în baza
consim mîntului în scris al contribuabilului.
În acest caz, contribuabilul va indica în declara ie numai suma scutirilor
acordate de c tre patron la sursa de plat .
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Suma scutirilor nefolosite i se trece contribuabilului în contul scutirilor
pentru anul fiscal urm tor în urm toarele m rimi:
dac suma scutirilor nefolosite este mai mare decît suma salariului calculat
i neachitat – în m rimea ce nu dep
te cuantumul salariului neachitat;
dac suma scutirilor nefolosite este mai mic decît suma salariului calculat
i neachitat – în m rimea sumei totale a scutirilor nefolosite.
CAPITOLUL IV. CONFIRMAREA DREPTULUI
LA SCUTIRI I DEDUCERI
25. Confirmarea faptului c persoan fizic este rezident al Republicii
Moldova se efectueaz de c tre contribuabil prin unul din urm toarele
documente:
buletinul de identitate, adeverin a de na tere sau pa aportul în care este
indicat viza de re edin pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul perioadei
declarate;
actul de identitate provizoriu de modelul F-9, cu men iunea privind
cet enia, domiciliul i f num r de identificare de stat (IDNP);
certificatul eliberat de autoritatea administra iei publice locale din
Republica Moldova, de sec iile (birourile) de eviden
i documentare a
popula iei ale Ministerului Dezvolt rii Informa ionale i de agen ii economici
reziden i ai Republicii Moldova, care confirm faptul c contribuabilul s-a aflat
pe teritoriul Republicii Moldova;
documentul care confirm c contribuabilul este o persoan cu func ii de
spundere a Republicii Moldova care s-a aflat pe un anumit termen în exerci iul
func iunii peste hotarele republicii.
26. Dreptul la scutirea personal în m rimea indicatorului prev zut la alin.
(1) art. 33 din Cod se justific prin documentele indicate în pct. 25 al prezentului
Regulament, care confirm c contribuabilul este rezident al Republicii
Moldova.
27. Dreptul la scutirea personal în m rimea indicatorului prev zut la
alin.(2) art. 33 din Cod se justific prin:
1) documentele indicate în pct. 25 al prezentului Regulament, care
confirm c contribuabilul este rezident al Republicii Moldova; i
2) unul din documentele indicate în tabel:
Documentele care
Categoriile cet enilor
servesc drept temei
care au dreptul la
pentru acordarea
scutirea personal de
scutirii
10 000 lei pe an
1
2
1.S-a îmboln vit i a Legitima ia
suferit de boala actinic participantului la

Organele care elibereaz
documentele respective

3
Ministerele, direc iile
(sec iile) militar-
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provocat de consecin ele lichidarea
avariei de la C.A.E. consecin elor avariei
Cernobîl
de la C.A.E. Cernobîl
i certificatul
Consiliului de
Expertiz Medical a
Vitalit ii (CEMV)
2.Invalid i s-a stabilit c Legitima ia de
invaliditatea sa este în pensionar cu indicarea
leg tur cauzal cu avaria cauzei invalidit ii
de la C.A.E. Cernobîl
3.P rintele
sau
so ia Legitima ia care
(so ul) unui participant confirm dreptul la
zut în ac iunile de lupt înlesniri
pentru ap rarea integrit ii
teritoriale i independen ei
Republicii
Moldova,
precum i în ac iunile de
lupt
din
Republica
Afganistan
4.P rintele
sau
so ia Legitima ia care
(so ul) unui participant dat confirm dreptul la
disp rut în ac iunile de înlesniri
lupt
pentru ap rarea
integrit ii teritoriale i a
independen ei Republicii
Moldova, precum i în
ac iunile de lupt din
Republica Afganistan
5.Invalid ca urmare a Legitima ia de
particip rii la ac iunile de pensionar cu indicarea
lupt
pentru ap rarea cauzei invalidit ii
integrit ii teritoriale i a
independen ei Republicii
Moldova, precum i în
ac iunile de lupt din
Republica Afganistan
6.Invalid de r zboi
Legitima ia de
pensionar cu indicarea
cauzei invalidit ii

administrative de c tre
care au fost trimise aceste
persoane pentru lichidarea
avariei de la C.A.E.
Cernobîl i CEMV

Direc iile teritoriale de
asisten social , alte
organe împuternicite
Direc iile (sec iile) militaradministrative

Direc iile (sec iile) militaradministrative

Direc iile teritoriale de
asisten social

Direc iile teritoriale de
asisten social sau alte
organe de stat, abilitate cu
dreptul de a elibera
legitima ia respectiv
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7.Invalid din copil rie

Legitima ia de
pensionar cu indicarea
cauzei invalidit ii
8.Invalid de gradul I sau II Legitima ia de
pensionar cu indicarea
grupei invalidit ii

Direc iile teritoriale de
asisten social

Direc iile teritoriale de
asisten social sau alte
organe de stat, abilitate cu
dreptul de a elibera
legitima ia respectiv
Prim riile municipiilor,
9.Pensionar – victim a Legitima ia de
represiunilor
politice, pensionar i certificatul comitetele executive
raionale i organele
de reabilitare
ulterior reabilitat
împuternicite
28. Dreptul la scutirea acordat so iei (so ului) se confirm prin:
1) documentele indicate în pct. 25 al prezentului Regulament, care
confirm c contribuabilii (so ul i so ia) sînt reziden i ai Republicii Moldova;
2) certificatul de c torie.
29. Dreptul la scutirea pentru persoanele între inute se confirm :
A) în cazul în care persoana între inut este un descendent (înfiat) al
contribuabilului prin:
1) documentele indicate în pct. 25 al prezentului Regulament, care
confirm c contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
2) certificatul de na tere (înfiere) al persoanei între inute;
3) buletinul de identitate (pa aportul) al persoanei între inute sau
certificatul autorit ii administra iei publice locale a Republicii Moldova, care
confirm c persoana între inut locuie te împreun cu contribuabilul;
B) în cazul în care persoana între inut este un ascendent (înfietor) al
contribuabilului prin:
1) documentele indicate în pct. 25 al prezentului Regulament, care
confirm c contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
2) certificatul de na tere (înfiere) al persoanei între inute;
3) buletinul de identitate (pa aportul) al persoanei între inute sau
certificatul autorit ii administra iei publice locale, care confirm c persoana
între inut locuie te împreun cu contribuabilul;
C) în cazul în care persoana între inut este un descendent (înfiat) al so iei
(so ului) contribuabilului prin:
1) documentele indicate în pct. 25 al prezentului Regulament, care
confirm c contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
2) certificatul de c torie;
3) certificatul de na tere (înfiere) al persoanei între inute;
4) buletinul de identitate (pa aportul) al persoanei între inute sau
certificatul autorit ii administra iei publice locale, care confirm c persoana
între inut locuie te împreun cu contribuabilul;
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D) în cazul în care persoana între inut este un ascendent (înfietor) al
so iei (so ului) contribuabilului prin:
1) documentele indicate în pct. 25 al prezentului Regulament, care
confirm c contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
2) certificatul de c torie;
3) certificatul de na tere (înfiere) al persoanei între inute;
4) buletinul de identitate (pa aportul) al persoanei între inute sau
certificatul autorit ii administra iei publice locale, care confirm c persoana
între inut locuie te împreun cu contribuabilul.
În toate cazurile prev zute în prezentul punct ca document care confirm
persoana între inut locuie te împreun cu contribuabilul poate servi cartea de
imobil sau alt document care confirm acest fapt.
Dac persoana între inut este invalid din copil rie drept document
confirmativ serve te legitima ia respectiv eliberat de c tre direc iile teritoriale
de asisten social .
În cazurile în care persoana între inut nu locuie te împreun cu
contribuabilul, dar î i face studiile la sec ia cu frecven a unei institu ii de
înv mînt, în calitate de document serve te certificatul eliberat de institu ia de
înv mînt, care confirm c persoana între inut î i face studiile la sec ia cu
frecven la zi a unei institu ii de înv mînt mai mult de 5 luni pe parcursul
anului fiscal.
CAPITOLUL V. CRE TEREA I PIERDERILE DE CAPITAL
30. Suma cre terii sau pierderilor de capital se determin de c tre
contribuabili în cazurile vînz rii, schimbului sau altei forme de înstr inare
(scoatere din uz) a activelor de capital.
31. Componen a activelor de capital sînt reglementate de prevederile
Codului.
32. Cre tere de capital se consider excedentul sumei încasate în urma
vînz rii, schimbului sau altei forme de înstr inare (scoatere din uz) a activului de
capital în raport cu baza valoric a acestui activ.
33. Cre terea de capital se recunoa te ca venit în volumul ei deplin, cu
excep ia cazurilor prev zute în pct. 35, 37 i 43 ale prezentului Regulament.
34. Pierdere de capital se consider excedentul bazei valorice a activului
de capital în raport cu suma încasat în urma vînz rii, schimbului sau altei forme
de înstr inare (scoatere din uz) a lui.
Nu se recunosc pierderile de capital în urma înstr in rii (scoaterii din uz)
propriet ii private nefolosite în activitatea de întreprinz tor.
35. Suma încasat ca urmare a vînz rii, schimbului sau altui mod de
înstr inare (scoatere din uz) a activelor de capital este egal cu suma mijloacelor
ne ti i valoarea evaluat la pre ul de pia a activelor de capital ob inute sub
form nemonetar .
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În suma încasat ca urmare a vînz rii, schimbului sau altui mod de
înstr inare (scoatere din uz) a ac iunilor i altor titluri de proprietate în activitatea
de întreprinz tor nu se includ dividendele din de inerea ac iunilor i cotei de
participa ie.
În suma încasat ca urmare a vînz rii, schimbului sau altui mod de
înstr inare (scoatere din uz) a titlurilor de crean , nu se includ sumele dobînzilor
i comisioanelor pentru activitatea de intermediere în calitate de dealer.
36. Baza valoric a activului de capital este suma achitat de contribuabil
pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru
crearea acestui activ de capital.
Sumele achitate pentru procurarea, cheltuielile suportate pentru crearea
activelor de capital urmeaz a fi confirmate documentar.
37. Baza valoric a activului procurat este egal cu baza valoric a
activului transmis, majorat cu suma compensa iei acordate.
Pentru contribuabilul, care transmite activul de capital, baza valoric
ajustat a activului de capital transmis se majoreaz cu suma compensa iei
acordate.
Pentru contribuabilul, care ob ine activul de capital, baza valoric a
activului de capital ob inut se reduce cu suma compensa iei primite.
38. Dac în urma unei tranzac ii, contribuabilul ob ine în proprietate dou
sau mai multe active de capital, suma achitat se distribuie fiec rui activ de
capital ob inut propor ional cu valoarea lor de pia la data efectu rii tranzac iei.
39. Activele de capital aflate în posesia contribuabilului la 1 ianuarie 1998
se consider procurate la pre urile de pia , în vigoare la aceast dat .
40. Baza valoric a activelor de capital dobîndite în proprietatea
contribuabilului dup 1 ianuarie 1998 se determin în baza documentelor ce
atest trecerea dreptului de proprietate în conformitate cu legisla ia în vigoare
(contractul de vînzare-cump rare, factura de expedi ie, factura fiscal , precum i
alte documente care atest trecerea dreptului de proprietate).
41. Baza valoric a activului de capital, ob inut de c tre contribuabil ca
rezultat al unei dona ii dup 1 ianuarie 1998 este pre ul ce reprezint m rimea
maxim dintre baza valoric ajustat a activului de capital ce s-a creat la donator
sau pre ul lui de pia la momentul dona iei.
42. Baza valoric a activelor de capital sub form de ac iuni sau alte titluri
de proprietate în activitatea de întreprinz tor ob inut ca rezultat al contribu iei la
capitalul unui agent economic efectuate dup 1 ianuarie 1998 este valoarea
contribu iei exprimat în bani conform documentelor de fondare a agentului
economic.
43. Baza valoric a activelor de capital sub form de ac iuni i alte titluri
de proprietate în activitatea de întreprinz tor, în cazul în care contribuabilul
ob ine de la mai multe persoane proprietatea asupra unui i aceluia i agent
economic care reflect valori diferite, se determina în m rimea mediei aritmetice
calculate.
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44. În caz de nerecunoa tere a venitului la înlocuirea for at a propriet ii,
baza valoric a propriet ii de înlocuire se consider baza valoric ajustat a
propriet ii înlocuite.
Proprietatea se consider înlocuit în mod for at, dac ea este par ial sau
total distrus , furat , sechestrat sau destinat demol rii, ori dac contribuabilul
este for at într-un oarecare alt mod s i abandoneze proprietatea din cauza
pericolului sau inevitabilit ii uneia din ac iunile sau evenimentele men ionate.
45. Contribuabilul nerezident, care ob ine statut de rezident, are dreptul s
determine valoarea activelor de capital ce-i apar in la data ob inerii statutului de
rezident, care se determin în modul general stabilit.
46. Cre terea sau pierderile de capital nu se recunosc în cazul transmiterii
(redistribuirii) activelor de capital între:
a) so i; sau
b) fo tii so i, în cazul în care o astfel de redistribuire (transmitere) rezult
din necesitatea împ irii propriet ii comune în caz de divor .
47. M rimea cre terii de capital recunoscute, rezultat din înstr inarea de
tre contribuabil a locuin ei, se mic oreaz cu suma de 10 000 lei pentru fiecare
din anii ce urmeaz dup anul 1997, pe parcursul c ruia (sau c rora) ea a fost în
proprietatea cet eanului i s-a considerat ca locuin de baz a lui. Aceast
prevedere nu se aplic în cazul locuin ei de baz a c rei baz valoric este
valoarea estimat în modul stabilit.
Locuin de baz se consider locuin a care s-a aflat în proprietatea
contribuabilului pe parcursul a nu mai pu in de 3 ani, perioad care expir la data
înstr in rii i care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de
baz .
Domiciliu de baz se consider locul de trai permanent al contribuabilului,
unde are viz de domiciliu (re edin ), cu excep ia vizei temporare.
48. Suma cu care se mic oreaz m rimea cre terii de capital (10 000 lei
pentru fiecare an) se acord , inclusiv pentru anul în care locuin a de baz a
devenit proprietate a cet eanului, precum i pentru anul în care a avut loc
înstr inarea locuin ei.
49. Persoana care face o dona ie se consider c a vîndut bunul donat la un
pre ce reprezint m rimea maxim dintre baza lui valoric ajustat sau valoarea
lui estimat la pre uri de pia în momentul dona iei.
50. Contribuabilul care pierde statutul de rezident se consider c i-a
vîndut activele de capital, cu excep ia propriet ii imobiliare, la pre urile de pia
în vigoare la data cînd a pierdut statutul de rezident.
51. La data decesului contribuabilului, toat proprietatea acestuia (cu
excep ia celei, venitul de pe urma c reia este scutit de impozite) se consider ca
fiind vîndut mo tenitorilor la pre ul ei de pia .
Baza valoric a propriet ii men ionate mai sus este egal cu valoarea ei de
pia .
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52. Proprietatea, venitul de pe urma c reia este scutit de impozite, include:
a) locuin a de baz a contribuabilului decedat;
b) proprietatea privat material a persoanei decedate, care nu a fost utilizat
în activitatea de întreprinz tor i nu a rezultat din activitatea de investi ii, cu
excep ia cazului prev zut la lit .c);
c) proprietatea material privat a membrului decedat al gospod riei
ne ti
(de fermier),în cazul mo tenirii ei de c tre un membru al gospod riei sau o
persoan care devine membru al acestei gospod rii;
d) anuit ile i alt venit de pe urma utiliz rii propriet ii, cu caracter de pl i
periodice, care sînt impozabile pentru mo tenitori.
53. Pentru mo tenitori, baza valoric a activelor de capital, venitul de pe
urma c rora este scutit de impozite, este egal cu baza valoric ajustat a lor,
care s-a creat la contribuabilul decedat.
54. Dac pachetul de control (50% sau mai multe cote de participa ie) al
agentului micului business se transmite în urma decesului proprietarului în
posesia mo tenitorilor, ace tia în locul determin rii cre terii sau pierderilor de
capital conform pct. 53 al prezentului Regulament, pot s determine bazele
valorice ale cotelor lor în acest pachet de control, pornind de la baza valoric
ajustat a pachetului de control, care a apar inut contribuabilului decedat.
În astfel de cazuri baza valoric a pachetului de control pentru mo tenitori
va fi baza valoric ajustat a lui care s-a creat la persoana decedat .
55. Dac la momentul decesului, contribuabilul se afl în posesia
pachetelor de control a mai multor agen i ai micului business, prevederile pct. 54
al prezentului Regulament se aplic numai fa de un singur agent, la alegerea
mo tenitorilor de gradul întîi.
Mo tenitori de gradul întîi se consider so ul supravie uitor, descenden ii
i ascenden ii contribuabilului (inclusiv înfia ii i înfietorii).
56. Suma cre terii de capital în perioada declarat , care este inclus în
componen a venitului brut, este egal cu 50% din suma excedentar a cre terii de
capital recunoscut în perioada declarat asupra oric ror pierderi de capital
suportate pe parcursul acestei perioade.
57. Deducerea pierderilor de capital în perioada declarat se permite în
limitele cre terii de capital ob inute în aceea i perioad . Excep ie fac cazurile
indicate în pct. 59 al prezentului Regulament.
58. Pierderile de capital a c ror deducere în perioada declarat nu este
permis conform pct. 57 al prezentului Regulament, sînt considerate ca pierderi
de capital suportate în anul fiscal urm tor. Perioada de timp, pe parcursul c reia
pot fi trecute pierderile de capital nu este limitat .
59. Restric iile privind deducerea pierderilor de capital prev zute în pct.
57 al prezentului Regulament nu se aplic contribuabilului pentru anul fiscal în
care a decedat. În cazurile cînd suma pierderilor de capital a contribuabilului în
anul în care a decedat dep
te suma cre terii de capital ob inute de el în acela i
an, suma excedentar a pierderilor asupra cre terii de capital se deduce din
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venitul brut al contribuabilului ob inut pe parcursul anului fiscal în care a
decedat.
Capitolul VI. IMPOZITAREA VENITULUI CONTRIBUABILULUI
DECEDAT
60. Venitul ob inut de c tre contribuabilul decedat se consider ca venit
ob inut de c tre o singur persoan fizic i se impoziteaz conform declara iei
prezentate în numele contribuabilului decedat de c tre persoana care-i
administreaz succesiunea.
61. La determinarea venitului impozabil al contribuabilului – rezident în
anul fiscal în care a decedat se permit deducerile i scutirile la care el a avut
dreptul pe parcursul anului fiscal în care a decedat.
62. La determinarea venitului impozabil ob inut de contribuabilul –
rezident decedat în anii urm tori, dup anul în care a avut loc decesul se permit
deducerile la care are dreptul i nu se permit scutirile.
CAPITOLUL VII. PREVEDERI PENTRU NEREZIDEN I
63. Persoana fizic nerezident care prezint declara ia are dreptul la
trecerea în cont a impozitelor re inute la sursa de plat din pl ile salariale în
conformitate cu art. 88 al Codului.
64. Este scutit de impozit venitul membrilor personalului diplomatic i
consular, al personalului administrativ i tehnic i al personalului de serviciu al
acestora, precum i al membrilor familiilor lor (dac nu sînt cet eni ai
Republicii Moldova sau dac nu au re edin permanent în Republica
Moldova).
65. Nu se impoziteaz venitul ob inut de c tre personalul str in
(consultan ii) care activeaz în cadrul tratatelor interna ionale la care Republica
Moldova este parte. Venitul angaja ilor reziden i care activeaz în cadrul
tratatelor interna ionale men ionate se impoziteaz în modul general stabilit, dac
tratatul interna ional nu prevede altfel. Lista tratatelor interna ionale privind
asisten a tehnic , la care Republica Moldova este parte, i proiectele de asisten
tehnic se aprob de Guvern.
66. Impozitul pe venit la sursa de plat se re ine de la nereziden i,
indiferent de forma i locul achit rii venitului.
67. La determinarea venitului impozabil al contribuabilului – nerezident se
ine cont numai de venitul ob inut din sursele aflate în Republica Moldova. Se
permite deducerea numai a acelor cheltuieli, pierderi i pl i legate direct de
ob inerea acestui venit în cazul în care aceasta este prev zut în Cod.
68. Persoana fizic , care înceteaz a fi persoan rezident , este considerat
persoana care ca i cum ar fi vîndut toat proprietatea, cu excep ia propriet ii
imobiliare, la pre ul ei de pia la momentul cînd a încetat de a mai fi rezident .
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69. Orice persoan fizic - nerezident , care ob ine statutul de rezident are
dreptul la determinarea valorii de pia a propriet ii sale în momentul ob inerii
statutului de rezident, valoarea determinat în acest mod constituie baza valoric
a propriet ii sale, care se ia în considerare la determinarea venitului lui în urma
vînz rii acestei propriet i.
CAPITOLUL VIII. TRECEREA IMPOZITULUI ÎN CONT
70. Contribuabilul are dreptul s depun declara ia în cazurile în care suma
impozitului pe venitul re inut i/sau achitat de sine st tor dep
te suma
impozitului pe venitul calculat din venitul total ob inut în perioada declarat . În
astfel de cazuri, în baza declara iei se efectueaz recalcularea impozitului pe
venit i suma pl tit în plus poate fi trecut în contul achit rii datoriilor aferente
altor impozite, iar în lipsa acestora se restituie.
De asemenea, organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, cu acordul
contribuabilului, are dreptul s treac suma respectiv în contul achit rilor
ulterioare ale impozitului pe venit.
Trecerea în cont a sumelor impozitului pe venit re inute conform art. 88,
89 i 90 din Cod se efectueaz în baza Informa iei privind tipul venitului achitat,
suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35 din Cod, suma
deducerilor prev zute la alin. (6) i (7) art.36 din Cod, precum i suma
impozitului re inut, în cazul re inerii, prezentate persoanei fizice de c tre orice
persoan care desf oar activitate de întreprinz tor, orice reprezentan ,
conform pct.20) art.5 din Cod, institu ie, organiza ie, inclusiv orice autoritate
public i institu ie public care a efectuat pl i în folosul persoanelor fizice, în
termen de pîn la 1 martie al anului fiscal imediat urm tor celui în care au fost
efectuate pl ile conform prevederilor alin. (4) art. 92 din Cod.
71. În cazul în care contribuabilul a îndreptat suma impozitului re inut
i/sau achitat în plus spre achitarea datoriilor la alte impozite sau în contul
achit rii impozitului pe venit pe perioada urm toare, suma impozitului spre
rambursare se mic oreaz cu sumele men ionate, iar spre restituire se îndreapt
numai diferen a pozitiv dintre sumele respective.
La sumele impozitului pe venit re inut i/sau achitat în plus, trecut în
contul achit rii datoriilor la alte impozite sau în contul achit rii impozitului pe
venit pe perioada urm toare, nu se calculeaz dobînda.
CAPITOLUL IX. IMPOZITAREA VENITULUI DIN INVESTI II I
VENITULUI FINANCIAR OB INUTE ÎN STR IN TATE
72. În componen a venitului din investi ii i venitului financiar ob inute în
str in tate, se includ urm toarele tipuri de venituri, ob inute peste hotarele
Republicii Moldova:
dividendele;
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dobînda;
royalty;
chiria (arenda);
venitul de la înstr inarea activelor de capital.
73. Se permite deducerea cheltuielilor suportate în leg tur cu ob inerea
venitului din investi ii i venitului financiar ob inute în str in tate (în contextul
alin.(4) art.36 din Cod), dar numai în limita venitului ob inut.
74. Trecerea în cont a impozitului achitat în str in tate este expus la art. 82
din Cod.
75. Se permite trecerea în cont a impozitului achitat pe parcursul perioadei
declarate în str in tate pe venitul din investi ii i venitul financiar cu condi ia
prezent rii de c tre contribuabil a documentului, care confirm achitarea
(re inerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova, certificat de
organul competent al statului str in respectiv, cu traducere în limba de stat.
76. M rimea trecerii în cont, pentru orice an fiscal nu poate dep i suma
care ar fi fost calculat la cotele aplicate în Republica Moldova fa de acest
venit.
77. Trecerea în cont a impozitului achitat în alt stat se efectueaz în anul în
care venitul respectiv este supus impozit rii în Republica Moldova.
CAPITOLUL X. PREZENTAREA DECLARA IEI I ACHITAREA LA
BUGET A IMPOZITULUI PE VENIT
78. To i contribuabilii au dreptul de a prezenta declara ia persoanei fizice
cu privire la impozitul pe venit.
79. Declara ia se prezint de orice contribuabil – persoan rezident
(cet ean al Republicii Moldova, cet ean str in, apatrid, inclusiv membrii
societ ilor i ac ionarii fondurilor de investi ii), care are obliga ia de a achita
impozitul pe venit.
Ace tia sînt contribuabilii la care suma impozitului calculat din totalul
veniturilor ob inute pe parcursul perioadei declarate este mai mare decît suma
impozitului pe venit, re inut la sursa de plat pe parcursul acestei perioade i/sau
achitat de sine st tor.
80. Contribuabilul persoan rezident (cet ean al Republicii Moldova,
cet ean str in, apatrid, inclusiv membrii societ ilor i ac ionarii fondurilor de
investi ii), indiferent de obliga iile de achitare a impozitului pe venit, este obligat
prezinte declara ia, chiar dac nu are obliga ii de a achita impozitul pe venit,
dac pe parcursul anului fiscal:
a) a ob inut din surse, altele decît salariul, un venit impozabil anual ce
dep
te m rimea scutirii personale, stabilit conform alin.(1) art.33 din Cod;
b) a ob inut venit impozabil sub form de salariu, care dep
te suma
indicat la liniu a a doua lit. b) alin.2 art.83 din Cod, cu excep ia persoanelor
fizice care au ob inut un astfel de venit la un singur loc de munc ;
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c) a ob inut venit atît sub form de salariu, cît i din surse, altele decît
salariul, dac acest venit impozabil dep
te suma indicat la liniu a a treia lit.b)
alin.2 art.83 din Cod;
d) inten ioneaz s i schimbe domiciliul permanent din Republica
Moldova în alt ar . În acest caz contribuabilul prezint declara ia pe întreaga
perioad a anului de gestiune cît a fost rezident;
e) administreaz succesiunea proprietarului decedat.
81. Declara ia se prezint la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat
nu mai tîrziu de 31 martie a anului, care urmeaz nemijlocit dup anul fiscal
declarat.
Termenul limit de prezentare a declara iei, care revine pe ziua de odihn
(nelucr toare) sau s rb toare, se transfer pe prima zi de lucru, dup ziua de
odihn sau s rb toare.
În cazul schimb rii domiciliului permanent al cet eanului din Republica
Moldova în alt ar , declara ia se prezint pîn în ultima zi de lucru ce precede
ziua de plecare din Republica Moldova.
82. În cazul în care contribuabilul depune cerere în scris, organul teritorial
al Serviciului Fiscal de Stat poate prelungi termenul de prezentare a declara iei
pîn la 90 de zile. Termenul se prelunge te numai în cazul în care cererea a fost
depus înainte de expirarea termenului stabilit pentru prezentarea declara iei.
Modelul cererii privind prelungirea termenului de prezentare a declara iei
este prezentat conform anexei la prezentul Regulament.
83. Contribuabilul care prezint declara ia, calculeaz de sine st tor
suma impozitului pe venit necesar achit rii (ramburs rii) la (de la) buget.
Impozitul pe venit se achit la buget nu mai tîrziu de termenul stabilit
pentru prezentarea declara iei, f a se ine cont de prelungirea lui, adic nu mai
tîrziu de 31 martie a anului care urmeaz nemijlocit dup anul fiscal declarat.
În cazurile în care contribuabilul prezint declara ia din motivul schimb rii
domiciliului permanent din Republica Moldova în alt ar , impozitul se achit
nu mai tîrziu de ultima zi lucr toare anterioar zilei plec rii din Republica
Moldova.
Impozitul pe venit se achit pe teritoriul unit ii administrativ-teritoriale,
unde se depune declara ia.
84. Recalcularea i restituirea impozitului pe venit se efectueaz în baza
declara iei, care se prezint organelor teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat, iar
dobînda se apreciaz pentru perioada determinat conform modului prev zut de
art. 176 din Cod.
85. Contribuabilul depune declara ia la organul teritorial al Serviciului
Fiscal de Stat, unde el î i are domiciliul de baz (viza de re edin ) în momentul
prezent rii ei.
În cazul în care contribuabilul nu dispune de domiciliu de baz , declara ia
se prezint la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza c ruia se
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deserve te întreprinderea, care a constituit ultimul loc de munc a persoanei
fizice.
Contribuabilii care au domiciliu de baz în unit ile administrativteritoriale care nu au rela ii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova,
prezint declara ia la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza c ruia
se deserve te întreprinderea care are rela ii cu sistemul bugetar al Republicii
Moldova i care a constituit ultimul loc de munc al persoanei fizice respective.
CAPITOLUL XI. ACHITAREA IMPOZITULUI DIN DAREA ÎN
FOLOSIN
A PROPRIET II IMOBILIARE
86. Achitarea impozitului de c tre persoanele fizice din darea în folosin
a propriet ii imobiliare se efectueaz în conformitate cu prevederile alin. (34) i
alin.(4) art.901 din Cod.
Subiec ii impunerii persoane fizice, care nu desf oar activitate de
întreprinz tor i transmit altor persoane, decît cele specificate la alin.(1) art.90
din Cod, în posesie i/sau în folosin (loca iune, arend , uzufruct) proprietate
imobiliar , achit impozit în m rime de 5% din valoarea contractului.
Persoanele fizice men ionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data
încheierii contractului, s înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza
ruia sînt deservite.
Impozitul se achit lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans.
Dac proprietatea imobiliar a fost transmis în posesie i/sau în folosin
(loca iune, arend , uzufruct) dup data de 2, termenul de plat în aceast lun va
fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în
avans nu se va restitui din buget.
Achitarea impozitului din darea în folosin a propriet ii imobiliare
scute te beneficiarul venitului specificat de la includerea în componen a
venitului brut, precum i de la declararea acestuia.
Prevederile respective se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2008.
CAPITOLUL XII. REGULI SPECIALE REFERITOARE LA VENIT
87. Venitul ob inut în valut str in se recalculeaz în valut na ional la
cursul de schimb al B ncii Na ionale a Moldovei la data achit rii lui. Modul de
evaluare a rezultatelor ob inute din efectuarea opera iunilor în valut str in , în
scopul determin rii obliga iunilor fiscale, se determin în conformitate cu actele
normative ale Guvernului.
88. Orice persoan care desf oar activitate de întreprinz tor, orice
reprezentan , conform pct.20) art.5 din Cod, institu ie, organiza ie, inclusiv
orice autoritate public i institu ie public care efectueaz pl i în folosul
persoanelor fizice, în termen de pîn la 1 martie al anului fiscal imediat urm tor
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celui în care au fost efectuate pl ile, este obligat s prezinte beneficiarului
acestor pl i informa ii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma
scutirilor acordate conform art. 33-35 din Cod, suma deducerilor prev zute la
alin. (6) i (7) art.36 din Cod, precum i suma impozitului re inut în modul
stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîng Ministerul Finan elor.
În cazurile în care contribuabilii î i schimb domiciliul permanent din
Republica Moldova în alt ar , informa ia nominalizat se elibereaz în termen
de trei zile lucr toare de la data solicit rii acesteia.
89. Modelul declara iei, precum i modul de completarea a acesteia se
efectueaz în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîng
Ministerul Finan elor.
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Anex
la Regulamentul cu privire la determinarea
obliga iilor fiscale aferente impozitului pe venit
al persoanelor fizice care nu practic
activitate de întreprinz tor
Inspectoratul Fiscal de Stat pe
________________________________
de la ____________________________
(numele, prenumele contribuabilului)

codul fiscal _______________________
________________________________
(adresa, domiciliului permanent)

CERERE
În baza alin. (8) art. 83 din Codul fiscal, rog s prelungi i pîn la “____”______________ 200__
termenul de prezentare a Declara iei cu privire la impozitul pe venit, în leg tur cu circumstan ele ap rute din
urm toarele motive:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________
_____________________
(numele, prenumele)

(semn tura)

____________________
(data)

AVIZ
Inspectoratul fiscal de stat pe__________________ autorizeaz prelungirea termenului de prezentare a
Declara iei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscal _______ pîn la “____”_________ 200_.
În caz de nerespectare a termenului men ionat o s purta i r spunderea stabilit conform prevederilor
Titlului V din Codul fiscal i prevederilor Codului cu privire la contraven iile administrative.
eful inspectoratului _______________________________

L. . ____________________

(numele, prenumele)

(semn tura)

Avizul nr. _____ din “___”_____________ 200_ am primit:
__________________
________________________________
(data)

___________________

(numele, prenumele)

(semn tura)

…………………………………………………………................……………………………………………………………………………………………………........................

__________________

______________________________

(data i num rul)

(numele, prenumele contribuabilului)

______________________________
(codul fiscal)
_______________________________________________
(adresa)

AVIZ
Inspectoratul fiscal de stat pe__________________ autorizeaz prelungirea termenului de prezentare a
Declara iei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscal _______ pîn la “____”_________ 200_.
În caz de nerespectare a termenului men ionat o s purta i r spunderea stabilit conform prevederilor
Titlului V din Codul fiscal i prevederilor Codului cu privire la contraven iile administrative.

eful inspectoratului _____________________________
(numele, prenumele)

L. .

__________________
(semn tura)

