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Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale
Direcţia Marilor Contribuabili
Privind modul de reflectare în Declaraţia persoanei fizice
cu privire la impozitul pe venit CET08 a datelor, incluse
în Anexa nr. 7 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010

Întru evitarea neclarităţilor şi greşelilor la întocmirea Declaraţiei persoanei fizice cu
privire la impozitul pe venit (forma CET08), Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce
spre cunoştinţă următoarele.
Suma, reflectată în col.2 „Suma venitului îndreptată spre achitare”din Informaţia
privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe
venit reţinut din aceste venituri (anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010)
(în continuare – Informaţia), include suma, reflectată în col. 3 “Suma plăţilor salariale
aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent” din Informaţie.
Astfel, la întocmirea Declaraţiei CET08 suma, reflectată în col.2 din Informaţie se va
reflecta în rînd. 1.1 “Plăţile salariale” din Declaraţie CET08.
Suma, indicată în col.3 din Informaţie, se va reflecta în rînd. 1.2 „Plăţile salariale
nechitate de către patron în anul precedent” din Declaraţie numai în cazul în care lucrătorul
nu a folosit în anul fiscal precedent scutirile la care a avut dreptul, din cauza neachitării
salariului, adică numai în cazul în care în Declaraţie se va completa rînd. 2.1.2 “Scutirile
nefolosite în anul precedent”. În caz contrar suma, reflectată în col. 3 din Informaţie în
Declaraţia CET08, nu se va indica.
Totodată, menţionăm că conform prevederilor alin.(11) art. 24 din Lege pentru
punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, scutirile, stipulate la art. 33, 34 şi 35
din Codul fiscal şi nefolosite de către contribuabil în anul fiscal precedent, ca rezultat al
neachitării de către patron a salariului, se acordă la data achitării restanţelor la salariu.
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