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Ministerul Finanțelor, la solicitarea din 14.04.2020 privind prezentarea 

informațiilor aferente impozitului pe venit, comunică următoarele. 

Conform legislației fiscale, pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de 

întreprinzător (cetățeni), surse de venituri impozabile constituie, în principal: 

- plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile 

acordate de angajator, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare; 

- venitul înregistrat sub forma creşterii de capital; 

- venitul obţinut sub formă de dobîndă; 

- venitul obţinut sub formă de dividende; 

-  royalty (redevenţe); 

- veniturile obţinute de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, 

arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei 

terenurilor agricole; 

- cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau 

pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea 

personală stabilită la art.33 alin.(1); 

- cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig 

depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1); 

- veniturile obţinute din livrarea 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, cu excepţia laptelui natural, etc. 

 De menționat că, majoritatea surselor de venituri obținute de către persoanele 

fizice cetățeni se impozitează prin reținerea în prealabil/finală de către angajator/plătitorul 

venitului. Impozitul reținut se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea 

pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plăţile. 

Totodată, pentru unele surse de venituri impozabile (creșterea de capital, veniturile 

obţinute de la transmiterea altor persoane fizice care nu desfășoară activitate de 

întreprinzător în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a 

proprietăţii mobiliare şi imobiliare) persoanele fizice cetățeni urmează să achite impozitul 
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pe venit aferent venitului impozabil obținut, în mod individual, lunar cel tîrziu la data de 2 

a lunii în curs sau în avans – în cazul transmiterii proprietăţii mobiliare şi imobiliare în 

posesie şi/sau folosinţă și până la data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de 

gestiune, odată cu prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma CET18) 

– în cazul înstrăinării activelor de capital. 

Concomitent, menționăm că potrivit art.83 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, sînt 

obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice cetățeni 

care au obligații privind achitarea impozitului.  

Dreptul de a depune Declaraţia persoanei fizice privind impozitul pe venit îl au toți 

cetățenii Republicii Moldova. 

Astfel, informăm că pentru anul 2018, au fost prezentate în termenul stabilit de 

legislaţie (2 mai 2019) 320515 declaraţii a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe 

venit.  

Este de menţionat, ca anul 2018 a fost unul specific, deoarece în cadrul acestuia au 

fost stabilite 2 perioade fiscale, fiecare din acestea urmând a fi supuse declarării separate. 

Astfel, pentru prima etapă a perioadei fiscale 2018 (ianuarie - septembrie 2018) au 

fost prezentate 166115 declaraţii, iar pentru cea de a doua etapă (octombrie - decembrie 

2018) - 154400 declaraţii. 

Este necesar să remarcăm că începând cu octombrie 2018 pentru veniturile 

persoanelor fizice se aplică cota de 12% din venitul impozabil. Prin aplicarea unei cote 

unice a impozitului pe venit se reduce numărul contribuabililor care au obligaţia de 

depunere a declaraţiei şi achitare a impozitului pe venit. 

Prin urmare, suma impozitului pe venit achitată în mod individual de persoanele 

fizice ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător a constituit, în anul 2019 - 226 167,5 

mii lei. 

Pe lîngă aceasta, este de menţionat că de către persoanele juridice a fost reţinut şi 

achitat la buget impozit pe venit din salariu în sumă totală de 3 759 431,8 mii lei. 

Suplimentar, menționăm că nerespectarea condiţiilor de declarare şi/sau achitare a 

impozitului pe venit de către persoanele fizice ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător 

atrage după sine aplicarea majorării de întârziere pentru neplata impozitului în termenul 

stabilit de legislaţie şi următoarelor amenzi: 

- de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă prezentată sau întocmită cu 

încălcarea modului stabilit; 

- de la 20% la 30% din suma diminuării impozitului;  

- de la 80% la 100% din suma impozitului în cazul eschivării de la declarare și 

achitare. 

În partea ce ţine de evidenţa cetăţenilor care au obligaţii fiscale faţă de buget, 

comunicăm că în conformitate cu art.161 alin.(l) şi art.165 alin.(6) din Codul fiscal, 

Serviciul Fiscal de Stat ţine evidenţa obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice. 

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea onorării obligaţiilor de către 

contribuabili, în baza criteriilor de risc şi informaţiei disponibile din surse admise de 

legislaţie. Menţionăm că, onorarea obligaţiilor de către contribuabili se asigură prin 

întreprinderea, în primul rînd, a acţiunilor de conformare benevolă şi, doar în cazul 



epuizării instrumentelor de conformare benevolă, se recurge la acţiuni de verificare şi 

control. 

Totodată, informăm că potrivit art.6 alin.(5) lit.a) și alin.(10) din Codul fiscal, 

impozitul pe venit se include în componența impozitelor și taxelor de stat. Impozitele şi 

taxele percepute în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative adoptate în 

conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor 

locale.  

Este de menționat că, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(8) al Legii 

nr.397/2003 privind finanțele publice locale, Ministerul Finanţelor, în baza prezentei legi 

şi a legii anuale a bugetului de stat, efectuează defalcări de la impozitele şi taxele de stat şi 

transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale.  

Astfel, potrivit art.5 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b), alin.(4) lit.b) și alin.(5) lit.b) din 

Legea prenotată, din suma impozitul pe venitul persoanelor fizice (cetățeni) încasată în 

bugetul de stat se efectuează defalcări, conform cotelor procentuale, către bugetele locale, 

după cum urmează : 

– pentru bugetele satelor (comunelor) și ale orașelor (municipiilor) – 100% din 

volumul total colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective; 

– pentru bugetele orașelor-reședință de raion – 50% din volumul total colectat pe 

teritoriul unității administrativ-teritoriale respective; 

– pentru bugetele municipiilor-reședință de raion – 55% din volumul total colectat 

pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective; 

– pentru veniturile bugetelor raionale - 25% din volumul total colectat pe teritoriul 

oraşelor-reşedinţă de raion şi al municipiilor-reşedinţă de raion; 

– pentru veniturile bugetului central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic 

special - 100% din volumul total colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome; 

– pentru bugetul municipal Bălţi – 50% din volumul total colectat pe teritoriul 

municipiului Bălţi (cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din 

componenţa municipiului); 

– pentru bugetul municipal Chişinău – 50% din volumul total colectat pe teritoriul 

municipiului Chişinău (cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din 

componenţa municipiului). 

De asemenea, conform art.11 alin.(1) din Legea menționată supra, către bugetele 

locale se efectuează transferuri cu destinaţie generală din fondul de susţinere financiară a 

unităţilor administrativ-teritoriale, care se formează din impozitul pe venitul persoanelor 

fizice, nealocat sub formă de defalcări la bugetele locale, şi o cotă-parte din impozitul pe 

venitul obţinut din activitatea de întreprinzător, stabilită în legea bugetară anuală, pe baza 

datelor din ultimul an pentru care există execuţie bugetară definitivă.  

Importanța sistemului de impozitare este determinată în principal de finalitatea 

acestuia, și anume de realizarea cheltuielilor bugetare. Or, scopul principal al sistemului de 

impozitare este de a genera venituri suficiente pentru asigurarea finanțării cheltuielilor 

bugetare, ce au menirea de a pune în practică prioritățile statului în diverse domenii de 

ordin social, economic, educațional, etc. 



În acest sens, sistemul de impozitare și cheltuielile bugetare urmează a fi privite ca 

un tot întreg, iar consolidarea veniturilor bugetare, care aparțin cetățenilor, urmează să se 

transpună în creșterea investițiilor publice, creșterea gradului de protecție socială, etc. 

Pe lângă aceasta, conform art.7 și art.11 alin.(1) din Legea nr.239/2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, autorităţile publice sînt obligate, după caz, să 

întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a 

asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul 

decizional, inclusiv prin: 

a) diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate 

prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin afişarea lor la sediul 

acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzarea lor în mass-media centrală 

sau locală, după caz; 

b) informarea, în modul stabilit, asupra organizării procesului decizional; 

c) instituţionalizarea mecanismelor de cooperare şi de parteneriat cu societatea; 

d) recepţionarea şi examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite 

în corespundere cu legea, ale altor părţi interesate în scopul utilizării lor la elaborarea 

proiectelor de decizii; 

e) consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de examinarea proiectelor de 

decizii, conform prezentei legi. 

Consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi 

interesate se asigură de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de 

decizie prin următoarele modalităţi: dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie, 

referendum, solicitarea opiniilor experţilor în domeniu, crearea grupurilor de lucru 

permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanţilor societăţii civile. 

Prin urmare, întrucât impozitul pe venitul persoanelor fizice cetățeni constituie 

obiect al bugetelor locale, autoritățile publice locale  în procesul de adoptare a bugetelor 

locale precum și de elaborare a proiectelor de decizii privind distribuirea resurselor 

bugetare, urmează să asigure consultarea cetățenilor. 

Adițional, informăm că persoanele fizice - cetăţenii au dreptul de a-şi manifesta 

dreptul de a participa la procesul de gestionare a cheltuielilor prin desemnarea procentuală 

a impozitului pe venit achitat. 

Astfel, din suma impozitului pe venit achitat pentru perioada fiscală, 2% pot fi 

direcţionate în favoarea unei organizaţiei necomerciale sau cult religios prin depunerea 

declaraţiei CET18. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este publicată pe pagina 

web a Agenţiei Servicii Publice. 
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