MINISTERUL FINANELORR

MMHMCTEPCTBO DHHAHCOb

AL REPUBLICII MOLDOVA

PECIIYB.JIMKH MoJIJOBA

SERVICIUL FISCAL DE STAAT
MD-2005,

rocyJAPCTBEHHAA HAJIOroBAH
mun.

Chi_inu, str. Constantin
tel. (373 22)
82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54,Tänase nr.9

CJIYKBA

mailasis.md

www.sls.mnd
1august 2020 Nr.26-15/1-13/A8AC6
La f./nr. din 29.07.2020

GRECU Valerii
MD-6801, or. laloveni,
str. Bälcescu, 2

Serviciul Fiscal de Stat a examinat adresarea
cu privire la prezentarea informaiei
aferent
reinerii contribuiilor din salariu _i comunic urmtoarele.
In conformitate cu
prevederile art.88 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare patron care
lucrtorului salariu (inclusiv primele _i facilitäjile acordate) este obligat s calculeze, tinând plate_te
cont de
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un impozit, determinat

Astfel, potrivit pet.36, cap.IV din Regulamentul aprobat prin Hotrîrea

Guvernului nr. 697 din

conform modului stabilit de Guvern.
22.08.2014 Cu privire la reinerea impozitului pe venit din salariu i din alte pläti efectuate de ctre
angajator în folosul angajatului, impozitul pe venit se calculeaz _i se reine de ctre angajator la
momentul îndreptrii venitului impozabil spre plat, determinat ca diferena dintre venitul obtinut de
angajat sub form de salarii (inclusiv prime, facilitäi etc.) i suma deducerilor permise de legislaie
(prime de asigurri obligatorii de asisten
medical i contribuia individual de asigurri sociale de

stat obligatorii), precum _i a scutirilor la care are dreptul angajatul, conform legislaiei
Pentru perioada fiscal

corespunztoare

fiscale.

anului 2020, suma impozitului pe venit se determin

pentru persoanele fizice în märime de 12% din venitul anual impozabil (conform art.15 lit.a) din
Codul fiscal).
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obligatorie de asistent

modul i

termenele de achitare a primelor de asigurar

asig

medical .
de

contribuiile

asigurri

Astfel, pentru perioada anului 2020, constituie
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