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Modificări legislative  

27 mai 2014

Pe scurt

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat noi modificări şi completări ale legislaţiei fiscale, vamale, 

precum şi modificări privind asigurarea riscurilor în agricultură. 

În detaliu

Dintre cele mai importante amendamente aduse legislaţiei fiscale, menţionăm:  

 Termenul limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale şi stingerea obligaţiilor fiscale 

faţă de buget va fi data de 25 a lunilor menţionate în legislaţie. Această prevedere va intra în 

vigoare la data de 9 iulie 2014.

 A fost modificată definiţia de persoane aflate în întreţinere, aplicabilă începând cu 1 ianuarie 

2014.

 Persoanele fizice şi juridice care importă servicii, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în 

calitate de plătitori de TVA, sunt incluse în categoria de subiecţi ai impunerii cu TVA, din data 

de 1 ianuarie 2014.

 Începând cu 14 februarie 2014 se aplică o cotă majorată a accizei pentru mijloacele de 

transport care au o capacitate cilindrică de 2.500 cmଷ şi 3.000 cmଷ.

 Au fost operate modificări privind aplicarea sancţiunilor fiscale, în vigoare din data de 9 mai 

2014:

- micşorarea amenzilor ce ţin de utilizarea maşinilor de casă şi control; 

- excluderea sancţionării  pe fiecare caz pentru lipsa timbrelor de accize şi ruperea şi 

deteriorarea sigiliului.

 Începând cu data de 9 mai 2014, se aplică noi reguli referitoare la termenele de valabilitate ai 

vinietei.

De asemenea, prin noua lege au fost operate unele modificări ale legislaţiei vamale, dintre cele mai

importante fiind:

 S-a exclus conceptul de agent economic autorizat.

 Mărfurile care au fost puse în liberă circulaţie până la 1 ianuarie 2014, cu acordarea de 

facilităţi fiscale şi vamale pentru destinaţia finală, vor putea fi utilizate şi în alte scopuri decât 

cele pentru care au fost importate, fără achitarea drepturilor de import, după expirarea 

termenului de trei ani din momentul obţinerii facilităţilor. 

 Operaţiunile de import-export efectuate de agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii 

Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al ţării, sunt scutite de taxa pentru 

efectuarea procedurilor vamale, în conformitate cu modul aprobat de Guvern.

 Pentru mărfurile clasificate la poziţiile tarifare 1701 (zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr) 

şi 1702 (alte zaharuri), au fost introduse noi reglementări privind cerinţele cotei admisibile de 

import şi valoarea taxei vamale aplicabile. 

Modificările operate în legislaţia vamală au intrat în vigoare la data de 9 mai 2014. 
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Modificările privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură

vizează noi reguli de determinare a cuantumului subvenţiei şi noi condiţii de asigurare a riscurilor de 

producţie în agricultură - aplicabile din data de 9 mai 2014. 

[Sursa: Legea nr. 64 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 11 aprilie 2014, 

Monitorul Oficial nr. 110-114 (4749-4753) din 9 mai 2014]

De reţinut 

Prin recent publicata Lege de modificare şi completare a unor acte legislative, Parlamentul Republicii 

Moldova stabileşte noi termene de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale, noi reglementări privind 

operaţiunile de import – export ale mărfurilor, precum şi noi condiţii de asigurare a riscurilor în 

agricultură. 
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Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 

dumneavoastră specific,

Ionuţ Simion 

Partener

Ionut.Simion@ro.pwc.com
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Str. Maria Cibotari, 37

Chișinău, Republica Moldova

Tel.: + (373 22) 25 17 00

Fax: + (373 22) 23 81 20
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