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 Noi reglementări fiscale şi vamale 

6 mai 2014 

Pe scurt 

Autorităţile Republicii Moldova au publicat o nouă Lege de modificare şi completare a legislaţiei 

fiscale şi vamale.  

În detaliu 

Codul Fiscal 

Impozitul pe venit  

 

Au devenit impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor 

individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti, din livrarea laptelui natural către agenţii economici.  

 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

Prin textul noii legi se confirmă aplicarea cotei reduse de 8% TVA pentru producţia din fitotehnie şi 

horticultură în formă naturală, precum şi pentru producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie 

şi sacrificată, produsă, importată şi livrată pe teritoriul ţării. 

 

S-au anulat anumite poziţii tarifare ale mărfurilor care beneficiază de  scutire de TVA. 

 

Se precizează termenele de achitare pentru obligaţiile de plată a TVA aferente tranzacţiilor 

de leasing operaţional şi financiar, după cum urmează: 

 în cazul livrării de mărfuri şi servicii, data livrării este considerată data specificată în contract 

pentru plata ratei de leasing; 

 în cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului. 

 

Accizele  

S-a majorat de la 45 lei+24% la 75 lei+24% cota accizei pentru ţigaretele cu filtru care conţin tutun. 

 

Taxele locale 

Au fost anulate noţiunile de cotă maximă a taxei locale şi servicii de deservire socială.  

 

De asemenea, s-au reintrodus taxele locale pentru parcaj, pentru posesorii de câini, şi s-a introdus 

taxa de salubrizare, cu precizarea subiecţilor şi obiectelor impunerii. Totodată s-a abrogat taxa pentru 

unităţile stradale de comerţ şi de prestare a serviciilor. 
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Cotele taxelor locale pentru 2014 urmează a fi revizuite şi aprobate în continuare de către autorităţile 

deliberative ale administraţiei publice locale în termen de trei luni de la publicarea legii.  

Codul Vamal 

Titularii autorizaţiilor de admitere temporară care până la 1 ianuarie 2014 au introdus pe teritoriul 

Republicii Moldova mărfuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar au, până la 31 

decembrie 2014: 

 

 dreptul de a le plasa în regim vamal de import, cu condiţia achitării drepturilor de import şi 

aplicarea măsurilor de politică economică; 

 obligaţia de a le scoate de pe teritoriul ţării până la expirarea termenului de admitere 

temporară, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2015.   

 

  

 [Sursa: Legea nr. 47 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 27 martie 2014, 
Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741) din 25 aprilie 2014] 
 

De reţinut 

Prin recent publicata Lege de modificare şi completare a legislaţiei fiscale şi vamale, Parlamentul 

Republicii Moldova stabileşte noi surse de venit impozabil, abrogă şi respectiv introduce o serie de 

prevederi de interes pentru contribuabili, aplicabile de la data publicării acestei legi. 
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Să discutăm 

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

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 

 

   

Ionuţ Simion  

Partener  

Ionut.Simion@ro.pwc.com  

Alexandru Munteanu 

Manager, Avocat 

Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com 

Tatiana Stavinschi 

Manager 

Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com 
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