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Aprobarea unui nou formular al
Declarației persoanei fizice cu 
privire la impozitul pe venit
18 decembrie 2015

Pe scurt

Guvernul Republicii Moldova a aprobat recent un nou formular al Declarației persoanei fizice cu 
privire la impozitul pe venit, precum și modul de completare a acesteia. 

În detaliu

A fost aprobat formularul
CET15 - Declarația persoanei 
fizice cu privire la impozitul pe
venit („formularul CET15”), și 
Regulamentul privind modul
de completare a declarației. 

Concomitent au fost abrogate:

 formularul-tip Forma
CET08 „Declarația 
persoanei fizice cu privire
la impozitul pe venit”, și 

 formularul-tip Forma
NER 08 „Declarația 
nerezidentului cu privire
la impozitul pe venit”.

Formularul CET15 se va
prezenta de către persoanele 
fizice rezidente și cele 
nerezidente, la orice
inspectorat fiscal de stat
teritorial, indiferent de
domiciliul contribuabilului.

Termenul de prezentare a
formularului CET15 de către 
cetățenii Republicii Moldova 
(„RM”), cetățenii străini 
rezidenți ai RM în scopuri 
fiscale și alte categorii de 
persoane fizice este data de 25
martie a anului următor. 
Cetățenii RM care 
intenționează să își schimbe 
domiciliul din RM vor depune
formularul CET15 cel târziu în
ultima zi lucrătoare înaintea 
plecării, iar cetățenii străini 
nerezidenți ai RM / apatrizii – 
în termen de trei zile de la
încheierea activității în RM. 

Modificările menționate mai 
sus vor intra în vigoare la 1
ianuarie 2016.

Vă informăm că, potrivit unui 
comunicat de presă al 
Serviciului Fiscal de Stat,
declararea veniturilor pentru
anul 2015 se va efectua în baza
formularelor CET08 şi NER08.  

Totodată, noul formular CET15 
va fi utilizat pentru raportarea
veniturilor pentru perioadele
fiscale începând cu 2016.

[Sursa: Hotărârea Guvernului 

nr. 834 din 1 decembrie 2015

pentru aprobarea

formularului CET15 -

Declarația persoanei fizice cu 

privire la impozitul pe venit și 

a Regulamentului privind

modul de completare a

acesteia, Monitorul Oficial nr.

332-339 din 11 decembrie

2015; Comunicatul Serviciului

Fiscal de Stat din 15 decembrie

2015]

De reținut 

Începând cu perioada fiscală 
2016, persoanele fizice
rezidente și nerezidente vor 
prezenta autorităților fiscale 
un nou formular al declarației 
persoanei fizice cu privire la
impozitul pe venit.
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