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Pe scurt

Parlamentul Republicii Moldova a
fost revizuite termenele de intrare în vigoare a

În detaliu

Potrivit amendamentelor
legislative adoptate de
Parlament, noile grile utilizate
în scopul aplicării cotelor 
diferenţiate ale impozitului pe 
venit pentru persoanele fizice
cetăţeni şi întreprinzători 
individuali (art. 15 lit. a) CF)
intră în vigoare la 1 ianuarie
2015.

Acelaşi termen de intrare în 
vigoare este reglementat şi 
pentru scutirile la care au
dreptul persoanele fizice
rezidente conform art. 33, 34 şi 
35 ale CF.

Noile amendamente prevăd 
recalcularea de către angajatori
a impozitului pe venitul
persoanelor fizice începând cu
1 ianuarie 2015, fără aplicarea 
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Modificarea termenelor de aplicare
prevederi fiscale

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o serie de amendamente la Codul fiscal
revizuite termenele de intrare în vigoare ale unor modificări recente a

amendamentelor

utilizate
în scopul aplicării cotelor 
diferenţiate ale impozitului pe 
venit pentru persoanele fizice
cetăţeni şi întreprinzători 

15 lit. a) CF)
1 ianuarie

Acelaşi termen de intrare în 
vigoare este reglementat şi 
pentru scutirile la care au
dreptul persoanele fizice

conform art. 33, 34 şi 

Noile amendamente prevăd 
de către angajatori

începând cu
, fără aplicarea 

de către organele fiscale a 
sancțiunilor fiscale. 

Totodată, obligaţiile privind: 

 utilizarea sistemelor
informaţionale 
computerizate, softurilor
pentru maşini de casă şi 
control („MCC”)
certificate de către 
Comisia de certificare a
Ministerului Finanţelor; şi 

 certificarea acestor
sisteme informatice şi 
softuri pentru MCC de
către companiile care le 
livrează 

sunt aplicabile începând cu 1
ianuarie 2017. Reamintim că 
anterior aceste prevederi
urmau să intre în vigoare la 1 
ianuarie 2016.

[Sursa:

mai

şi completarea unor acte 

legislative, Monitorul Oficial

nr.

iunie

De reţinut

Noile prevederi privind
impozitul pe venitul
persoanelor fizice şi scutirile 
care acestea au dreptul
vigoare la 1 ianuarie 2015

Obliga
certificarea sistemelor
informa
și
intră în vigoare la 
2017.

www.pwc.com

Modificarea termenelor de aplicare

la Codul fiscal („CF”) prin care au
unor modificări recente aduse acestuia.

[Sursa: Legea nr. 108 din 28

mai 2015 pentru modificarea

şi completarea unor acte 

legislative, Monitorul Oficial

nr. 139 -143 (5181 - 5185) din 5

iunie 2015]

De reţinut

Noile prevederi privind
impozitul pe venitul
persoanelor fizice şi scutirile la
care acestea au dreptul intră în 
vigoare la 1 ianuarie 2015.

Obligația privind utilizarea / 
certificarea sistemelor
informaționale computerizate 

a softurilor pentru MCC
intră în vigoare la 1 ianuarie
2017.
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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

Tatiana Stavinschi
Manager
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com

Alexandru Munteanu
Manager, Avocat
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com

Lilia Ţapu 
Manager
Lilia.Tapu@ro.pwc.com

PricewaterhouseCoopers Moldova

Str. Maria Cibotari, 37

Chișinău, Republica Moldova 

Tel.: + (373 22) 25 17 00
Fax: + (373 22) 23 81 20


