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 Aprobarea dării de seamă unificate 
pentru raportarea impozitelor 
salariale 
13 noiembrie 2017 

Pe scurt 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a aprobat recent  formularul tipizat Darea de seamă 
privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a 
contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), precum și instrucțiunile 
cu privire la modul de completare a acestuia. 

În detaliu 

Începând cu 1 ianuarie 2018 
contribuabilii vor raporta 
impozitul pe venit reținut la 
sursa de plată, contribuțiile de 
asigurări sociale și primele de 
asigurare medicală prin 
intermediul unei noi dări de 
seamă. Astfel, Forma IPC18 va 
înlocui rapoartele IRV14 , 
MED08, BASS, REV5 și Forma 
2-03/l. 

Darea de seamă va fi depusă 
lunar la Serviciul Fiscal de Stat 
până la data de 25 a lunii 
următoare celei de gestiune. 

Prima perioadă de raportare 
conform Formei IPC18 este 
luna ianuarie 2018. 

Dările de seamă corectate și 
cele primare depuse cu 
întârziere pentru perioadele 
anterioare lunii ianuarie 2018 
urmează să fie depuse potrivit 
formularelor tipizate valabile 
la acel moment. 

Se vor aplica reguli specifice la 
completarea dării de seamă 
IPC18 de către rezidenții 
parcurilor IT. 

Prin aprobarea Formei IPC18, 
au fost efectuate următoarele 
modificări esențiale: 

 se vor declara veniturile 
scutite de la reținerea 
prealabilă a impozitului 
pe venit; 

 se vor raporta în mod 
separat plățile efectuate în 
folosul persoanelor fizice 
(cu unele excepții), 
aferente desfacerii prin 
unitățile comerțului de 
consignație a mărfurilor;  

 au fost introduse coduri 
noi cu privire la veniturile 
impozabile ale 
nerezidenților, sub formă 
de royalty, dobânzi și 
creșteri de capital. 

De asemenea, se vor declara și 
veniturile nerezidenților 

scutite de impozitare potrivit 
tratatelor internaționale de 
evitare a dublei impuneri. 

Totodată, a fost exclusă 
obligația repartizării pe 
subdiviziuni a  impozitului pe 
venit reținut la sursa de plată, 
cu excepția impozitului pe 
venitul din salariu.  

[Sursa: Ordinul Ministerului 
Finanțelor al Republicii 
Moldova nr. 126  din 4 
octombrie 2017, Monitorul 
Oficial nr. 383-388 (6306-
6311) din 3 noiembrie 2017] 

De reținut 

Darea de seamă unificată 
pentru raportarea impozitului 
pe venit reținut la sursa de 
plată, contribuțiilor de 
asigurări sociale și primelor de 
asigurare medicală de către 
contribuabili intră în vigoare la 
1 ianuarie 2018. 
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Să discutăm 
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