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 Amendamente aduse legislației 
fiscale și altor acte normative 
11 decembrie 2018 

Pe scurt 

Au fost publicate legi care aduc modificări legislației fiscale și altor acte normative.  

În detaliu 

Impozitul pe venit 

Dobânzile aferente creditelor 
acordate de bănci angajaților 
acestora în condițiile generale 
ale pieței nu vor constitui 
facilitate impozabilă. 

Începând cu 1 ianuarie 2019, se 
permite deducerea integrală a 
cheltuielilor de reparație a 
mijloacelor de transport 
proprii, care sunt utilizate la 
prestarea serviciilor de 
transport rutier de persoane in 
regim de taxi. 

Normele speciale pentru 
determinarea impozitului pe 
venit pentru perioada fiscală 
2018 se extind și asupra 
persoanelor fizice nerezidente 
(pentru veniturile prevăzute la 
art. 71 alin. (1) lit. c), d), n) și 
o) din Codul fiscal). 

Taxa pe valoarea 

adăugată (TVA) 

Au fost aduse amendamente 
privind modalitatea de aplicare 
a cotei TVA de 10% pentru 
serviciile de cazare, produsele  
alimentare și băuturile (cu 
anumite excepții) livrate de 
către agenții economici în 
cadrul desfășurării activităților 
de cazare și/sau alimentație 
publică conform secțiunii I a 

Clasificatorului Activităților 
din Economia Moldovei.  

Începând cu 1 iulie 2019, 
subiecții impozabili cu TVA vor 
fi obligați să prezinte 
cumpărătorului factura fiscală 
electronică (e-factura) la 
efectuarea de livrări 
impozabile în cadrul 
achizițiilor publice pe teritoriul 
țării. Fac excepție livrările de 
energie electrică, termică, gaz 
natural, serviciile de 
comunicații electronice și 
serviciile comunale. 

Administrarea fiscală 

În cadrul Serviciului Fiscal de 
Stat (SFS) se instituie Colegiul 
SFS, care va aproba emiterea 
de Soluții Fiscale Individuale 
Anticipate. 

Legislația vamală 

A fost extinsă posibilitatea de 
plasare a anumitor tipuri de 
mărfuri sub regimul vamal de 
antrepozit vamal la 
introducerea în sau scoaterea 
din magazine, baruri și 
restaurante duty-free. 
Mărfurile respective pot fi 
supuse operațiunilor de 
vânzare-cumpărare 
desfășurate între deținătorii de 
licență pentru desfășurarea 
activității in regim duty-free.  

Declararea voluntară și 
stimularea fiscală 

A fost extinsă lista persoanelor 
care nu pot fi subiecți ai 
declarării voluntare.  

Totodată, a fost majorată de la 
3% la 6%  taxa de declarare 
voluntară pentru mijloacele 
bănești declarate voluntar și 
depuse/transferate în conturi 
bancare. 

A fost completată lista de 
excepții potrivit cărora 
autoritățile cu atribuții de 
administrare fiscală vor fi în 
drept să efectueze controale 
fiscale pentru perioadele 
fiscale de până la 1 ianuarie 
2018 (de exemplu, 
nerespectarea repetată a 
cerințelor de utilizare a 
mașinilor de casă și control pe 
parcursul a șase luni 
consecutive). 

Altele 

În scopul aplicării impozitului 
unic de către rezidenții 
parcurilor pentru tehnologia 
informației pentru perioada 
ianuarie – iulie 2018, noțiunea 
de „venituri salariale” cuprinde 
„orice plată efectuată 
angajaților sau în folosul 
acestora de către rezidenții 
parcurilor pentru tehnologia 
informației în baza legislației 
muncii și altor acte normative 
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ce conțin norme ale dreptului 
muncii”. 

Cheltuielile suportate de 
angajatori pe parcursul anului 
2018 în limitele prevăzute de 
legislație pentru (i) 
transportul, hrana și studiile 
profesionale ale angajaților, (ii) 
acordarea tichetelor de masă și 
(iii) acoperirea primelor de 
asigurare facultativă de 
asistență medicală sunt 
considerate neimpozabile cu 
prime de asigurare obligatorie 
de asistență medicală și cu 
contribuții de asigurări sociale 
de stat. 

A fost publicată o Hotărâre a 
Guvernului prin care zilele de 
30 aprilie, 10 mai și 26 august 
2019 sunt declarate libere, iar 
zilele de 13 aprilie, 18 mai, 17 
august 2019 – zile lucrătoare. 

[Sursa: Legea nr. 229 din 1 

noiembrie 2018 cu privire la 

modificarea unor acte legislative, 

Legea nr. 243 din 8 noiembrie 

2018 cu privire la modificarea 

Legii nr. 180/2018 privind 

declararea voluntară și 

stimularea fiscală, Hotărârea 

Guvernului nr. 1163 din 28 

noiembrie 2018, publicate în 

Monitorul Oficial nr. 441-447 

(6836-6842) din 30 noiembrie 

2018] 

De reținut 

Prevederile legilor prin care se 
aduc amendamente 
importante legislației fiscale, 
vamale și altor acte normative 
au intrat în vigoare la 30 
noiembrie 2018, cu anumite 
excepții. 
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