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 Modul de achitare a plăților la 
bugetul public național și evidența 
acestora în anul 2018  
9 ianuarie 2018 

Pe scurt 

Ministerul Finanțelor a aprobat modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin 

sistemul trezorerial în anul 2018. Principalele amendamente aplicabile de la 1 ianuarie 2018 sunt 

prezentate mai jos. 

În detaliu 

Contribuabilii care au 
subdiviziuni în unitățile 
administrativ-teritoriale 
(„UAT”) al căror buget nu 
constituie parte componentă a 
bugetului public național 
(„BPN”) vor achita impozitele 
și taxele la bugetul UAT în care  
se află reședința de bază a 
entității. Dacă sediul de bază al 
contribuabilului este amplasat 
în asemenea UAT, 
contribuabilul va achita 
impozitele și taxele la codul 
statistic al localității 0140. 

A fost introdusă posibilitatea 
achitării obligațiilor aferente 
BPN prin intermediul contului 
unic al contribuabilului, în 
baza Notei de plată generate de 
SIA "Contul curent al 
contribuabilului". 

Clasificația economică a fost 
completată cu coduri noi, 

inclusiv pentru amenzile 
aplicate de Inspectoratul 
pentru Protecția Mediului. 

Taxa pentru folosirea 
drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în 
Republica Moldova se achită în 
funcție de reședința de bază a 
persoanei juridice sau în 
funcție de domiciliul persoanei 
fizice-proprietar. 

Amenzile și sancțiunile 
contravenționale, constatate și 
examinate de către Casa 
Națională de Asigurări Sociale, 
se virează la bugetul 
asigurărilor sociale de stat în 
funcție de locul amplasării 
contribuabilului. 

Stingerea obligațiilor fiscale 
prin compensare, precum și 
restituirea mijloacelor bănești 
în conturile contribuabililor, se 
va efectua în conformitate cu 
prevederile Regulamentului 

privind stingerea obligației 
fiscale prin compensare și / 
sau restituirea mijloacelor 
bănești, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 235 
din 19 aprilie 2017. 

[Sursa: Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 158 din 22 
decembrie 2017 cu privire la 
modul de achitare și evidență 
a plăților la bugetul public 
național prin sistemul 
trezorerial al Ministerului 
Finanțelor în anul 2018, 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 451-463 din 29 
decembrie 2017] 

De reținut 

Prevederile acestui ordin se vor 
aplica pentru efectuarea 
plăților la bugetul public 
național în anul 2018.
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Să discutăm 

Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, 

puteți contacta următoarele persoane: 
 

                     

 

Mihaela Mitroi  
Partener  
mihaela.mitroi@ro.pwc.com  

 

Ionuț Sas 
Partener 
ionut.sas@ro.pwc.com 

 
  

Tatiana Stavinschi 
Manager Superior 
tatiana.stavinschi@ro.pwc.com 
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