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 Aprobarea Formei DSA18 și a 
noilor instrucțiuni de completare a 
Formei IPC18  
11 ianuarie 2018 

Pe scurt 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a aprobat recent formularul tipizat al Informației privind 

stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (Forma DSA18) și instrucțiunea de 

completare a acesteia. Au fost republicate instrucțiunile de completare a Dării 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). 

În detaliu 

Informația privind 
stabilirea drepturilor 
sociale în sistemul public 
de asigurări sociale 
(Forma DSA18)  

Formularul nu conține date 
financiare și se depune pentru 
a declara statutul persoanei 
asigurate căreia urmează a-i fi 
determinat dreptul la prestație, 
în cazul survenirii riscului 
asigurat (concediu paternal, 
perioada de îngrijire a 
copilului până la trei ani). 

Începând cu anul 2018 
angajatorii vor depune această 
informație pe parcursul lunii în 
care survine riscul menționat 
mai sus. 

Forma DSA18 va fi depusă la 
Serviciul Fiscal de Stat, 
automatizat (în cazul deținerii 
semnăturii electronice) sau pe 
suport de hârtie.  

Informațiile prezentate de 
angajatori pe parcursul lunii 
curente nu se includ în Darea 
de seamă IPC18. 

Instrucțiuni ajustate 
privind modul de 
completare al Dării de 
seamă IPC18  

Cele mai importante modificări 
includ: 

 specificarea modului de 
raportare a venitului 
asigurat pentru angajații 
rezidenților parcurilor IT; 

 completarea informațiilor 
privind începerea, 
suspendarea și încetarea 
relațiilor de muncă - în 
cazul lipsei numărului de 
identificare (IDNP) al 
persoanei; 

 eliminarea posibilității de 
a raporta sume negative 

pentru fondul de 
salarizare; 

 raportarea indemnizației 
pentru incapacitate 
temporară de muncă în 
funcție de boală și sursele 
de achitare; 

 posibilitatea ajustării 
manuale a fondului de 
salarizare în cazuri 
specifice. 

[Sursa: Ordinul Ministerului 
Finanțelor al Republicii 
Moldova nr. 152  din 22 
decembrie 2017, Monitorul 
Oficial nr. 451-463 din 29 
decembrie 2017] 

De reținut 

Forma DSA18 și modificările la 
completarea Dării de seamă 
IPC18 sunt aplicabile din 1 
ianuarie 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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