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Pe scurt
Au fost publicate legi prin care s-au adus amendamente importante legislației fiscale, vamale și altor
acte normative.

În detaliu
Impozitul pe venit
Persoanele fizice al căror venit
anual impozabil va depăși 360
mii MDL (cu excepția
veniturilor prevăzute la art.
901 din Codul fiscal) nu vor
putea beneficia de scutirea
personală. În cazul beneficierii
de scutirea personală,
persoanele fizice respective vor
avea obligația să prezinte
Declarația cu privire la
impozitul pe venit și să renunțe
la scutirea personală,
recalculând obligația fiscală.
Persoanele fizice rezidente și
nerezidente care nu practică
activitate de întreprinzător vor
recunoaște în scop fiscal
creșterea de capital în
proporție de 50% din diferența
dintre suma încasată și baza
valorică a activului.
A fost majorată de la 7% la 12%
cota impozitului pe venit
reținut în prealabil din plățile
efectuate în folosul persoanelor
fizice, conform art. 90 din
Codul fiscal .
Vor fi considerate surse de
venit neimpozabile câștigurile
din loterii și / sau pariuri
sportive în partea în care
valoarea fiecărui câștig nu va

depăși 1% din scutirea
personală.
Taxa pe valoarea
adăugată (TVA)
Cota TVA aplicată serviciilor
de cazare și de alimentație
publică a fost majorată de la
10% la 20%.
Persoanele fizice vor achita
TVA pentru mărfurile
importate în cadrul
tranzacțiilor comerciale B2C
(de la business la consumator)
prin expedieri poștale. Aceasta
prevedere se va aplica
mărfurilor care au caracter
comercial, depășesc limitele
cantitative stabilite de
legislație sau au o valoare
intrinsecă de peste 200 EUR
per expediere.
Va fi introdusă noțiunea de
„valoare intrinsecă”,
reprezentând valoarea efectivă
a mărfii introduse pe teritoriul
Republicii Moldova. Valoarea
intrinsecă nu include costurile
de transport, de asigurare și
alte costuri aferente.
Contractele de parteneriat
public-privat de interes
național încheiate după 1
septembrie 2019 nu vor mai
putea beneficia de facilitățile
fiscale aferente TVA.

Tichetele de masă
Angajatorii urmează să
calculeze și să achite
contribuții de asigurări sociale
de stat obligatorii pentru
tichetele de masă acordate
angajaților. Totodată, valoarea
tichetelor de masă stabilită de
legislație nu include
contribuția individuală de
asigurări sociale de stat
obligatorii.
Plata pentru poluarea
mediului
Au fost majorate semnificativ
cotele taxei pentru mărfurile
care în procesul utilizării
produc poluarea mediului.
Administrarea fiscală
La data de 6 septembrie 2019,
a fost abrogată interdicția de
efectuare a controalelor fiscale
pentru perioadele fiscale de
până la 1 ianuarie 2018.
Accize și Legea cu privire
la tariful vamal
Persoanele fizice vor achita
accize și taxa vamală pentru
mărfurile importate în cadrul
tranzacțiilor comerciale B2C
(de la business la consumator)
prin expedieri poștale. Aceste
prevederi se vor aplica
mărfurilor care au caracter
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comercial, depășesc limitele
cantitative stabilite de
legislație și au o valoare
intrinsecă de peste 200 EUR
per expediere.
Regulamentul cu privire
la delegarea salariaților
entităților din Republica
Moldova
Începând cu 27 septembrie
2019, la plecarea în deplasare
de serviciu într-o zi de
sărbătoare nelucrătoare,

angajaților li se va acorda o zi
de odihnă la întoarcerea din
deplasare.
[Sursa: Legea nr. 115 din 15
august 2019 pentru modificarea
Codului fiscal nr. 1163/1997,
publicată Monitorul Oficial nr.
274-278 din 6 septembrie 2019,
Legea nr. 122 din 16 august 2019
pentru modificarea unor acte
legislative, publicată în Monitorul
Oficial nr. 279-280 din 6
septembrie 2019 și Hotărârea
pentru modificarea
Regulamentului cu privire la

delegarea salariaților entităților
din Republica Moldova, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
10/2012, publicată în Monitorul
oficial nr. 296-301 din 27
septembrie 2019]

De reținut
Modificările importante aduse
legislației fiscale, vamale și
altor acte normative vor intra
în vigoare la data de 1 ianuarie
2020, cu anumite excepții.
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Să discutăm
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