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1. Impozitul pe venitul persoanelor fizice

Tabelul 1. Evoluţia cotelor impozitului pe venitul persoanelor fizice în 2010 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

efectiv                                                    propuneri pe termen mediu 
Mărimea grilelor
de venit
impozabile (vi) şi
cotele impozitului
pe venitul
persoanei fizice,
lei anual / %

vi<25200:7%
vi>25200:18%

vi<25200:7%
vi>25200:18%

vi<25200:7%
vi>25200:18%

vi<26700:7%
vi>26700:18%

vi<28200:7%
vi>28200:18%

vi<29700:7%
vi>29700:18%

Scutirea anuală
personală, lei

8100 lei
(675 lei)
+ 900 lei

8100 lei
(675 lei)

0 lei

8640 lei
(720 lei)
+ 540 lei

9120 lei
(760 lei)
+ 480 lei

9600 lei
(800 lei)
+ 480 lei

10080 lei
(840 lei)
+ 480 lei

Scutirea anuală
personală majoră,
lei

12000 lei
(1000 lei)

0 lei

12000 lei
(1000 lei)

0 lei

12840 lei
(1070 lei)
+ 840 lei

13560 lei
(1130 lei)
+ 720 lei

14280 lei
(1190 lei)
+ 720 lei 

15000 lei
(1250 lei)
+ 720 lei 

Scutirea anuală
pentru persoanele
întreţinute, lei

1800 lei
(150 lei)
+ 120 lei

1800 lei
(150 lei)

0 lei

1920 lei
(160 lei)
+ 120 lei

2040 lei
(170 lei)
+ 120 lei

2160 lei
(180 lei)
+ 120 lei 

2280 lei
(190 lei)
+ 120 lei 



2. Impozitul pe venitul persoanelor juridice

 efectuarea unui studiu privind sistemele de
impozitare a fondurilor nestatale de pensii naţionale şi
internaţionale;

 examinarea oportunităţii introducerii impozitului pe
reprezentanţă în mărime fixă;

 [examinarea oportunității introducerii impozitului
unic consolidat în sectorul agricol.]

În anul 2013 se prevede:

În anul 2014 se prevede:

 introducerea conceptului privind preţurile de transfer.



3. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală

2010 2011 2012 2013 2014 2015

efectiv propuneri pe termen mediu

Cotele contribuţiilor
de asigurări sociale
de stat obligatorii,
total

29% 29% 29% 29% 29% 29%

pentru angajator 23% 23% 23% 23% 23% 23%

pentru salariat 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Prima de asigurare
obligatorie de
asistenţă medicală,
total

7% 7% 7% 7% 7% 7%

pentru angajator 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

pentru salariat 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Tabelul 2. Evoluţia cotelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi 
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  în 2009 – 2014



4. Taxa pe valoarea  adăugată
În anul 2013 se prevede:
 anularea scutirii de TVA la mijloacele fixe depuse în

capitalul social al agentului economic;
 [introducerea cotei standard TVA de 20% pentru
producţia agricolă primară în schimbul cotei reduse a
TVA de 8%, cu restituirea (subvenţionarea) directă din
partea statului.]



5. Accize
În anii 2013  - 2015 se prevede:

 ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anii respectivi a
cotelor accizelor stabilite în sume fixe;

 modificarea mărimii cotei accizului la articole din tutun:

Poziţia 
tarifară

Unitatea de 
măsură

Cota accizului
2012 2013 2014 2015

240220
Ţigarete cu 

filtru

Valoarea în lei/
1000 bucăţi

20 lei + 24% 30 lei + 30% 40 lei + 36% 50 lei + 40%



În anul 2013  - 2015 se prevede (continuare):

 modificarea mărimii cotei accizului la alcoolul etilic nedenaturat cu o
concentraţie alcoolică de până la/mai mult de 80% volum (poziţiile
tarifare 2207, 2208), alte băuturi alcoolice (poziţiile tarifare 2205,
2206):

Poziţia tarifară
Unitatea 

de 
măsură

Cota accizului
2012 2013 2014 2015

efectiv prevederi 
1 2 3 4 5 6

2205 Vermuturi şi alte vinuri din struguri
proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe
aromatizante

Litru 
alcool 

absolut/
valoarea 

în lei

15 lei + 15% [20 lei + 20% 25 lei +25% 25 lei +25%]

2206 Alte băuturi fermentate (de exemplu,
obţinute din suc de pere proaspete, cidru,
hidromel); amestecuri de băuturi fermentate,
amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi
nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă
parte
2207 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie
alcoolică de 80%vol sau mai mult; alcool etilic şi
alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie

2208 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie
alcoolică de până la 80%vol., distilate, rachiuri,
lichioruri şi alte băuturi alcoolice

30 lei + 30% [40 lei + 40% 50 lei + 50% 50 lei+ 50%]



Etapele de 
implementare

Categoria de bunuri imobile evaluate la valoarea de 
piaţă

Anul
implementării

III
 Bunurile imobiliare cu destinaţie locativă – apartamente

şi case de locuit individuale din localităţile rurale;
 Bunurile imobiliare cu destinaţie agricolă – grădini din

extravilan

2014

IV  Bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către
organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate,
în baza valorii de piaţă

2014

6. Impozitul pe bunurile imobiliare
Tabelul 3. Etapele de implementare a noului sistem de impozitare a bunurilor 

imobiliare în 2013 - 2015



7. Taxe locale

În anul 2013 se prevede:

 efectuarea studiului privind revizuirea în întregime a
sistemului naţional de taxe locale (12).



9. Alte impozite şi taxe

În anul 2014 se prevede:

 implementarea Titlului XI al Codului fiscal "Alte
impozite şi taxe", care va reglementa impozitul privat
şi patenta de întreprinzător.





Pe termenul mediu 2013 - 2015 se prevede:

 racordarea cuantumului taxelor vamale la cerinţele Organizaţiei
Mondiale a Comerţului (OMC) şi Organizaţiei Mondiale a Vămii
(OMV) şi implementarea recomandărilor UE;

 anularea graduală a taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale
stabilite ad-valorem şi în sumă fixă ce nu corespund cerinţelor
OMC şi UE, cu stabilirea ulterioară a unei taxe în sumă fixă pentru
unele activităţi vamale specifice conform standardelor
internaţionale.

În anul 2013 se prevede:
 anularea scutirii de taxa vamală la importul mijloacelor fixe

depuse în capitalul social al agentului economic.



 sistematizarea şi simplificarea Codului fiscal, prin
implementarea Titlului X “Taxa vamală” al Codului fiscal;

 implementarea Nomenclaturii Combinate a Republicii
Moldova, întru racordarea taxelor vamale (poziţii tarifare şi cote
procentuale) la OMC;

 implementarea noului Cod Vamal;
 introducerea conceptului de „Operator Economic Autorizat”

(OEA), în scopul perfecţionării procesului vamal, prin
promovarea transparenţei şi reducerea restricţiilor comerciale.

În anul 2014 se prevede:




