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1. Obiectivele politicii fiscale şi politicii de administrare fiscală  

 

1.1. Obiectivele politicii fiscale 
Obiectivele generale ale politicii fiscale pentru anii 2014-2016 se bazează pe:  

 Asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale;  
 Optimizarea presiunii fiscale;  
 Sistematizarea legislației fiscale naționale; 
 Îmbunătățirea și simplificarea sistemelor fiscale naționale; 
 Armonizarea legislației fiscale naționale, inclusiv în contextul implementării viitorului 

Acord de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană 
 

Pe termen mediu se preconizează o serie de măsuri de politică fiscală pe principalele tipuri 
de impozite, precum urmează. 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice 

Pe termen mediu se prevede menţinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor 
cetăţenilor, concomitent cu majorarea tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, 
scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute la rata inflaţiei 
prognozată pentru 2014 - 2016, conform tabelului 1. Măsura dată are drept scop susţinerea 
persoanelor fizice cu venituri mici şi transpunerea treptată a presiunii fiscale asupra populaţiei cu 
venituri medii şi mai sus de medii. 

Tabelul 1. Evoluţia cotelor impozitului pe venitul persoanelor fizice, scutirilor personale și 
pentru persoanele întreținute și contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anii 2010 – 2016 

Nr  Indicatori 

Anii  

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

efectiv  propuneri pe termen mediu  

1. 

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<27660: 
7% 

vi>27660: 
18% 

vi<29040: 
7% 

vi>29040: 
 18% 

vi<30360:  
7% 

vi>30360:  
18% 

2. Scutirea anuală personală, lei 8100 8100 8640 9120 9480 9960 10440 

3. Scutirea anuală personală 
majoră, lei 12000 12000 12840 13560 14040 14760 15420 

4. Scutirea anuală pentru 
persoanele întreţinute, lei 1800 1800 1920 2040 2100 2220 2340 

 
În anul 2014 se prevede: 
a) introducerea unui regim unic de impozitare al veniturilor obţinute din activităţile 

profesionale; 
b) examinarea sistemului de impozitare a veniturilor prin reținerea la sursă; 
c) examinarea principiului de impozitare a moștenirii în funcție de gradul de rudenie, de 

comun cu alte concepte precum donațiile și oferirea cadourilor; 
d) examinarea sistemului de impozitare a veniturilor din fondurile nestatale de pensii și de 

deducere a contribuțiilor către aceste fonduri.  
e) examinarea posibilității de introducere a principiului de achitare a impozitului pe venitul 

persoanelor fizice în bugetul localităţii în care contribuabilul îşi are reşedinţa.  
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Impozitul pe venitul persoanelor juridice 

În anul 2014 se prevede: 
a) examinarea principiului de impozitare a fondurilor nestatale de pensii și a sistemului de 

deducere a contribuțiilor către acestea; 
b) examinarea principiului de impozitare a societăților civile; 
c) examinarea sistemului de impozitare a veniturilor prin reținerea la sursă. 

În anul 2015 se prevede: 
a) introducerea conceptului privind preţurile de transfer. 

 

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

 În anii 2014 - 2016 se prevede menţinerea cotelor generale ale contribuţiilor de asigurări 
sociale (29%) şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (7%).  

Evoluţia cotelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală se prezintă în tabelul 2. 

 
Tabelul 2. Evoluţia cotelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor 

de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  în 2010 - 2016 

Indicatori 

Anii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

efectiv propuneri pe termen mediu 

Cotele contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat obligatorii, total, %, 

 din care: 
29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

pentru angajator, % 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 
pentru salariat, % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Prima de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală, total, %, 
din care: 

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

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

 
 

Taxa pe valoarea  adăugată 

În anul 2014 se prevede:  
a) introducerea principiului de impozitare a activităților profesionale; 
b) examinarea principiului de impozitare a societăților civile. 
 

Accize 
 

În anii 2014 - 2016 se prevede ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anii respectivi a 
cotelor accizelor stabilite în sume fixe, care se prezintă în anexele nr.1 și nr.2, cu excepția 
combustibililor pentru care cota accizului se indexează la coeficientul de creştere anuală a 
produsului intern brut nominal prognozat pentru anul respectiv faţă de anul precedent, care se 
prezintă în anexa nr.3. 
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În vederea ajustării graduale a cotelor accizelor la produsele din tutun la nivelul ţărilor din 
regiune, cît şi la practica europeană, în anii 2014 - 2016 se prevede modificarea mărimii cotei 
accizului la țigarete cu filtru și fără filtru, care se prezintă în tabelul 3. 

Tabelul 3. Evoluţia cotelor accizelor pentru articolele din tutun - ţigarete cu și fără filtru pentru 
anii  2012 – 2016 

Poziţia tarifară Unitatea de 
măsură 

Cota accizului 
2012 2013 2014 2015 2016 

efectiv propuneri pe termen mediu  
240220  
Ţigarete cu filtru  

Valoarea în 
lei/1000 bucăţi  

20 lei + 24% 30 lei + 30% 50 lei + 31% 70 lei + 32% 
 

90 lei + 33% 
 

240220 Ţigarete 
fără filtru 

1000 bucăţi 20 lei 30 lei 50 lei 70 lei 90 lei 

 
În anii 2014 - 2016 se prevede revederea structurii mărfurilor supuse accizelor. 
 
În anul 2014 se prevede: 
a) anularea accizului pentru articole din metale prețioase; 
b) anularea accizului pentru alcooli și derivații lor, care sunt utilizați în industria non 

alimentară (pozițiile tarifare: 290519000-290549, 2906, 3302, 321210, 321290); 
c) examinarea principiului de impozitare a autoturismelor (în funcție de emisiile de CO2). 
 

Impozitul pe bunurile imobiliare 

În anii 2014 – 2016 se prevede continuarea implementării următoarelor etape ale noului 
sistem de impozitare a diferitelor categorii de bunuri imobiliare, în funcţie de estimarea acestora 
la valoarea de piaţă a acestora.  

 
Taxe locale 

 
În anul 2014 se prevede examinarea sistemului de taxe locale în vederea eliminării taxelor 

ce complică administrarea fiscală și care contribuie neesențial la acumularea veniturilor fiscale și 
care implică costuri administrative sporite.  

 
Taxele rutiere 

 
În anul 2014 se prevede examinarea sistemului de taxe rutiere în vederea eliminării taxelor 

rutiere ce nu corespund noțiunii de impozit și taxă. 
 

Alte impozite şi taxe 
 

În anul 2015 se prevede:  
a) finalizarea sistematizării legislaţiei fiscale, prin implementarea Titlului X al Codului 

fiscal "Alte impozite şi taxe", care va reglementa impozitul privat şi patenta de întreprinzător; 
b) revederea sistemului de impozitare a activităților desfășurate în baza patentei de 

întreprinzător. 
 
 

1.2. Obiectivele politicii de administrare fiscală 
Obiectivele politicii de administrare fiscală pe anii 2014 - 2016 rezultă din Planul de 

dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011 – 2015 și sunt orientate spre 
eficientizarea administrării fiscale şi managementului fiscal şi se prezintă în tabelul 4. 
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Tabelul 4. Obiectivele politicii de administrare fiscală pe anii 2014 – 2016 
 

Nr. 
d/o 

Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
1. Reformarea cadrului organizaţional şi instituţional 

1.1 Sistem de 
management financiar 
și control modern și 
performant. 

Evaluarea deficiențelor sistemului de management 
financiar și control intern cu formularea 
recomandărilor de îmbunătățire. 

+ + + 

Implementarea recomandărilor de perfecționare a 
sistemului de management financiar și de control 
intern. 

+ + + 

Dezvoltarea și perfecționarea sistemului de audit 
intern. + + + 

1.2 Structură 
organizațională 
îmbunătățită, eficientă 
şi efectivă pentru 
executarea sarcinilor 
administraţiei fiscale. 

Discutarea pe larg cu factorii de decizie asupra 
rezultatelor studiului de fezabilitate privind 
regionalizarea Serviciului Fiscal de Stat și adoptarea 
deciziilor corespunzătoare. 

+ - - 

Preluarea celor mai bune practici prin cooperarea 
internaţională, efectuarea schimbului de informaţii, 
conlucrarea şi colaborarea cu diverse instituţii publice 
din ţară,  sporirea transparenţei în procesul 
decizional, cooperarea cu profesioniștii din domeniul 
fiscal și asociațiile oamenilor de afaceri, în vederea 
promovării conformării. 

+ + + 

1.3 Parteneriatului public-
privat dezvoltat în 
domeniile de activitate 
ale economiei 
naţionale cu risc sporit 
pentru administrarea 
fiscală. 

Identificarea domeniilor de activitate ale economiei 
naţionale cu grad sporit de risc pentru administrarea 
fiscală. 

+ + + 

Antrenarea parteneriatului public-privat la 
implementarea noilor metode şi proceduri de 
administrare fiscală în anumite sectoare ale 
economiei naţionale şi monitorizarea acestora prin 
asigurarea funcționalității Consiliului de Conformare. 

+ + + 

1.4 Condiţii adecvate de 
muncă pentru 
funcţionarii 
Serviciului Fiscal de 
Stat asigurate. 

Efectuarea unui studiu privind determinarea  
necesităţilor Serviciului Fiscal de Stat în scopul 
asigurării condiţiilor adecvate de muncă. 

+ + + 

Procurarea echipamentului necesar şi asigurarea cu 
infrastructura comunicaţională şi tehnică în vederea 
implementării unei noi metode de contact cu 
inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi 
contribuabilii. 

+ + + 

2. Modernizarea  modalităţii de abordare a conformării contribuabililor 
2.1 Sistem fiscal 

bazat pe principiul 
conformării benevole. 
Strategii generale de 
conformare anuale 
aprobate și 
implementate. 

Elaborarea anuală a strategiilor de conformare a 
contribuabililor. + + + 

Asigurarea realizării prevederilor strategiei prin 
elaborarea planurilor operaţionale. 

+ + + 

2.2 Administrare efectivă 
și modernă a 
contribuabililor mari. 

Elaborarea sistemului de evaluare a riscurilor de 
conformare a contribuabililor mari. + + + 

Consolidarea capacităţilor funcţionale şi de control 
ale Direcţiei marilor contribuabili prin specializarea și 
instruirea continuă. 

+ + + 

Administrarea eficientă a contribuabililor mari 
divizați pe domenii de activitate. + + + 

2.3 Strategie  de Elaborarea și implementarea strategiilor anuale de + + + 
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Nr. 
d/o 

Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
gestionare a riscurilor 
de conformare a 
persoanelor fizice cu 
venituri foarte mari. 

conformare a persoanelor fizice bogate. 
Elaborarea şi implementarea unui sistem de aplicare a 
metodelor şi surselor indirecte de estimare a 
veniturilor impozabile ale persoanelor fizice cu 
venituri majore. 

+ - - 

Dezvoltarea capacităţilor Direcţiei impozitarea 
persoanelor fizice, instruirea funcţionarilor fiscali în 
domeniul efectuării controlului la persoanele fizice cu 
venituri foarte mari. Dotarea cu echipamentul necesar 
pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiei. 

+ + 
 

+ 
 

2.4 Politici integre şi 
comprehensive de 
prevenire şi combatere  
a încălcărilor fiscale. 

Consolidarea capacităţilor de depistare a încălcărilor 
fiscale prin ridicarea nivelului de analiză și 
constatare, clasificare și selectare după anumite 
criterii de risc. 

+ + + 

Elaborarea şi implementarea manualului de control 
fiscal. + - - 

Elaborarea unei strategii/plan privind riscurile de 
conformare, pentru a aborda problemele legate de 
raportarea salariilor. 

+ - - 

2.5 Sistem veridic de 
evidență a 
contribuabililor și 
veniturilor și 
management eficient 
al restanțelor. 

Efectuarea analizei, modificarea, eficientizarea,   
monitorizarea şi actualizarea proceselor de colectare 
şi administrare a veniturilor, evidenţă a  
contribuabililor, colectare a restanţelor. 

+      + + 

Monitorizarea şi actualizarea proceselor 
instituţionale. + + + 

2.7 Concepție modernă și 
eficace de deservire a 
contribuabililor, ca 
parte componentă a 
strategiei generale de 
conformare. 

Dezvoltarea și menținerea funcționalității birourilor 
de autodeservire a contribuabililor. + + + 

Oferirea consultanţelor comprehensive şi accesibile 
contribuabililor prin intermediul „centrului de apel”, 
revistei oficiale a Serviciului Fiscal de Stat  
„Monitorul fiscal fisc.md”, altor surse de informare, 
precum și la solicitările contribuabililor. 

+ + + 

2.8 Proceduri de 
calculare, raportare şi 
achitare a obligaţiei 
fiscale simplificate 
întru ridicarea 
nivelului de 
satisfacere a 
contribuabililor. 

Dezvoltarea sistemului de evaluare a nivelului de 
satisfacere a contribuabililor, care ar permite 
identificarea lacunelor în administrarea fiscală şi 
înlăturarea lor  eficientă. 

+ + + 

Revizuirea procedurilor existente de calcul,  raportare 
şi achitare a impozitelor şi taxelor pentru 
simplificarea lor. 

+ + + 

Elaborarea şi implementarea sistemelor şi 
procedurilor  clare şi simple de calculare, raportare, 
restituire a impozitelor şi taxelor. 

+ + + 

2.9 Spectru larg de 
servicii prestate 
contribuabililor 
(sisteme 
informaţionale  
automatizate  eficiente 
şi opţionale). 

Stabilirea şi monitorizarea performanţelor de prestare 
a serviciilor conform standardelor de eficienţă, 
sporirea numărului utilizatorilor de servicii 
electronice. 

+ + + 

Dezvoltarea şi implementarea sistemelor 
informaţionale automatizate ce oferă noi servicii 
pentru contribuabili, reducerea timpului util de 
furnizare a informaţiei către contribuabili. 

+ + + 

3. Eficientizarea  utilizării  tehnologiilor informaţionale în  administrarea  fiscală 
3.1 Sistem informaţional 

integrat consolidat și 
unificat. 

Elaborarea softurilor noi pentru activitatea 
funcţională a Serviciului Fiscal de Stat, ce va permite 
eficientizarea administrării fiscale, simplificarea 
raportării fiscale, modernizarea serviciilor prestate 

+ + + 
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Nr. 
d/o 

Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
contribuabililor şi, respectiv, ridicarea nivelului de 
satisfacere a acestora. 

Revizuirea cu regularitate a soluţiilor informaţionale 
(gestionare atît externă, cît şi internă) privind 
corespunderea, securitatea, accesul la date şi protecţia 
datelor. 

+ + + 

3.2 Bază de date completă 
cu includerea 
informaţiilor primite 
de la terţi, date 
calitative, actualizate 
și veridice despre 
contribuabili. 

Crearea unei baze de date comprehensive şi 
operaţionale privind contribuabilii în conformitate cu 
cerinţele strategiei Serviciului Fiscal de Stat, pentru 
ridicarea nivelului de satisfacere a utilizatorilor 
interni şi externi, oferirea rapoartelor Ministerului 
Finanţelor, Cancelariei de Stat, organizaţiilor 
internaţionale, etc. 

+ + + 

Cooperarea cu instituţiile publice în vederea 
schimbului continuu şi permanent de informaţii 
despre contribuabili. 

+ + +  

Eficientizarea mecanismului de acordare a 
informaţiilor. + + +  

3.3 Securitate 
informaţională 
asigurată. 

 Realizarea măsurilor adecvate pentru asigurarea 
protejării datelor (securitate, integritate, definirea şi 
documentarea feedbackului) şi revizuirea lor în mod 
regulat. 

+ + + 

 Menţinerea securităţii sistemelor informaţionale în 
scopul asigurării confidenţialităţii informaţiilor 
privind contribuabilii, protejării datelor personale. 

+ + + 

4. Eficientizarea managementului  resurselor umane 
4.1 Management de 

performanţă 
implementat și 
dezvoltat prin 
procesul eficient de 
evaluare a 
performanţelor 
profesionale ale 
angajaţilor Serviciului 
Fiscal de Stat. 

Eficientizarea sistemului de evaluare a personalului, 
bazat pe legislaţia naţională şi standardele 
internaţionale în domeniul resurse umane. 

+ + + 

Eficientizarea sistemului de stimulare non-financiară 
a personalului şi asigurarea transparenţei a criteriilor 
acestui sistem. 

+ + + 

Elaborarea sistemului de planificare a forţei de 
muncă. + + + 

Elaborarea unui sistem eficient de comunicare. + + + 

4.2 Perfecţionare 
profesională continuă. 
Angajaţi ai Serviciului 
Fiscal de Stat instruiți. 

Elaborarea şi implementarea planurilor anuale de 
instruire a angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat. + + + 

Ridicarea profesionalismului angajaţilor Serviciului 
Fiscal de Stat prin instruire diversificată şi continuă, 
internă şi externă, conform planurilor aprobate. 

+ + + 

Crearea unei unități de instruire în domeniul fiscal. 
+ - - 
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2. Obiectivele politicii vamale și politicii de administrare vamală 
 

2.1. Obiectivele politicii vamale 
Obiectivele generale ale politicii vamale pe anii 2014 – 2016 prevăd:  
(1) facilitarea comerţului şi întărirea competitivităţii agenţilor economici;  
(2) asigurarea securităţii vamale la frontieră;  
(3) stabilitatea şi transparenţa vamală;  
(4) simplificarea şi armonizarea legislaţiei vamale naţionale cu cea comunitară, inclusiv 

în contextul implementării viitorului Acord de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între 
Republica Moldova și Uniunea Europeană. 

 
Pe termen mediu se preconizează o serie de măsuri de politică vamală, principalele fiind 

următoarele: 
a) racordarea cuantumului taxelor vamale la cerinţele Organizaţiei Mondiale a Comerţului 

(OMC), Organizaţiei Mondiale a Vămii (OMV) şi în contextul viitorului Acord cu privire la 
Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător; 

b) 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 2014 se prevede: 
a) revizuirea conceptului de Agent Economic Autorizat (AEO), orientat spre transparenţă 

şi reducerea restricţiilor comerciale; 
b) reglementarea conceptului de proceduri simplificate de vămuire. 

    
În anul 2015 se prevede: 

a) sistematizarea legislației vamale, prin implementarea noului Cod vamal, care va 
cuprinde Codul Vamal al Republicii Moldova, Legea cu privire la tariful vamal și Legea cu 
privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de 
către persoane fizice, într-o formulă revăzută; 

b) stabilirea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale în sumă fixă pentru unele servicii 
specifice activității vamale, conform standardelor OMC şi UE. 
 
 2.1. Obiectivele politicii de administrare vamală 

Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2014 – 2016 sînt orientate spre 
simplificarea şi eficientizarea administrării vamale, acţiunile cărora se prezintă în tabelul 5.  

 
Tabelul 5. Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2014 – 2016 

 
Nr 
d/o 

Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
1. Consolidarea 

capacităţilor 
instituţionale ale 
sistemului vamal. 

Dezvoltarea sistemului de management 
financiar şi control în cadrul sistemului vamal. 

+ + + 

Implementarea Cadrului Strategic de cooperare 
vamală Uniunea Europeană – Republica 
Moldova. 

+ + - 

2. Perfecţionarea 
controlului vamal şi a 
procedurilor vamale. 

Implementarea procedurilor vamale electronice 
simplificate în corelare cu standardele UE. 

+ + + 

Implementarea instrumentelor şi tehnicilor 
vamale moderne de control al valorii în vamă. 

+ + - 

Consolidarea capacităţilor operaţionale ale 
sistemului vamal, inclusiv prin dezvoltarea 
infrastructurii vamale,  dotare cu echipament 

+ + + 
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Nr 
d/o 

Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
modern de control şi cel nedistructiv cu 
asistenţa tehnică externă, în vederea 
eficientizării măsurilor de securitate a 
traficului de mărfuri la frontiera cu UE. 
Dezvoltarea Tarifului Vamal Integrat al 
Republicii Moldova.    

+ + - 

Dezvoltarea laboratorului vamal al sistemului 
vamal.  

+ 
 

+ 
 

+ 

3. Consolidarea 
activităţii de aplicare a 
legislației fiscale și 
vamale. 

Racordarea sistemului de management al 
riscurilor la cel al UE. 

+ + - 

Racordarea sistemului de control ulterior la cel 
al UE. 

+ + + 

Dezvoltarea capacităţilor operaţionale ale 
echipelor mobile ale sistemului vamal. 

+ + + 

Dezvoltarea capacităţilor administrative şi 
operaţionale ale sistemului vamal naţional de a 
combate traficul ilicit de mărfuri contrafăcute, 
droguri şi produse din tutun. 

+ + - 

4. Dezvoltarea pregătirii 
profesionale şi 
consolidarea 
integrităţii vamale. 

Dezvoltarea capacităţilor Centrului de instruire 
a colaboratorilor vamali. 

+ + - 

Dezvoltarea mecanismelor de control asupra 
respectării normelor de etică şi prevenire a 
abaterilor de la conduita profesională. 

+ + + 
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Anexa nr.1 

 
Tabelul 1.1.  Cotele accizelor în sumă fixă ajustate la rata inflaţiei (3,6%) 

Poziţia 
tarifară 

Denumirea mărfii Unitatea 
de 

măsură 

Cota accizului,  

2013 2014 

1 2 3 4 5 

220300 Bere fabricată din malţ lei/litru 1,94 2,01 

2403 

Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate; 
tutunuri “omogenizate” sau “reconstituite”; 
extracte şi esenţe de tutun lei/kg 100 103,6 

280430000 Azot euro/tona 105 108,8 

280440000 Oxigen euro/tona 116 120,2 

2205 

Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, 
aromatizate cu plante sau cu substanţe 
aromatizante lei/litru 10 10,4 

220600 

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 lei/litru 10  10,4 

2207 

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de 
alcool de 80% vol. sau mai mare; alcool etilic şi 
alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie 

lei/litru 
alcool 
absolut 70 72,5 

2208 

Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de 
alcool de pînă la 80% volum, distilate, rachiuri, 
lichioruri şi alte băuturi alcoolice 

lei/litru 
alcool 
absolut 70 72,5 
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Anexa nr.2 
Tabelul 2.1. Cotele accizelor pentru mijloacele de transport ajustate la rata inflaţiei (3,6%) 

 

 
 

Poziţia 
tarifară 

Denumirea mărfii Unitatea 
de 

măsură 

Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport 
0–7 ani 8 ani 9 ani 10 ani 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
8703 Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute 

pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la 
poziţia tarifară 8702), inclusiv maşinile de tipul “break” 
şi maşinile de curse: 

             

  – Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere 
prin scînteie: 

             

870321 – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3 cm3 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,44 0,44 0,46 
870322 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de 

maximum 1500 cm3 
cm3 0,5 0,52 0,53 0,55 0,55 0,57 0,58 0,60 

870323 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de 
maximum 2000 cm3 

cm3 0,77 0,80 0,81 0,84 0,85 0,88 0,89 0,92 

  – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de 
maximum 3000 cm3 

cm3 1,27 1,32 1,33 1,38 1,4 1,45 1,46 1,51 

870324 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3 cm3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

  – Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu 
aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel): 

                 

870331 – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3 cm3 0,5 0,52 0,53 0,55 0,55 0,57 0,58 0,60 
870332 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de 

maximum 2500 cm3 
cm3 1,27 1,32 1,33 1,38 1,4 1,45 1,46 1,51 

870333 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3 cm3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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Anexa nr.3 
 

Tabelul 3.1. Cotele accizelor la produsele petroliere ajustate la rata de creştere a PIB-ului 
nominal. 

 

Denumirea mărfii 
Unitatea 

de 
măsură 

Cota accizului 
Cota actuală Propuneri 

2013 2014  (8,8%) 2015 (9,9%) 2016 (10,4%) 

Benzină şi derivatele acesteia tona 3.200 lei 3.480 lei 3.825lei 4.220 lei 
Motorină tona 1.330 lei 1.445 lei 1.590 lei 1.755 lei 

Păcură tona 1.330 lei 1.445 lei 1.590 lei 1.755 lei 

Gaze lichefiate tona 1.995 lei 2.170 lei 2.385 lei 2.635 lei 

 
 

 


